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Abstract 

The purpose of the study is to analyze what characterizes the interaction between preschool 

teachers and parents born abroad, furthermore what promotes and impedes the 

intercommunication between them. There is a lack of studies about the parental involvement 

in preschools whilst numerous studies can be found concerning the parental involvement 

within educational establishment subsequent to preschools. The completed study is 

qualitative, and based on interviews with five teachers in three different Reggio Emilia 

inspired preschools. The results of this study show that preschool teachers often face various 

challenges in their daily work. These challenges often originate in different pre-

understandings about the societal norms, values and behavioral rules. The results also show 

that conflicts may arise between preschool teachers and the foreign-born parents because of 

distinct sentiments regarding previously mentioned values. Subsequently this causes the 

preschool teachers to obtain the role of the educator in relation to the parents. This positioning 

may complicate parental collaboration because it often contributes to an unequal power 

relationship being created. What promotes the cooperation with parents is to increase the 

visibility and awareness of societal structures, in order to attempt to change the 

communication and interaction patterns that are generally accepted in preschools and used 

extensively in this context. 
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1. Inledning 
Sverige är ett mångkulturellt land, vilket avspeglar sig i förskolans verksamhet som även den 

präglas av mångkulturalitet. Under 2015 kom 71 000 nyanlända barn till Sverige (Skolverket 

2016) och under samma år utgjorde 17 % av Sveriges befolkning av personer födda i ett annat 

land (Statistiska centralbyrån 2016). En stor del av dessa personer är föräldrar och mötet med 

förskolan kan många gånger vara deras första kontakt med det svenska skolsystemet och 

ibland även med det svenska samhället (Lunneblad 2013). Vi menar att det är viktigt att 

föräldrarna upplever att det första mötet med skolsystemet är positivt och att föräldrarna 

känner sig välkomna in i den verksamhet som kommer att uppta en stor del av deras barns liv 

under en lång tid framöver. Om de utlandsfödda¹ föräldrarna upplever att samverkan och 

samarbetet med förskolan och dess personal fungerar bra kan det, enligt oss, även gynna 

föräldrasamverkan i grundskolan. 

Föräldrasamverkan med utlandsfödda föräldrar med barn i förskolan är ett viktigt 

forskningsområde. Detta på grund av att studier visar att ett väl fungerande samarbete mellan 

hemmet och skolan är avgörande för elever med utländsk bakgrund att lyckas bra i skolan 

(Bunar 2010, Obondo, Lahdenperä & Sandevärn 2016). Samtidigt visar forskning att 

samverkan mellan lärare och föräldrar med utländsk bakgrund ofta genomsyras av bristande 

tillit, där lärare många gånger upplever att föräldrarna har negativ inverka på deras arbete. 

Föräldrarnas språk, kultur och religion är faktorer som, enligt lärarna, försvårar samarbetet 

vilket i förlängingen även påverkar elevernas skolframgång (Bouakaz, 2007, Bunar 2001, 

Dahlstedt 2007, Lahdenperä 1997, Lunneblad & Johansson 2012). Att föräldrasamverkan med 

utlandsfödda föräldrar uppvisar en rad svårigheter anser vi är problematiskt eftersom det 

skapar sämre förutsättningar för barn med utländsk bakgrund att lyckas i skolan. Vilket i sin 

tur försvårar etableringen på arbetsmarknaden, något som i förlängningen kan leda till 

utanförskap och segregering.  

Vi båda är intresserade av integrationsskapande åtgärder och då en av oss dessutom arbetar i 

en mångkulturell förskola framträdde föräldrasamverkan med utlandsfödda föräldrar som ett 

givande forskningsområde för oss båda. De flesta studier inom området föräldrasamverkan 

och utlandsfödda föräldrar har haft grundskolan som forskningsfält, vilket gör att förskolan än  

