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Sammanfattning 

Denna studie fokuserar på kommunikationen mellan personalen och vårdnadshavarna på 

mångkulturella förskolor. Det undersöks hur själva kommunikationen går till, vad som kan 

påverka kommunikationen negativt eller positivt och vilka hjälpmedel som används för att 

kunna underlätta kommunikationen. Det handlar även om de svårigheter som kan uppstå som 

har med den kulturella bakgrunden att göra.  

 

Syfte 

Syftet med studien är att belysa förskolepersonalens syn på hur kommunikationen fungerar 

med vårdnadshavarna i tamburen på mångkulturella förskolor.  

 

Metod 

I studien används kvalitativ metod med intervju som verktyg för att samla in data om hur 

kommunikationen mellan vårdnadshavarna och personalen ser ut. Personalen som deltog i 

intervjuerna har alla erfarenhet av arbetet på mångkulturella förskolor och både förskollärare 

och barnskötare integrerades i studien. Sex förskollärare och fyra barnskötare på tre olika 

förskolor intervjuades och varje intervju genomfördes i samtalsrummet på respektive 

förskola. 

  

Resultat 

Det framkom genom intervjuer som fördes i samband med denna studie, att kommunikationen 

mellan förskolepersonalen och vårdnadshavarna på mångkulturella förskolor fungerar i en 

viss mån trots olika språk och annan kulturell bakgrund. Beroende på från vilken kultur 

vårdnadshavarna härstammar har de en annan förståelse för skolsystemet och kvinnosyn som 

påverkar deras agerande. På grund av dessa kulturkrockar är det av stor vikt hur personalen 

bemöter vårdnadshavarna. Bemötandet ska ske med respekt, hänsyn och förståelse för att 

skapa trygghet och en bra relation som bidrar till en bra kommunikation, anser 

respondenterna. Personalen gav exempel på vilka hjälpmedel de använder sig av, såsom ett 

förenklat språk, kroppsspråk, kollegor och tolk för att underlätta och förtydliga det som ska 

förmedlas.  
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INLEDNING 
Språk är ett centralt begrepp inom förskolan. Språk är inte bara ett kommunikationsmedel 

utan det lägger även grunden till många relationer som kan uppstå i förskolans värld 

(Bozarslan 2010, ss. 17-18). Oavsett aktivitet i förskolan är språket närvarande. Detta arbete 

behandlar hur kommunikationen mellan vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska 

och förskollärare och barnskötare på mångkulturella förskolor ser ut. Benämningen 

“personal” kommer användas och innefattar både barnskötare och förskollärare.  

 

Personalen på mångkulturella förskolor möter många vårdnadshavare från olika kulturer som 

har olika anledningar till varför de har flyttat från sitt hemland till Sverige. Några kom 

frivilligt men det finns även andra som har flytt ifrån krig. Detta för med sig att 

vårdnadshavare måste bemötas på olika sätt. Enligt egen erfarenhet sker kontakten med 

vårdnadshavarna på förskolan mestadels i tamburen vid lämning och hämtning av barn. Det är 

de enda mötena mellan personal och vårdnadshavare under vardagen i förskolan och det är 

därför särskilt betydelsefullt att kommunikationen vid dessa tillfällen fungerar. Det anses att 

även vårdnadshavare med bristande språkkunskaper i det svenska språket har rätt till all 

information som ges i förskolan. Utifrån diskussioner och egna upplevelser på vår 

verksamhetsförlagda utbildning har vi känt av ett behov av utveckling i just detta område. 

Många i personalen känner sig hjälplösa när de ska förmedla viss information till 

vårdnadshavare som har ett annat modersmål än svenska nämner Markström och Simonsson 

(2013, s. 26). Personalen i förskolan samtalar dagligen med vårdnadshavarna och denna typ 

av samtal har oftast en “här- och nu-karaktär”. Det innebär att parterna ger varandra 

information om barnets dag i hemmet eller i förskolan såsom om barnet har ätit, sovit, varit 

glad eller ledsen, dvs. informationen har en vardagskaraktär och anses viktig för vardagslivets 

kontinuitet. 

 

SYFTE 

Studiens syfte är att belysa barnskötares och förskollärares syn på hur kommunikationen med 

vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska fungerar i tamburen på mångkulturella 

förskolor. 

 

FRÅGESTÄLLNINGAR 

- Vilken betydelse har den kulturella bakgrunden i kommunikationen mellan personal 

och vårdnadshavare? 

- Hur ser kommunikationen ut mellan personalen på mångkulturella förskolor och 

vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska? 

- Vilka hjälpmedel använder sig barnskötare och förskollärare på mångkulturella 

förskolor av för att överbrygga språkbarriärer? 

 

TIDIGARE FORSKNING 
Följande avsnitt kommer att behandla tidigare forskning och litteratur som belyser 

kommunikationen mellan vårdnadshavare och personal på mångkulturella förskolor. Avsnittet 

är indelat i följande underrubriker: Samspel med vårdnadshavare på mångkulturella förskolor, 

Kulturens påverkan på kommunikation, Vikten av språket och Teoretisk ram.  

 

Samspel med vårdnadshavare på mångkulturella förskolor 

Markström och Simonsson (2013, ss. 26-27) ger en bild av tamburen som är det rummet på 

förskolan där varje barn har sin egen hylla som är individualiserad med en namnskylt eller en 
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bild på ett visst föremål för varje barn, där barnen hänger av sig sina ytterkläder och tar av 

sina skor. Det är på denna yta som mycket av interaktionen och samarbetet mellan förskolans 

personal och vårdnadshavare sker. Det är där det dagliga mötet vid lämning och hämtning 

sker och där utbyts väsentlig information om det enskilda barnet. Praktiska saker som gör att 

vardagen fungerar såsom barnets schemalagda tider, samt vilka ytterkläder och extrakläder 

som behövs, tas upp vid dessa tillfällen. Vidare skapas det rutiner som gör att det individuella 

barnet känner sig tryggt vid övergången från hemmet till förskolan eller vice versa. 

Hedencrona och Kós-Dienes (2003, s. 7) beskriver att samspelet mellan vårdnadshavare, barn 

och personal är betydelsefullt oavsett språklig och kulturell bakgrund. Det för med sig att alla 

barnskötare och förskollärare på mångkulturella förskolor måste vara utrustade med verktyg 

som gör det möjligt att kunna kommunicera med vårdnadshavare oberoende av kultur och 

modersmål. Enligt Alfakir (2010, ss. 30, 41) är det personalens pedagogiska ansvar att bemöta 

alla vårdnadshavare med respekt, medkänsla samt förståelse på ett professionellt sätt. I mötet 

med vårdnadshavarna ska det inte spela någon roll om de är högutbildade eller inte, eller om 

de har arbete, utan alla ska bemötas jämlikt och utan fördomar. I sin artikel beskriver Heng 

(2014, ss. 116-125) sin studie om interaktionen mellan nyinflyttade kinesiska familjer och 

förskolepersonalen på en förskola i ett lågt ekonomiskt område. För att undersöka detta 

genomförde han undersökningarna med hjälp av observationer under en period på 7 månader 

och observerade förskolepersonalens agerande och bemötande gentemot vårdnadshavarna. 

Dessutom intervjuade han 5 vårdnadshavare med hjälp av semistrukturerade intervjuer och 

förde informella samtal med resterande vårdnadshavare. Han kom fram till att 

kommunikationen mellan personal och vårdnadshavare oftast sker i en monolog som 

innehåller tillsägelser från personalens sida. En kommunikation mellan dessa två parter ska 

dock ske i dialog och inte i monolog. Ett utbyte av åsikter för med sig att det skapas en 

förståelse för den andres familj, samhällsförhållanden, kulturella värderingar och normer. 