1. Med utlandsfödda föräldrar menar vi; personer födda i ett annat land än Sverige med barn födda i eller utanför 

Sverige.  
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så länge är ett relativt outforskat område. Det bidrog också till att vi fann förskolan som 

intressant för vår studie. Vår ambition är ta reda på vad som kännetecknar föräldrasamverkan 

med utlandsfödda föräldrar med barn i förskolan. Vad främjar respektive försvårar denna 

samverkan? Hur upplever förskolepedagogerna denna samverkan?  För att få svar på våra 

funderingar kring området föräldrasamverkan och utlandsfödda föräldrar har vi valt att 

förlägga vår studie i förskolans verksamhet, där vi har intervjuat ett antal förskolepedagoger 

om deras upplevelser av föräldrasamverkan med utlandsfödda föräldrar. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att analysera vad som kännetecknar förskolepedagogers 

föräldrasamverkan med utlandsfödda föräldrar, samt vad som främjar respektive försvårar 

denna föräldrasamverkan. Detta sker genom att undersöka ett antal 

förskolepedagogers upplevelser av föräldrasamverkan inom ett antal Reggio Emilia förskolor 

belägna i ett mångkulturellt område. Med utgångspunkt i studiens syfte blir således 

frågeställningarna följande: 

 

 Vilka upplevelser har förskolepedagoger av föräldrasamverkan med utlandsfödda 

föräldrar?  

 Vilka institutionella utmaningar finns det i föräldrasamverkan med utlandsfödda 

föräldrar? 
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2. Bakgrund 
I följande kapitel behandlas, för studien, relevant bakgrundsinformation. Nationella 

policydokument, Reggio Emilias pedagogik och en beskrivning av studiens sociogeografiska 

placering presenteras nedan. 

 

2.1 Samverkan mellan hemmet och förskolan enligt nationella 

policydokument 
Nedan redogörs det för hur samverkan mellan hem och förskola benämns i olika 

styrdokument, relevanta för förskolan. 

Enligt Lpfö 98/2016 ska förskolan främja för ett nära samarbete med föräldrarna. Vilket 

betyder att förskolan ska fungera som ett komplement när det gäller barnens utveckling. För 

att möjliggöra detta finns det särskilt uppställda riktlinjer kring hur samarbete ska se ut. Enligt 

riktlinjerna ska förskolans arbete med barnen ske i ett nära samarbete med hemmen, där 

föräldrarna ska erbjudas möjligheten att vara med och påverka verksamheten med 

utgångspunkt i de nationella målen (Lpfö 98/2016). 

I Skolverkets allmänna råd med kommentarer om förskolan står det angående samarbete med 

hemmet att: ”Förskolechefen och förskollärarna bör ta hänsyn till föräldrars olika möjligheter 

att delta i och påverka verksamheten genom att se till att det finns olika former för 

information och inflytande” samt att: ”Förskollärarna bör se till att utvecklingssamtalet 

bygger på en bred och nyanserad bild av barnets utveckling och lärande där barnet inte 

jämförs med någon annan än sig själv och inte heller utifrån fastställda normer” (Skolverket 

2016 s 35).  

Enligt skollagen ska förskolechefen ansvara för att det finnas ett eller flera samrådsforum i 

varje förskoleenhet, där syftet är att behandla frågor kring verksamheten som kan ha betydelse 

för vårdnadshavare och barn. Samrådsforumen har två huvuduppgifter, den ena är att erbjuda 

vårdnadshavarna en möjlighet att framföra förslag och synpunkter i olika frågor rörande 

verksamheten. Den andra uppgiften är att ge vårdnadshavare information om kommande 

beslut som kan påverka barnen, syftet är att ge vårdnadshavarna möjlighet att påverka 

besluten och utöva inflyttande över verksamheten (SFS 2010:800). 

Regeringsrapporten, stöd i föräldraskapet, innehåller förslag på hur föräldrarutbildning och 

annan verksamhet, som t.ex. förskolan, kan utformas för att fungera som ett stöd för föräldrar 
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i deras föräldraskap (SOU 1997). I kapitlet som behandlar gruppen invandrarföräldrar står det 

i avsnittet, föräldrar med invandrarbakgrund och barn/tonåringar, att: ”Föräldrar med 

invandrarbakgrund kan behöva annat stöd i sin föräldraroll än svenska föräldrar. Svenska 

normer och värderingar i uppfostran ter sig ofta skrämmande” (SOU 1997 s 194). I avsnittet, 

familjens anpassning, står det att: ”När familjen möter en modern kultur med stor individuell 

frihet kommer den vanligtvis att drabbas av stora spänningar och konflikter” (SOU 1997 s 

191). 

Föräldrasamverkan enligt nationella policydokument betyder att förskolan ska i ett nära 

sammarbete med föräldrarna fungera som ett komplement och ett stöd när det gäller barnets 

utveckling. Hänsyn ska tas till föräldrars olika möjlighet att delta i och påverka verksamheten, 

vilket betyder att förskolechefen ansvarar för att det finns flera olika samrådsforum där frågor 

som rör verksamheten kan diskuteras. 

I följande avsnitt kommer Reggio Emilias pedagogik att behandlas. Denna pedagogik vilar på 

en demokratisk grund där föräldrasamverkan har haft stor betydelse för pedagogikens 

utveckling. 

 

2.2 Reggio Emilia 
Reggio Emilias pedagogiska filosofi grundades av Loris Malaguzzi tillsammans med den 

lokala kvinnorörelsen i staden Reggio Emilia i norra Italien. Pedagogiken startades som ett 

demokratiskt ställningstagande där syfte var att vaccinera de kommande generationerna mot 

de antidemokratiska strömningar som fanns i landet, detta skedde som en motreaktion mot de 

fascistiska arv som andra världskriget hade lämnat efter sig i samhället. Den pedagogik som 

då grundades och som har utvecklats på de kommunala förskolorna i Reggio Emilia under 

snart femtio år präglas av en filosofisk karaktär som vilar på en demokratisk grund där 

utgångspunkten är synen på barn som kompetenta och viktiga samhällsmedborgare, vars 

åsikter är viktiga att lyssna på (Reggio Emilia-institutet). 

Framväxten av förskolorna och dess pedagogiska filosofi i Reggio Emilia har skett i ett nära 

samarbete med föräldrarna och med stöd från en kommun med en lång tradition av 

demokratiskt arbete. Det som utmärker Reggio Emilias pedagogik är enligt Katarina Grut 

(2005), att den ständigt omprövas, utvecklas och förbättras i relation till sin omgivande miljö, 

där förutsägbara och förutbestämda resultat förkastas till förmån för ett fritt tänkande och 
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experimenterande (Grut 2005).  Karin Wallin (1996) menar i sin tur att det som utmärker 

pedagogiken är att dialogens betydelse för utveckling står i fokus. Dialogerna präglas av ett 

tillåtande klimat där alla har rätt att uttrycka sina åsikter, vilket gör att pedagogiken ständigt 

utvecklas (Wallin 1996).     

Befolkningsmängden i Emilia-romagnaregionen har ökat snabbt på grund av invandring från 

södra Italien och från Marocko, orsaken är att regionen är ett av Europas rikaste områden. 

Göran Brulin och Birgitta Emriksson (2005) menar att regionens framgång kan förstås genom 

Reggio Emilia pedagogikens inflytande och nära samarbete med de politiska och sociala 

arenorna. Detta samarbete har vari gynnsamt, dels för den regionala utvecklingen men även 

för integrationen (Brulin & Emersson 2005).   

Vi är intresserade av att undersöka föräldrasamverkan med utlandsfödda föräldrar med barn i 

förskolan, detta gör att Reggio Emilias pedagogiska inriktning är intressant för vår studie 

eftersom den har vuxit fram i ett nära samarbete med föräldrar. I nästa avsnitt kommer en 

presentation av studiens sociogeografiska placering, vilket är ett förortsområde där Reggio 

Emilias pedagogik är väletablerad. 

 

2.3 Den empiriska studiens sociogeografiska placering 
De undersökta förskolorna befinner sig i ett förortsområde till en mellanstor stad i mellan-

Sverige. Området byggdes upp under åren 1962-1966, och består av ett antal flerfamiljshus 

med cirka 1600 lägenheter som ägs av det kommunala bostadsbolaget. Där finns ett flertal 

förskolor, vårdcentral, matbutik, restaurang med mera. Området är beläget några kilometer 

från stadskärnan och den omgivande miljön präglas av öppna gröna ytor och gränsar till ett 

skogsparti. Enligt SCBs senaste siffror bor det 3460 personer (2015) där, och av dessa har 

67,8 % utländsk bakgrund² (2015). I detta mångkulturella område är Reggio Emilias 

pedagogik väletablerat, nedan följer ett avsnitt som behandlar dessa förskolors arbetsplan.     