Vårdnadshavarnas åsikt efterfrågas oftast inte och bemöts istället med ett respektlöst tonläge 

som bortförklaras av personalen med att de är för upptagna för att hinna prata. Han anser att 

personalen måste ha en öppen inställning gentemot alla vårdnadshavarnas syn på skolan och 

deras kulturella inflytande i hantering av olika situationer. Han menar exempelvis att 

vårdnadshavarnas tystnad inte behöver betyda ett samtycke eftersom de inte säger emot utan i 

vissa kulturer kan tystnaden under vissa omständigheter även innebära förvirring eller 

oenighet. 

  

Kulturens påverkan på kommunikationen 

Begreppet kultur kan definieras på flera olika sätt beroende på av vilken anledning ordet 

används och i vilket sammanhang det används (Hedencrona & Kós-Dienes 2003, ss. 14-15). 

Enligt Angel och Hjern (2004, s. 101) innebär begreppet kultur att en grupp av människor 

delar samma inställning till regler och värderingar och för dessa vidare från generation till 

generation. Människor från olika länder är präglade av sin kultur och denna kultur följer med 

när de flyttar till ett annat land. I samband med denna studie tolkas begreppet kultur som att 

alla människor är uppvuxna på olika sätt, beroende på dess kulturella bakgrund. Det för med 

sig att människorna kan stöta på missförstånd och krockar på grund av dessa olika kulturer. 

Detta sker även i förskoleverksamheten, där många olika kulturer träffar på varandra.  

Personal på en mångkulturell förskola måste vara öppen för olika kulturer. Denna öppenhet 

lägger en viktig grund för kommunikationen då det gör det möjligt att respektera andras 

perspektiv och att ha förståelse för ett annat synsätt på saker och ting. Eberly, Joshi och 

Konzal (2007, ss. 8-12) behandlar i sin artikel lärares uppfattningar om kommunikationen 

med vårdnadshavare från en annan kultur. I studien lämnade de ut enkäter till verksamma 

lärare som fokuserade på föräldrasamverkan och lärarnas kunskaper om hur kulturen kan 

påverka. Sedan skapade de två fokusgrupper där lärarna kunde utveckla sina svar ytterligare 
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genom diskussioner. Forskarna kom fram till att det kan uppstå svårigheter i att etablera en 

meningsfull kommunikation mellan förskolepersonalen och vårdnadshavare, med 

hänsynstagande till den bakomliggande kulturen. Detta kan leda till feltolkningar och 

eventuella krockar i kommunikationen. Vårdnadshavare som kommer från en annan kultur 

bär ofta med sig en annan syn på förskolan och det är personalens uppgift att ta hänsyn till 

vårdnadshavarnas ovana vid det svenska skolsystemet och dess regelverk. Lunneblad (2013, 

ss. 3-6) berör i sin artikel hur olika värderingar och normer kan vara beroende på den 

kulturella bakgrunden. Det undersöker han genom att genomföra observationer, intervjuer 

enskilt och i grupp och samtal med personalen på förskolorna som ingår i studien. Han 

nämner att det kan uppstå diskussioner med vårdnadshavarna angående vardagliga rutiner 

såsom mat, klädsel och barnuppfostran. Just det är områden som anses olika beroende på från 

vilken kultur och nationalitet individen härstammar. Det är vanligt förekommande att 

personalen använder sig av ett ordval i mötet med vårdnadshavare med en annan kulturell 

bakgrund som kan föra till missförståelser när det gäller exempelvis vistelsetiderna. Det 

beroende på hur individen är van vid att uttrycka sig om tidsbestämmelser. Detta kan skilja 

sig beroende på vilken kultur individen kommer från. Alfakir (2010, ss. 15-18) menar att det 

därför krävs professionalitet av personalen för att kunna bygga upp och utöka förståelse för de 

olika kulturella värderingarna samt att hantera dessa. Denna förståelse behövs för att kunna 

arbeta på bästa sätt på en förskola där det möts många olika etniciteter. En annan anledning 

till att personalen kan uppleva det som svårt att uppfylla skolans uppdrag att aktivt samverka 

med vårdnadshavare, kan vara att vårdnadshavarna oftast inte kommer till föräldramöten. En 

anledning till frånvaro kan vara att de inte vet att det förväntas av dem. 

 

En viktig del av att ta hänsyn till andra kulturer är att bygga upp förståelse för olika gester och 

kroppsspråk som vårdnadshavarna kan använda sig av i samtalet med personalen och vilka 

gester personalen själva använder sig av (Björk-Willén 2013, s. 100). Exempelvis varierar det 

i olika kulturer hur det hälsas på andra personer, liksom avståndet som intas vid samtal. Det är 

en del av förskolepersonalens professionella yrkesroll att ta hänsyn till olika uttryckssätt i 

kommunikationen med vårdnadshavarna på en mångkulturell förskola (Lunneblad 2013, s. 6). 

Alfakir (2010, s. 18) menar att det inte bara är ett sätt att visa respekt för den andres kultur 

utan det för dessutom med sig att den andre känner sig väl bemött. Just det positiva och 

respektfulla bemötandet av vårdnadshavarna har även en positiv påverkan på relationen 

mellan personal och barnet som ska vistas på förskolan. Om barnet ser att exempelvis 

mamman använder ett kroppsspråk i möte med personalen på förskolan som utstrålar 

trygghet, bidrar det till att barnet känner detsamma.  

 

Vikten av språket 

Ett hinder till ett större intresse för kontakt som består av mer än bara hälsningsfraser från 

vårdnadshavarens sida kan vara språksvårigheter (Månsson & Osman 2017, ss. 84-85). 

Vårdnadshavarnas språkkunskaper på en mångkulturell förskola kan ligga på olika 

kunskapsnivåer. Det kan skilja sig från att inte kunna förstå ett ord svenska till att ha svenska 

som modersmål. Det kan hända att språkkunskaperna inte räcker till vilket för med sig att det 

kan uppstå kommunikationssvårigheter. Svårigheterna kan bero på fel intonation, fel tempus 

eller saknaden av ord som kan spela stor roll i meningens innebörd. Det kan störa förståelse 

och därmed samarbetet mellan vårdnadshavare och personal (Hedencrona & Kós-Dienes 

2003, s. 26). När ett gemensamt språk saknas är missförstånd mellan familjer och skolor inte 

ovanligt och kan leda till uteslutning och isolering av familjer, nämner Heng (2014, s. 114) i 

sin artikel. Därför anser Bozarslan (2010, ss. 17-18) att det måste läggas stor vikt på en bra 

kommunikation i mötet mellan dessa två parter. En sådan kommunikation hjälper inte bara att 

missförstånd undviks utan även att en trygg relation skapas. Rådande språkbrister hos 
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vårdnadshavarna gör att det är av ännu större betydelse att bygga upp en bra relation. Som 

personal kan vänlighet, intresse och engagemang uttryckas med ett förenklat språk utan 

komplicerade yrkesrelaterade uttryck och kroppsspråk. Utan denna kommunikation, även om 

den är begränsad, riskeras det annars att vårdnadshavarna kan känna sig mindre värda och 

utanför.  

 

Teoretisk ram   

Språket är ett viktigt kommunikationsmedel. Enligt Vygotskij (1934, ss. 9-11) som är 

föregångare till den sociokulturella teorin, är språket grundläggande för att kunna 

kommunicera och befinna sig i sociala sammanhang. Det är anledningen till varför Vygotskijs 

teori valdes som teoretisk utgångspunkt för denna studie, eftersom syftet är kommunikation 

mellan individerna, i detta fall vårdnadshavare och förskolepersonal. Han påstår att det inte 

sker någon utveckling av vare sig språket eller tänkandet utan någon social kommunikation, 

därför lär människor sig som mest i samverkan med andra. Enligt honom sker språk och 

tänkande alltid i relation till varandra och att det som förenar dem är själva ordbetydelsen. 

Vetskapen om vad ett ord betyder innefattar både språket och tänkandet. Vygotskij (1934, s. 

13) skiljer på begreppen innebörd och betydelse som är två väsentliga begrepp för 

ordbetydelser i kommunikation. Innebörd menar han, är ens egna personliga tolkning i de 

språkliga sammanhang som en befinner sig i. Begreppet betydelse är däremot den mer 

övergripande, gemensamma innebörden. Att som personal på en mångkulturell förskola vara 

medveten om dessa två begrepp kan motverka eventuella missförståelser som kan uppstå i 

kommunikation med vårdnadshavarna.  

 

Den grundläggande funktionen av språket är själva kommunikationen och möjligheten att 

kunna kommunicera underlättar att finna sig tillrätta i det sociala samhället. Det genom att 

kunna uttala sig om olika påståenden, men även att kunna yttra förståelse. Vygotskij menar att 

språket inte bara har med kommunikation att göra utan är även ett hjälpmedel för att kunna 

uttrycka sina känslor och tankar. Personalen måste då använda sig av ett språk som förmedlar 

förståelse för den andra samtalspartnern (Vygotskij 1934, s. 38). Språket med dess ord kan, 

med tanke på studiens syfte, exempelvis användas som ett hjälpmedel i övergång från en 

situation till en annan. En sådan situation uppstår när barnet kommer till förskolan på 

morgonen med sin vårdnadshavare. Övergången blir att vårdnadshavare och personal samtalar 

om hur morgonen har varit hemma, och vad som kommer att ske under dagen. När 

vårdnadshavare kommer till förskolan och behöver samtala på ett främmande språk, där de 

eventuellt bara behärskar ett fåtal ord, finner de inte alltid orden för det de vill få fram. I 

sådana situationer menar Vygotskij (1934, ss. 168, 174-175) att andra ord och begrepp 

används som beskriver samma innebörd, och att därigenom försöka nå fram till det som ska 

sägas. 

 

METOD 
I denna studie används en kvalitativ metod med intervjuer som verktyg för att samla in data. 

Den kvalitativa metoden ger möjlighet till en djupare inblick genom att deltagarna har 

möjlighet till mer detaljerade svar och intervjuerna är mer flexibla i sina undersökningar 

genom att kunna anpassa frågorna under intervjuns gång. Fördelarna med den kvalitativa 

metoden är att intervjuaren har möjligheten att ställa följdfrågor och därigenom kan 

deltagaren ge mer utvecklade och detaljrikare svar. (Christoffersen & Johannessen, 2015, ss. 

15-18).  

 

Som intervjumetod används det semistrukturerade intervjuer. Semistrukturerad innebär att i 

förväg formulerade intervjufrågor används under intervjuns gång, dock ställs dessa inte i en 
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viss ordning utan integreras i ett öppet samtal. Det ger intervjurespondenterna möjlighet till 

att själv formulera sina svar, vilket innebär att det inte finns förutbestämda svarsalternativ 

(Christoffersen & Johannessen 2015, s. 85). Utgående från studiens syfte utvecklades 

intervjufrågorna som ställdes till deltagarna i undersökningen. Att använda sig av denna 

metod har fördelen att frågorna kan förklaras, utvecklas och fördjupas, såsom svaren kan bli 

tydligare och mer djupgående på grund av att intervjuaren har möjlighet att efterfråga under 

intervjuns gång.  

 

Urval  

En förutsättning i studien var att personalen som deltog i intervjuerna skulle ha 

yrkeserfarenhet i minst ett år på en mångkulturell förskola. Urvalet angående 

arbetslivserfarenhet gjordes på grund av att personalen har inom den tidsramen byggt upp en 

relation med vårdnadshavarna och upplevt kommunikationsbarriärer med dessa. Till 

undersökningen valdes fyra förskolor som ligger i mångkulturella områden. Lunneblad (2013, 

s. 4) beskriver att ett mångkulturellt område innebär att cirka 50 % av invånarna i dessa 

områden är födda utomlands. Dessa förskolor utsågs på grund av att chansen var hög att få 

kontakt med personal som har erfarenhet i mötet med vårdnadshavare från en annan kultur. 

 

Genomförande 

Förskolechefer och administrativt ansvarig personal fick en förfrågan via e-mail genom ett 

missivbrev (Bil. 1) om någon i personalen på förskolan ville delta i studien. Tre av de 

förfrågade svarade positivt, vilket innebar att vi fick lov att genomföra intervjuer med 

personalen på dessa tre förskolor. Av en förskolechef fick vi ingen respons. 

 

Intervjun (Bil. 2) är utformad utifrån studiens syfte och frågeställningar. Frågeformuläret 

består av fem frågor och två eventuella följdfrågor som beror på hur huvudfrågan besvarades. 

Alla frågor är anpassade efter deltagarnas utbildning och yrkeserfarenhet. Första frågan i 

frågeformuläret låter intervjudeltagaren beskriva hur kommunikationen med vårdnadshavarna 

vid en daglig tambursituation ser ut. I andra frågan ber vi barnskötaren eller förskolläraren 

uttala sig om den anser att det finns en skillnad i kommunikationen med dessa 

vårdnadshavare. Om svaret är positivt på frågan så ber vi om, att nämna ett exempel. Tredje 

frågan är en följdfråga till föregående och efterfrågar om deltagaren kan ge en förklaring för 

vad eventuella skillnader kan bero på. De sista två frågorna handlar om personalens erfarenhet 

med vårdnadshavare som har en annan kulturell bakgrund. Om den anpassar sig i 

mångkulturella möten och om den brukar använda sig av eventuella hjälpmedel som finns i 

verksamheten för att underlätta kommunikationen.  

 

Intervjuerna genomfördes med sex förskollärare och fyra barnskötare på tre olika 

mångkulturella förskolor i en västsvensk kommun. Från början var det planerat att intervjua 

sammanlagt nio personal i förskoleverksamheten, men antalet barnskötare utökades på grund 

av att vi ville uppnå en jämnare datainsamling mellan förskollärare och barnskötare.  

Intervjuerna begränsades till ca. 30 minuter och genomfördes med varje intervjudeltagare för 

sig i ett avskilt rum så att intervjuerna kunde ske ostört. Innan intervjun började förklarade vi 

kortfattat samtyckesblanketten (Bil. 3) och de fick skriva under. Sedan informerade vi 

deltagaren om att allt som sägs under intervjutillfället spelas in. Intervjuerna spelades in via 

en mobiltelefon med hjälp av en app som kallas Röstmemon. Deltagaren informerades även 

om att vår intention var att genomföra intervjun som en typ av samtal. Enligt Krag Jacobsen 

(1993, s. 14) är det ett lämpligt sätt att föra en intervju eftersom deltagaren har då lättare att 

förstå. För att sedan inleda intervjuerna frågade vi om deltagarens yrkestitel och år av 

arbetserfarenhet på en mångkulturell förskola. Arbetet som åhörare delades upp genom att 
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den ena intervjuaren antecknade medan den andra intervjuaren ledde samtalet och 

kontrollerade att alla förberedda frågor besvarades. Alla intervjutillfällen genomfördes 

gemensamt av författarna.  

 

Etiska aspekter 

Vetenskapsrådet (2017) har fyra etiska krav för forskning. Dessa kallas för 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att intervjudeltagarna måste informeras om studiens syfte, vem 

som genomför studien och vilken institution de som genomför undersökningen kommer ifrån. 