 

 

2. SCBs definition för utländsk bakgrund är fr.o.m 2003-12-31: Utrikes född eller född i Sverige med båda 

föräldrarna födda utomlands, till skillnad från tidigare år då man redovisat född i Sverige med minst en förälder 

född utomlands.  
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2.4 Förskolans arbetsplan för den aktuella förskoleenheten  
Syftet med arbetsplanen är att tydliggöra organisationens uppdrag för, dels den enskilda 

förskolan men även för områdets samtliga förskolor. Arbetsplanen revideras årligen med 

utgångspunkt i brukarenkäter, eventuella organisatoriska förändringar samt övrig tankar och 

idéer.  Arbetsplanen innehåller följande punkter; verksamhetsidé, organisation, 

kommunikation, information, kvalitetskrav, prioriterade mål, medarbetarskap, 

kompetensutveckling, servicegaranti, säkerhet samt gemensamma förbättringsområden utifrån 

brukarenkäten.    

I arbetsplanen framgår det att förskolans värdeord nummer ett är välkomnandet. Vilket 

betyder att pedagogerna ska hälsa på barn, föräldrar, kollegor, ledning och övriga som 

kommer till förskolan med ett förhållningssätt som präglas av nyfikenhet, empati och respekt 

för allas olikheter. I arbetsplanen står det även att varje förälder ska ha en kontaktperson som 

är knuten till den avdelningen som barnet tillhör. Information om vilken kontaktperson som 

föräldern är tilldelad ska ske skriftligen till föräldern vid inskolning och vid byte av 

avdelning. Föräldrarna har rätt att byta kontaktperson om de anser att någon annan skulle vara 

bättre lämpad för uppdraget. Det framgår även i arbetsplanen att varje avdelning ska ge 

föräldrarna veckobrev med information om veckans händelser och övrig relevant information. 

Denna information ska förmedlas via e-post eller via unikum, som är ett webbaserat verktyg 

för dialog, dokumentation och systematiskt kvalitetsarbete för förskolan. Vidare står det i 

arbetsplanen att förskolan erbjuder föräldrarna utvecklingssamtal och uppföljningssamtal 

samt att de tacksamt tar emot föräldrars synpunkter och förslag på förbättringar av 

verksamheten. Det står även att föräldrars klagomål på verksamheten ska dokumenteras som 

ett led i förbättringsarbetet.   

Det framgår även i arbetsplanen att de förskolor som tillhör samma rektorsområde ska under 

året bjuda in familjerna till fyra familjefester. Höstterminen erbjuder en höstfest där syftet är 

att, dels informera föräldrarna om vilka projekt förskolan ska arbeta med under året, och dels 

erbjuda en möjlighet för alla att lära känna varandra. I december anordnas en luciafest med 

fika och luciafirande, samt visning av de projekt som förskolan arbetat med under terminen. 

Under vårterminen erbjuder förskolan en vårfest, där de pågående projektens utveckling och 

riktning presenteras. I slutet av terminen anordnas en sommarfest med vernissage där syftet är 

att visa projektens utveckling från start till färdigt resultat, samt avtacka 6-åringarna och 

önska dem lycka till inför skolstarten. 
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I avsnittet gemensamma förbättringsområden utifrån brukarenkäten står det att; pedagogerna 

ska bemöta varje enskild familj och informera dem om barnets dag utifrån de behov och 

prioriteringar familjen har. Vidare står det att pedagogerna ska vara tydligare i sin 

kommunikation med föräldrarna när det gäller att ta tillvara på barnens och vårdnadshavarnas 

tankar, idéer och synpunkter på föräldrars delaktighet i verksamheten. Även överlämning av 

information mellan pedagogerna gällande varje enskilt barn, är ett område som behöver 

förbättras enligt brukarenkäten. Detta för att säkerställa att vårdnadshavarna får rätt 

information kring dagens händelser vid hämtning av sina barn. 