Intervjudeltagarna måste dessutom få information om att deras deltagande är frivilligt och att 

de när som helst kan välja att avbryta sin medverkan i studien. Detta gjordes genom ett 

missivbrev som skickades via mail i förväg. Samtyckeskravet innebär att varje 

intervjudeltagare måste ge sitt samtycke till undersökningen innan intervjun genomförs, vilket 

de fick göra genom samtyckesblanketten. Deltagarna ska dessutom vara informerade om att 

frågorna inte behöver besvaras mot egen vilja och att de har möjlighet att avsluta intervjun när 

som helst. Vid varje intervjutillfälle måste deltagaren godkänna att intervjun spelas in. Detta 

fick dem information om vid intervjutillfället. Konfidentialitetskravet handlar om att de 

uppgifter som deltagarna lämnar såsom deras personliga uppgifter ändras så att det inte går att 

koppla till en viss enskild person, därför skapade vi fiktiva namn. Det sista kravet kallas för 

nyttjandekravet och innebär att intervjuerna endast får användas till denna studie. 

Nyttjandekravet har det i denna studie tagits hänsyn till genom att lämna ut 

samtyckesblanketten som de fick ta del av och skriva under. 

 

Reliabilitet och validitet 

I studien tas det hänsyn till två aspekter för att göra studien trovärdig. Dessa är för det första 

reliabilitet och för det andra validitet. Reliabilitet står för trovärdigheten i studien och innebär 

att all insamling av data måste ske noggrant och i en mängd som anses som tillräcklig för att 

kunna dra slutsatser. Reliabilitet innebär även att frågor vid intervjuer ställs på ett sätt som gör 

att svaren på frågorna kan anses som trovärdiga och opåverkade, detta gjordes genom att föra 

intervjuerna objektivt, utan att involvera personliga åsikter. Validitet är giltigheten i en studie.  

Validitet innebär att rätt metod använts i undersökningarna, för att få den data som behövs för 

att kunna svara på syftet i studien (Löfdahl, Hjalmarsson & Franzén 2014, ss. 51, 53-55). Allt 

material som studien bygger på såsom litteratur och artiklar lägger grund till syftet och 

frågeställningarna, skriver Kvale och Brinkmann (2009, ss. 268-270). Det materialet har 

använts för att formulera intervjufrågorna och att på så sätt får svar på det som undersöks. 

Den datan som samlas in genom den valda undersökningsmetoden, måste granskas och det 

som svarar på studiens syfte och frågeställningarna väljs ut och används för att få fram ett 

pålitligt resultat.  

 

Analys 

Intervjuerna analyserades enligt Kihlströms (2007, s. 54) modell som beskrivs som en 

kvalitativ innehållsanalys. Analysen inleddes med att all data som samlades in under 

intervjutillfällena bearbetades genom att de inspelade intervjuerna transkriberades i ett Word-

dokument och skrevs sedan ut i pappersform. Efter det lästes intervjuerna igenom ytterligare 

en gång i sin helhet och det som kunde användas som svar på intervjufrågorna markerades i 

texten. Detta ledde till nyckelord som kunde nyttjas som hjälp att skapa en tematisk indelning 

för att kunna frambringa en struktur. Nyckelorden som användes för att analysera svaren var 

“kulturell bakgrund”, “kommunikation” och “hjälpmedel”. Utifrån dessa nyckelord skapades 

en uppdelad sammanställning av alla svar. Sedan påbörjades resultatdelen där det skrevs en 

inledande text till varje frågeställning. Citaten som var mest lämpliga och relevanta som svar 
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och förklaring i undersökningen sammanfattades och skrevs ned. För att exemplifiera det av 

respondenterna beskrivna användes det ett citat ur intervjusvaren i varje stycke.  

 

RESULTAT 
Resultatet presenteras under följande rubriker som framkom i analysen: kulturell bakgrund, 

kommunikation mellan personal och vårdnadshavare och hjälpmedel för kommunikation. 

 

Kulturell bakgrund 

All personal som deltog i intervjuerna nämnde att en annan kulturell bakgrund spelar en stor 

roll i kommunikationen med vårdnadshavarna. Det har enligt respondenterna att göra med 

själva skillnaden i ländernas utveckling. Vårdnadshavarna på mångkulturella förskolor 

kommer oftast från länder med utvecklingsbehov. När de anländer till Sverige kan de känna 

att de har rest väldigt långt på kort tid.  

 
Det var en som sa till mig att du får tänka såhär Marie, att det finns vissa barn som 

kommer till Sverige och dem reser 100 år på 6 veckor. Och det är ju så. Kommer du från 

landsbygden i Afghanistan och så kommer du mitt in i Stockholm eller Göteborg så är det 

en tidsresa. Och det här behöver man ibland få en dusch av och komma ihåg, ja juste så är 

det. (Marie) 

 

Förutom att det uppstår kulturella skillnader på grund av landets utveckling nämnde 

intervjudeltagarna även kulturkrockar. Dessa kan uppstå på grund av olika kulturella 

levnadsvanor. Som exempel nämndes sättet att hälsa på varandra, kvinnosynen, synen på 

skolsystemet och sättet att klä sig där det togs upp användningen av hijab, vilket kan medföra 

osäkerhet i valet av ens egen klädsel som personal. Som mest nämndes dock sättet att hälsa på 

varandra.  

 
Jag har upplevt ett par pappor som inte tar i hand. Och den grejen är svår av ren reflex 

men då får du istället någon som gör så här *visar hur man hälsar istället*. Och det är ju 

också ett sätt att visa att nej jag tar inte i hand, men också ett sätt att visa att jag vill väl. 

Men hade någon gjort en min hade man ju känt mer att man gjort något fel. (Marie) 

 

Speciellt män brukar undvika att ta förskolepersonalen i hand som hälsning, vilket enligt 

förskolepersonalen kan bero på den kvinnosyn som härskar i deras kultur. Männen kan även 

undvika ögonkontakt med den kvinnliga personalen, men de är noggranna med att inte ta det 

bemötandet personligt utan att visa förståelse för det beteendet då det är någonting som har 

sin anledning i deras kultur. En deltagande förskollärare berättade om en situation som hon 

har varit med om, där det uppstod en tydlig kulturkrock: 
 

Jag försöker fokusera mycket på genus för jag tycker att våra barn här speciellt behöver 

det. Men jag vet för ett par år sen när jag precis börjat jobba här, så var det en kollega som 

hade med sig nagellack och målade flickornas naglar. Och då var det några 3-åriga pojkar 

som också ville ha. Så jag bara “jaja” för ska man måla så får alla måla. Och då var det en 

mamma som var vansinnig över detta, för att det får man inte enligt våran religion, man 

får inte måla naglarna på pojkar. Så sånt kan man ju möta så det blir ett helt annat sätt. 

Och då berättar de ju vidare om man sagt nånting. “Liza sa pojkar får ha klänning, får de 

det?” “min mamma säger pojkar inte får ha klänning du sa pojkar får det. (Liza) 

 

Respondenterna påpekade att arbetet i förskolan följer svensk lag och utförs enligt svenska 

värderingar vilka även nämns i Läroplanen för förskolan. Men det är inte alltid så lätt att få 

vårdnadshavare med en annan kulturell bakgrund att ha förståelse för det enligt Pernilla. En 
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annan syn på skolsystemet som vårdnadshavarna har med sig från sitt hemland kan påverka 

kommunikationen. Många av dem är själva analfabeter. Förskolan i Sverige har kommit 

väldigt långt i utvecklingen, med bland annat Läroplan för förskolan som styrdokument och 

dess strävansmål, vilket kan krocka med vårdnadshavarnas syn på förskolans uppdrag. 

 
Våra barn som ska börja skolan nästa år, deras föräldrar är ju väldigt så “har ni lärt dem 

att skriva” “har ni lärt de läsa nu” “de måste träna på det, de börjar skolan snart”, de har ju 

ändå prestationsfokus. (Liza) 

 

Däremot kände personalen att vårdnadshavarna med en annan kulturell bakgrund har ett starkt 

intresse för skolkraven. När barnen närmar sig övergången till förskoleklass undrar många 

vårdnadshavare om deras barn har lärt sig att skriva eller läsa.  

 
Förskolan har mål som man strävar efter, inte mål som man ska uppnå. Vi har inte krav att 

de ska kunna skriva på förskolan, får ofta de frågorna på utvecklingssamtal. … ”Kan hon 

skriva?” “Har hon lärt sig läsa än?” Det som för mig är skolkrav men det tror jag också 

har att göra med förskola är kanske någon gång grundad i dagis och i deras värld är skola 

skola. (Marie) 

 

Personalen påpekade att det är svårt att förklara att läroplanens mål är strävansmål, att det inte 

är mål som måste uppnås under förskoletiden utan att det bara ska strävas efter. En annan 

diskrepans kan uppstå i samband med utevistelsen i alla väder på förskolan. Många av 

vårdnadshavarna på mångkulturella förskolor är inte vana vid att vistas ute när det regnar eller 

när det är minusgrader, vilket kan föra med sig att de inte vill att barnen är ute i dessa väder, 

då de är oroliga över att de kan bli sjuka. I dessa fall kan det vara en utmaning för 

förskolepersonalen att förklara tydligt för vårdnadshavarna vilka fördelar det finns med 

utevistelsen i alla väder och att det är någonting som tillhör i den svenska 

förskoleverksamheten. 

 

Kommunikation mellan personal och vårdnadshavare 

Kommunikationen mellan personal och vårdnadshavarna på en mångkulturell förskola 

upplevdes av alla intervjudeltagarna som allmänt fungerande. Många nämnde att själva 

utstrålningen vid mötet i tamburen är viktigt. Bland annat nämnde Caroline vikten av hur det 

pratas med vårdnadshavarna genom ansiktsuttryck och med vilket tonläge. Förutom själva 

uppträdandet i mötet med vårdnadshavarna tyckte samtliga i personalen att det är viktigt att 

visa förståelse och intresse. Det är betydelsefullt att använda den lilla stunden i tamburen vid 

lämning och hämtning för samtal med vårdnadshavarna. Information om barnet och om dagen 

i verksamheten, viktiga möten och händelser byts ut vid dessa sammanträffanden. Det är av 

stor vikt att ge vårdnadshavarna det bemötandet de behöver, säger Anna i sin intervju, då 

personalen aldrig vet vad vårdnadshavarna har gått igenom innan de kom till Sverige. 

Dessutom är det ofta förskolan som de möter först och därför representerar personalen 

Sverige. Några respondenter nämnde att de bemöter vårdnadshavarna som de själva vill bli 

bemötta. Det för med sig att vårdnadshavarna känner sig väl mottagna och trygga och känner 

ingen “klump i magen” när de lämnar sina barn till förskolepersonalen. Det handlar om att 

som personal uppträda med professionalitet, förståelse och stor empati. Om vårdnadshavarna 

och personalen har ett bra samspel och visar glädje och respekt i mötet så kan även barnen 

känna trygghet.  

 
Men man försöker ju möta de och försöka ha lite samspel och dialog. Man tänker ju på 

barnen, de mår ju bra av att se att vi pratar med mamma och pappa, det kan man ju se att 

det blir ju en sådan bra start på morgonen. (Sandra) 
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Göra den personens dag bra, och det lilla barnets dag bra. Och barnen märker ju, oj vad 

bra, de skrattar och har det kul, min fröken och mamma!” Barnen slappnar av, det är 

trygghet. (Anna) 

 

Kommunikationen kan upplevas som svår när vårdnadshavarna inte vågar kommunicera utan 

hjälpmedel såsom mobiltelefon, tolk eller en släkting som översätter. Det kan bero på brist i 

förståelse och kunskap i det svenska språket. Personalen upplevde att vårdnadshavarna kan 

känna att det är jobbigt och pinsamt när de inte förstår det som sägs och istället låtsas förstå 

genom att nicka. För att inte behöva erkänna att de inte förstår, vilket kan anses som fult 

enligt deras kultur, frågar vårdnadshavarna oftast om hjälp av familj eller vänner som bor i 

samma område som är bättre på svenska. Dessa situationer upplevs inte bara av 

vårdnadshavarna som obekväma utan även av personalen.   

 
Det kanske låter konstigt men det krävs så mycket energi när man ska gå från två helt 

olika språk och möta varandra, man vet att föräldern har gått på SFI och har några ord och 

så försöker man lyssna in så mycket som möjligt, så ibland går det åt mer energi till att 

bara lyssna än att höra vad man egentligen säger. “Menar du det eller menar du det?” 

(Marie)  

 

Längre samtal sker oftast vid hämtning av barnen, beroende på i vilken mån det finns 

möjlighet att kunna kommunicera. Då tas det upp vilka kläder som behövs på förskolan eller 

vad som har skett under vistelsen och vad barngruppen har gjort. Personalen använder sig då 

av olika metoder för att föra den informationen vidare till vårdnadshavarna. Viss personal 

låter barnen själva få berätta om vad de gjorde under dagen på förskolan. Andra använder sig 

av dokumentation och bilder.  

 
Oftast är det ju frågor som rör om de har varit ute och var är vantarna och sådana prylar. 

Och då får man berätta vad man har gjort nånting speciellt ute. Jag brukar lämna över den 

frågan till barnen “du kan berätta för mamma vad vi gjorde ute idag”, “vart gick vi”, “kom 

du ihåg vad vi såg”. För att de kan prata med sina föräldrar och också berätta. Sen bryr jag 

mig inte om det är på svenska eller om det är på deras språk men att berätta vad man har 

gjort. Gärna om man visar nån bild såklart så barnen kan känna sig extra lyckliga över att 

jag var med här. Jag finns på bild här. Titta det här gjorde jag. Det här såg vi. (Alice) 

 

En annan situation då det kan uppstå kommunikationsproblem är vid utdelning av papper som 

innehåller information angående till exempel studiedagar, föräldramöte eller ledighet under 

lov eller klämdagar. På en mångkulturell förskola kan personalen inte bara anta att 

vårdnadshavare förstår vad som står på pappren.  

 
Det är ju väldigt många som är analfabeter så därför har jag liksom lärt mig att alltid även 

om jag vet att de kan läsa, så säger jag kortfattat att det står det och det och det. Då blir de 

inte heller utpekade för då säger man samma till alla. (Elisabeth) 

 

Alla respondenter nämnde att det är betydelsefullt att informationen som står på pappren även 

förklaras muntligt och i synnerhet flera gånger och på ett enkelt sätt så att det är lätt att förstå 

även med ett mindre ordförråd. 

  

Hjälpmedel för kommunikation 

Att använda sig av olika hjälpmedel behövs för att underlätta kommunikationen med 

vårdnadshavarna på mångkulturella förskolor. Respondenterna i intervjuerna nämnde flera 

olika typer av hjälpmedel som används, såsom bland annat utdelning av papper med 
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information som ska nå ut till vårdnadshavarna. “Vi har fått information på många språk som 

vi kan lämna ut”, sade Pernilla. Informationen finns på bland annat arabiska och somaliska, 

det är de språken som är dominerande på de mångkulturella förskolor som är med i den här 

studien. Lärarna påpekade att det dessutom finns informationsblad även på engelska för de 

vårdnadshavare som har ett mindre representerat modersmål och inte förstår svenska 

tillräckligt bra för att kunna ta del av informationen. Dock är det viktigt att även förklara 

muntligt, för det kan inte automatiskt förväntas att vårdnadshavarna kan läsa. Många av 

vårdnadshavarna på mångkulturella förskolor är analfabeter och behöver hjälp med att få reda 

på vad som står på informationsbladen.  

 
Vi lämnar inte bara ut lappar och hänger ut de utan varje gång lämnar jag lappen och 

förklarar vad det är som står. När det är dags för föräldramöte har vi inte ens lämnat ut 

några lappar utan då pratar vi bara om “Ja på torsdag är det föräldramöte” sen upprepar 

“du kommer nu på torsdag den tiden.” (Liza) 

 

Sandra nämnde att “Språket är ju det viktigaste verktyget för att kommunicera”. För att kunna 

framföra informationen muntligt trots att kunskap om samtalspartners modersmål saknas, har 

personalen möjligheten att kunna ta hjälp utav kollegor som behärskar det språket. För att 

kunna säkerställa att exempelvis ledighetsblanketter lämnas tillbaka, erbjuder personalen 

hjälp på plats med att fylla i lediga dagar. I sådana fall kan almanackan användas som 

hjälpmedel för att förtydliga det. Alice ta gärna hjälp av almanackan och då med enstaka ord 

på andra språk som hon har lärt sig under tidens gång.  

 
T.ex så har vi en mamma som hämtar ibland och där, jag kan inte arabiska, men jag kan ju 

“al beth” det är “hemma”, då kan jag visa kalendern. Då hämtar jag kalendern och då 

visar jag “al beth, al beth, al beth” “här”. Och så kan jag visa då när hon ska vara hemma 

eller när hon ska vara på förskolan. (Alice) 

 

Hon ansåg att det uppskattas av vårdnadshavarna när personalen inte bara förväntar sig att de 

lär sig svenska, utan även att själv visar intresse för deras modersmål och försöker lära sig 

några ord. Förutom att visa intresse i samtal med vårdnadshavarna, spelar även kroppsspråket 

en stor roll. Samtliga respondenter nämnde kroppsspråket som ett viktigt hjälpmedel för att 

förtydliga det som ska förmedlas till vårdnadshavarna eller informeras om.  

 
Kroppsspråk, bilder det är det viktigaste. Tolk om man behöver. Ibland behöver man inte 

så mycket, det kan räcka med bilder och gester och kroppsspråk, men det sista är ju tolk. 

Och vi har ju tur som har kollegor som har olika språk, så ibland tar vi hjälp av en kollega. 

Fråga om det behövs just då. För att bara föräldern ska slappna av och förstå. Och så tänka 

på din utstrålning när man möter. (Anna) 

 

Som Anna och de andra intervjudeltagarna nämnde, använder de tolk vid viktiga möten såsom 

inskolningssamtal, utvecklingssamtal eller samtal vid speciella händelser. Tolk finns inte bara 

som en person på plats utan även som telefontolk och genom Meddelarservice. Dock är 

hjälpmedlet “tolk” ingenting med tillgång till vid vardagliga möten i tamburen eller vid 

spontant behov i viktiga samtal. Då använder de som har möjlighet, sig av kollegor och 

tillfällig personal såsom vikarier, som behärskar det språket som behövs just i den situationen. 

Förutom att alla respondenter gärna använder sig av hjälp av tolk och kollegor, då det 

underlättar mycket i att förstå varandra, nämnde Liza i sin intervju även nackdelar med tolkar: 

 
Ibland tycker jag att tolken kommer och så har den sämre svenska än vad föräldern har. Så 

att det nästan känns som att föräldern tycker “ja jag förstår precis vad du menar” och så 

tolken sitter där och bara “äää ok jag förstod nog inte riktigt”, men jag läste nånstans i nån 
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artikel om just det här med somaliska tolkar, att somaliskan är så pass bristfällig som 

språk i sig alltså just med såna ord som vi har, att det saknas så mycket ord att det inte 

finns riktigt nån mätstock på tolkarna. Det är väldigt lätt att bli tolk kanske. (Liza) 

 

Hon berättade dessutom att det har efterfrågats kvinnliga tolkar i somaliska tolksamtal, just 

för att en del kvinnor tycker att det är jobbigt att prata med en manlig tolk. De upplever att det 

är lättare när det är en kvinna de pratar med. 

 

Ytterligare ett hjälpmedel som nämndes av alla i intervjuerna är användning av bilder. 

Personalen kan använda sig av bilder på klädesplagg som behöver vara tillgängligt för barnet 

under vistelsen på förskolan eller av själva föremålen genom att visa till exempel fodrade 

regnbyxor eller regnvantar. Dessa hjälpmedel används för att förtydliga det som ska 

förmedlas till vårdnadshavarna och gör att de lättare kan förstå vad exakt som menas. Det kan 

förebygga eventuella missförstånd.  

 
Vi jobbar mycket med bilder, både med barn och föräldrar. Vi jobbar så mycket med 

bilder att vi pekar på föremål, t.ex ett snabbt exempel om ytterkläder på vintern, vi pekar 

på bilder, att barnen behöver vantar, varma stövlar, overall. Så vi har bilder så om de inte 

kan namn på svenska “vad betyder det här?”, så visar vi bilder. Om vi inte har bilder nära 

så visar vi kläder från en annan hylla för att visa vad vi menade. (Jessica)  

 

Förutom att visa bilder eller själva föremålen nämnde Julia att även rita kan förklara och 

förtydliga det som ska framföras i samtalet med vårdnadshavaren. Att rita kan användas vid 

tillfällen då det inte finns möjlighet att visa en bild på det som personalen vill förmedla. 

 

På en av tre förskolor berättades det om möjligheten att kunna låsa dörrarna in till 

avdelningarna.  

 
Alla dörrar är låsta, jag vet att jag reagerade över det i början. Jag ändrade faktiskt min 

uppfattning, det är ett väldigt bra sätt, det var ingen som behövde fundera över vem som 

hade lämnat, därför att det alltid var ett möte med en vårdnadshavare eller någon annan. 

(Julia) 

 

Den möjligheten ansågs vara ett hjälpmedel då alla vårdnadshavarna bemöts vid lämning och 

hämtning, vilket bidrar till en bättre kontakt och kommunikation med dessa. Varje 

vårdnadshavare måste ringa på en dörrklocka för att bli insläppt på avdelningen. Personalen 

på denna förskola uppfattar att vårdnadshavarna uppskattar det dagliga mötet i tamburen som 

genom den låsta dörren automatiskt uppstår vid lämning och hämtning.  

 

DISKUSSION 
I detta avsnitt diskuteras studiens resultat som arbetades fram med hjälp av litteratur och 

tidigare forskning, data som samlades in med hjälp av intervjuer och slutsatser av egna 

åsikter. Avsnittet är indelat i följande rubriker: Resultatdiskussion, Metoddiskussion och 

Didaktiska konsekvenser.  

 

Resultatdiskussion  
I arbetet på en mångkulturell förskola krävs ett öppet förhållningssätt i mötet med 

vårdnadshavarna med en annan kulturell bakgrund, då alla människor är präglade av sin egna 

kultur (Angel & Hjern 2004, s. 101). Alfakir (2010, ss. 30, 41) anser att det är personalens 

professionella ansvar att bemöta alla vårdnadshavare med respekt, medkänsla och förståelse. 

Heng (2014, ss. 116-117) beskriver i sin artikel att vårdnadshavare med en annan kulturell 
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bakgrund behandlas utan hänsyn för att de har en annan förståelse för exempelvis 

skolsystemet, mat, klädsel eller barnuppfostran. I intervjuerna framkom det att många av 

vårdnadshavarna tror att förskolan bara är till för barnpassning då det är vad de är vana vid, 

men också att många antar att förskolan är en del av skolan. Vårdnadshavarna har för För att 

sig att det finns skolkrav och att barnen ska lära sig att läsa och skriva innan de börjar skolan. 

Eberly, Joshi och Konzal (2007, ss. 8-12) nämner i sin artikel att det kan uppstå 

kommunikationsproblem på grund av en annan bakomliggande kultur. Därför anser vi att det 

är viktigt att föra en bra kommunikation för att det inte ska uppstå några missförstånd. kunna 

föra en sådan kommunikation är det lämpligt att informera om vad förskolan innebär genom 

att förklara vad förskolans uppdrag är och att det arbetas enligt styrdokumentet Läroplan för 

förskolan (Lpfö 98 rev. 2016) och att det inte är mål som ska uppnås utan att det är 

strävansmål. Liknande åsikt framfördes i intervjuerna där personalen belyste hur viktigt det är 

med förståelse och respekt eftersom de inte vet vad vårdnadshavarna har varit med om 

tidigare som kan påverka deras beteende. Personalen betonade att det respektfulla mötet 

börjar redan när de hälsar på vårdnadshavare på morgonen och att det finns olika sätt att hälsa 

på. Björk-Willén (2013, s. 100) beskriver att kroppsspråk, gester och ansiktsuttryck kan spela 

en stor roll i kommunikationen med vårdnadshavarna och uttrycken skiljer sig beroende på 

från vilken kultur individerna härstammar. Personalen upplevde att några av vårdnadshavarna 

exempelvis inte vill titta personalen i ögonen vid samtal och att utstrålningen är viktig när de 

talas vid. Om vårdnadshavare inte vill ha fysisk kontakt med personalen bör det respekteras 

och det finns fler sätt att hälsa på. Vi anser att sättet hälsningen genomförs på ska bestämmas 

av vårdnadshavaren. På så vis undviks det missförstånd på grund av kulturkrockar och 

situationen känns inte obekväm för varken vårdnadshavaren eller personalen. 

 

Ingen utveckling av språk eller tänkande sker utan någon social kommunikation enligt 

Vygotskij (1934, s. 10). Detta exemplifieras genom att vårdnadshavarna ges möjlighet att 

utveckla sina svenska språkkunskaper genom professionellt bemötande av personalen i 

tamburen på förskolan. Personalen gav även exempel såsom att tala tydligt, upprepa sig flera 

gånger och använda ett förenklat språk så att vårdnadshavarna har lättare att förstå själva 

innebörden i det som ska förmedlas. Hedencrona och Kós-Dienes (2003, s. 26) beskriver att 

vårdnadshavarnas språkkunskaper på en mångkulturell förskola kan se väldigt olika ut, vilket 

även framkom i intervjuerna. Vid förmedling av information kan de sakna vissa ord som gör 

att det kan uppstå kommunikationsproblem. Detta för med sig att personalen får upprepa sig 

flera gånger för att förtydliga det sagda. Men personalen nämnde dessutom att det viktigaste 

är att visa förståelse för att vårdnadshavarna inte kan det svenska språket helt och hållet. Detta 

bidrar till att vårdnadshavarna känner sig väl bemötta och trygga. Tryggheten bidrar till att 

vårdnadshavarna vågar kommunicera med personalen. Ett sådant bemötande sker dock inte på 

alla mångkulturella förskolor kom Heng (2014, ss. 116-117) fram till i sin studie. Det härskar 

monologiska samtal från personalens sida som innehåller tillsägelser angående regler eller 

uppfostran. Denna åsikt delades dock inte av personalen vi intervjuade. Vi tror att det 

eventuellt kan bero på att deltagarna inte vill uttala sig om negativa bemötanden av 

vårdnadshavarna eller så agerar deltagande förskolor och deras personal med ett professionellt 

bemötande av vårdnadshavarna på mångkulturella förskolor.  

 

Hedencrona och Kós-Dienes (2003, s. 7) nämner att användning av hjälpmedel är viktigt för 

att kommunikationen ska fungera och Vygotskij (1934, ss. 174-175) menar att själva språket 

är ett hjälpmedel, vilket även framkom i intervjuerna. Detta hjälpmedel nämner personalen 

som deras mest använda hjälpmedel. Språket är betydelsefullt för att kunna samtala och 

samverka med vårdnadshavare. Men vi anser att det är viktigare med användning av andra 

hjälpmedel såsom bilder och föremål. Detta är någonting som ett antal i personalen inte har 

haft i åtanke att bilder kan även användas med vårdnadshavarna och inte bara med barnen. 
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Bilder och föremål gör att det som ska förmedlas blir mycket tydligare och undviker i större 

mån eventuella missförståelser. Användning av ett förenklat språk är bra men att använda sig 

av förtydligande hjälpmedel är ännu bättre. Vad som är det allra bästa alternativet enligt oss är 

att använda sig av ett förenklat språk och hjälpmedel ihop. Förutom det finns även möjlighet 

att tillkalla en tolk i utvecklingssamtal vid behov, det underlättar informationsutbytet mellan 

personal och vårdnadshavare men fungerar inte alltid som önskat enligt personalen. Vår åsikt 

är att det rent utav hade behövts en tolk på plats hela tiden, för att på så vis kunna 

kommunicera med varandra och underlätta i de vardagliga situationerna. Alla har inte hela 

tiden möjlighet att använda sig av en kollegial resurs. Enligt oss borde all personal på 

mångkulturella förskolor ha mer kunskap om vad för olika hjälpmedel som kan användas i 

kommunikationen med vårdnadshavarna. Även med tanke på alla papper som delas ut i 

tamburen i informationssyfte och för att underlätta även förklaras muntligt, anser vi att ett 

tidigt samtal med familjerna kan undvika missförståelser. Om personalen direkt vid 

inskolningssamtalet ber om information angående eventuell analfabetism, undkommer de en 

situation där vårdnadshavarna kan känna sig obekväma.  

 

Metoddiskussion  
Intervjuerna genomfördes enskilt med varje personal eftersom det kändes lättare att kunna 

urskilja det som sagts vid transkriberingen. Att spela in intervjuerna via telefon var ett bra och 

smidigt sätt att samla in intervjuerna och ljudupptagningen var tydlig. 30 minuter per intervju 

var lämplig avsatt tid för att kunna ställa de frågorna som hade förberetts. Alla 

intervjutillfällen genomfördes inom 20 till 40 minuter vilket utgör ett genomsnitt på 30 

minuter som vi höll oss till. Vi valde att genomföra intervjuerna på ett mer öppet sätt för att 

det skulle kännas mer avslappnat och mindre styrt, dock insåg vi i efterhand att det hade det 

varit bättre ifall intervjuerna hade varit mer styrda, eftersom det lätt blev att intervjusvaren 

svävade ut i något annat som kanske inte hade med ämnet att göra. Däremot var det svårt som 

åhörare att avbryta respondenterna när de gav sina svar, eftersom det kändes otrevligt och 

opassande.  

 

Valet av intervjuer som metod var lämpligt för vårt syfte. Vi hade kunnat utöka data med en 

enkätundersökning som hade kunnat ge en större insyn på hur fler mångkulturella förskolor 

inom ett större område agerar i mötet med vårdnadshavarna. Något vi även kände var att det 

hade varit intressant att integrera vårdnadshavares syn på kommunikationen med personalen, 

nu har vi bara personalens syn på det vilket också var syftet med vårt arbete. Att undersöka 

vårdnadshavarnas syn hade resulterat i ytterligare en vinkel på kommunikationen på en 

mångkulturell förskola.   

 

Didaktiska konsekvenser 

I arbetet på en mångkulturell förskola behöver personal möta vårdnadshavare från en annan 

kultur på ett professionellt sätt. Med ett bra bemötande kan personalen lättare föra en bra 

kommunikation med vårdnadshavarna. En slutsats av studiens resultat är att det är viktigt att 

personal har kunskap om och förståelse för olika kulturer och hur det i sin tur kan ha en 

positiv inverkan på kommunikationen. Som personal på förskolor är det lätt att vid första 

informationsutbytet utgå från att vårdnadshavaren har förstått det som ska förmedlas. Det 

fungerar på förskolor som har etniskt svenska familjer som majoritet, dock fungerar det inte 

på samma sätt på mångkulturella förskolor. Där kan det inte bara delges informationen en 

gång och sedan anta att vårdnadshavarna har förstått utan det måste säkerställas att 

informationen har nått fram i den mån som avsågs. Detta ska läggas stor vikt på då varenda 

vårdnadshavare har samma rätt till information som ges i förskolan. På en mångkulturell 

förskola är det därför extra viktigt att planera in tiden för kommunikationen med 
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vårdnadshavarna för att kunna delge all information. Att förlita sig i dessa situationer på sina 

kollegor som behärskar ett annat modersmål som behövs i just det samtalet gör att det måste 

utgås från att de har tid för att kunna ställa upp som “tolk”. Det är ingen självklarhet och får 

inte krävas. När personalen använder sig av en tolk som hjälpmedel i vissa samtal, finns det 

ingen fullständig säkerhet att det som tolkas är det som personalen vill förmedla. En negativ 

konsekvens av just hjälpmedlet tolk kan vara att tolken eventuellt kan ha sämre svenska än 

vårdnadshavaren som deltar i samtalet eller att det som tolken för vidare inte är det som 

personalen säger och vill informera om. Det för med sig att det inte finns en fullständig 

tillförlitlighet. Föräldrasamverkan är en viktig del av yrket som inte får glömmas bort. Det var 

personalen i vår studie medvetna om. Förskolepersonal tar hand om det viktigaste som 

vårdnadshavarna har - deras barn.  
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BILAGOR 

Bilaga 1 

 

Missivbrev 

 

Hej! 

  

Vi heter Emma Ragnarsson och Frederike Kaiser och är två förskollärarstudenter på 

Högskolan i Borås. Vi skriver vårt examensarbete nu under höstterminen 2018. Syftet med 

examensarbetet är att belysa pedagogernas uppfattning på kommunikation i den 

mångkulturella tamburen. Vi skulle därför vilja be er att medverka i en intervju som beräknas 

kommer att ta ca 30 minuter. Intervjuerna kommer att äga rum på er arbetsplats under 

december 2018 och kommer att spelas in. Er personliga erfarenhet kan ge en bredare insikt 

och kunskap i arbetet på en mångkulturell förskola med tanke på kommunikationen med 

vårdnadshavarna. 

  

Deltagandet är frivilligt och ni kan när som helst välja att avbryta er medverkan i studien. 

Deltagarnas namn kommer inte att namnges i studien och i samband med intervjun kommer ni 

få en blankett som behövs skrivas under enligt den nya dataskyddsförordningen. Vi bifogar 

blanketten i mailet. 

  

Skulle ni på ”förskolans namn” vara intresserade av att delta i studien någon dag under vecka 

49 eller vecka 50? 

  

Kontakta oss gärna så fort som möjligt, men senast den 5 december om ni vill delta eller vill 

ha mer information kring studien. 

  

  

Med vänliga hälsningar 

Emma & Frederike 

  

  

 

Emma Ragnarsson                                                             Frederike Kaiser 

0702 330 413                                                                0723 344 681 

* s153273@student.hb.se                                                * s142954@student.hb.se   

 

 

 



 

 

 

Bilaga 2 

 

Intervjufrågor 

 

1. Hur ser kommunikationen mellan dig och vårdnadshavare vid en daglig lämning och 

hämtning i tamburen ut? Skulle du kunna beskriva en sådan situation? 

 

 

2. Tycker du att det finns skillnader i kommunikation med vårdnadshavare som har en       

annan kulturell bakgrund? Kan du ge exempel på en sådan skillnad som du har varit 

med om? 

 

 

3. Vad tror du kan vara förklaringar till att det kan uppstå kommunikationsproblem 

med vårdnadshavarna på mångkulturella förskolor? 

 

  

4. Vilken erfarenhet har du i mötet med vårdnadshavare från olika kulturer? Likheter 

och skillnader? Tycker du att du anpassar dig till mångkulturella möten?  

  

 

5. Finns det hjälpmedel som man som personal på en mångkulturell förskola kan 

använda sig av för att underlätta kommunikationen med vårdnadshavarna? Vilka har 

du använt dig av? 

 

Eventuella följdfrågor beroende på svaret i 5.:  

-     Finns det en anledning hur det har kommit sig att du inte har fått reda på vilka 

hjälpmedel man skulle kunna använda sig av i kommunikationen med 

vårdnadshavarna med en annan kulturell bakgrund? 

  

-    Finns det en anledning för hur det har kommit sig att du inte har använt dig av 

dessa hjälpmedel i kommunikationen med vårdnadshavarna med en annan 

kulturell bakgrund? 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bilaga 3 

 

Samtyckesblankett 

  

Förskollärarprogrammet – Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT 

Emma Ragnarsson & Frederike Kaiser, förskollärarstudenter                                              

              

Samtycke till insamling och behandling av uppgifter om dig 

  

Som en del av kursen 11FK75 HT 18-2 Examensarbete: Att utforska pedagogiskt arbete för 

förskollärare vid Högskolan i Borås utför vi en studie med syftet att belysa pedagogernas 

uppfattning på kommunikation i den mångkulturella tamburen. 

  

Vi som utför studien skulle vilja att du lämnar vissa uppgifter om dig själv, närmare bestämt 

benämningen av din utbildning och antal år av din yrkeserfarenhet på en mångkulturell 

förskola. 

  

Uppgifterna kommer att användas för att i studien kunna framvisa hur många barnskötare 

respektive förskollärare som har deltagit i intervjuerna. Även åren av yrkeserfarenhet på en 

mångkulturell förskola kommer vi behandla i vår studie då det spelar en betydlig roll i 

agerandet på sin arbetsplats och i relationen till vårdnadshavarna. 

  

Högskolan i Borås är personuppgiftsansvarig för behandlingen, som sker med stöd av artikel 

6.1 (a) i dataskyddsförordningen (samtycke). 

  

Uppgifterna kommer att användas av oss samt vara tillgängliga för lärarna på den aktuella 

kursen och centrala administratörer vid högskolan. Uppgifterna kan dock vara att betrakta 

som allmänna handlingar som kan komma att lämnas ut i det fall någon begär det i enlighet 

med offentlighetsprincipen. 

  

Uppgifterna kommer att lagras inom EU/EES eller tredje land som EU-kommissionen 

beslutat har en skyddsnivå som är adekvat, dvs. tillräckligt hög enligt 

dataskyddsförordningen. Uppgifterna kommer att raderas när de inte längre är nödvändiga. 

  

Resultatet av studien kommer att sammanställas i avidentifierad form och presenteras så att 

inga uppgifter kan spåras till dig. 

  

Du bestämmer själv om du vill delta i studien. Det är helt frivilligt att lämna samtycke, och du 

kan när som helst ta tillbaka ett lämnat samtycke. Dina uppgifter kommer då inte användas 

mera. På grund av lagkrav kan högskolan dock vara förhindrade att omedelbart ta bort 

uppgifterna. 

  

Jag samtycker till att uppgifter om mig samlas in och behandlas enligt ovan. 

  



 

 

 

_______________________________ 

Underskrift 

  

_______________________________ 

Namnförtydligande 

  

_______________________________ 

Ort och datum 
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