Anledningen till att förskoleenhetens arbetsplan utgör en del av bakgrundsinformationen är att 

den visar på förskolornas medvetna förhållningssätt när det gäller föräldrasamverkan. Valet 

att ta med arbetsplanen beror även på att den innehåller ett avsnitt som behandlar 

förbättringsområden utifrån brukarenkäter, vilket gör att vi får en liten aning om hur de 

utlandsfödda föräldrarna upplever föräldrasamverkan. I avsnitt som följer behandlas relevant 

forskning rörande föräldrasamverkan med utlandsfödda föräldrar.  
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3. Forskning rörande föräldrasamverkan med utlandsfödda 

föräldrar 
I följande kapitel presenteras relevant forskning som berör området föräldrasamverkan och 

utlandsfödda föräldrar. Den tidigare forskningen uppvisar två tydliga spår, därför presenteras 

forskningen under rubrikerna; Kulturella eller strukturella problem? och På vems villkor? Då 

lite forskning har gjorts inom området föräldrasamverkan och utlandsfödda föräldrar med 

barn i förskolan³, utgår övervägande delen av forskningsöversikten från studier utförda i 

grundskolan. 

 

3.1 Kulturella eller strukturella problem? 
I Johannes Lunneblads och Thomas Johanssons (2012) artikel framgår det att lärarnas 

ambition är att skapa en god dialog med de utlandsfödda föräldrarna, men att deras 

ansträngningar inte alltid är så framgångsrika. Kulturell bakgrund, socioekonomisk 

tillhörighet och begränsade kunskaper i svenska språket är faktorer som hindrar samarbetet 

mellan hem och skola, enligt lärarna. Lunneblad och Johansson (2012) menar att det finns ett 

stort kulturellt gap mellan det svenska samhället och de utlandsfödda föräldrarna, där 

kommunikationen dem i mellan präglas av ett ojämlikt maktförhållande. När 

kommunikationen mellan lärare och föräldrar misslyckas utnyttjar lärarna sin myndighetsroll i 

sina försök att implementera svenska normer och värderingar hos de utlandsfödda föräldrarna. 

”Yes, we have heard you and so on, but according to the swedish school system and the Law, 

you will have to adapt to our rules and values” (Lunneblad & Johansson 2012 s 722). 

Lärarnas förhållningssätt som citatet ovan beskriver gör att föräldrarna känner att deras 

kulturella identitet och föräldraroll försvagas och de upplever sig exkluderade från sina barns 

utbildning, vilket leder till att föräldrarna känner misstro inför det svenska 

utbildningssystemet och dess normer och värderingar enligt studien. Lärarnas huvudsakliga 

mål är att skapa förutsättningar för ett fruktbart samarbete, samtidigt finns det en dold agenda 

där lärarna väljer att hantera föräldrarnas förväntningar och mål så att de bättre passar in i det 

svenska skolsystemet. Både lärarna och föräldrarna tycker att ett gottsamarbete dem i mellan  

3. För att hitta relevant forskning för denna studie har vi sökt i databaserna; ERIC (EBSCO), ERIC 

(ProQUEST), Nordic Base of Early Childhood Education and Care och Swepub. Sökord som har använts är; 

mångkulturell- multikulturell-flerspråkig förskola, föräldrasamverkan i förskola och skola, bemötande-

mottagande av nyanlända i förskola, parental involvement and ineraction in preschool- early age, integration i 

förskola och skola. Litteratursökningen resulterade i endast en artikel som behandlade utlandsfödda föräldrar och 

förskola, resterande forskning har haft grundskolan som forskningsfält.   
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är viktigt, samtidigt präglas samarbete av en bristande tillit till varandras påverkan på elevens 

utveckling. Lunneblad och Johansson (2012) menar att samarbetet mellan lärare och föräldrar 

måste förstås utifrån ett postkolonialt perspektiv när det gäller makt och kulturella olikheter. 

Lärarna innehar automatiskt makten och tolkningsföreträdet på grund av sin europeiska 

tillhörighet, och föräldrarna förpassas på grund av sin utomeuropeiska identitet och kultur till 

en underordnad position (Lunneblad & Johansson 2012).   

Liknande iakttagelser när det gäller makt och kulturella olikheter framkommer även i Laid 

Bouakazs (2007) studie där han har undersökt vilka faktorer som befrämjar respektive 

förhindrar ett framgångsrikt samarbete mellan lärare och föräldrar med arabisk/muslimsk 

bakgrund i en månkulturell grundskola. Studien visar att lärarna anser att föräldrarnas 

kulturella bakgrund utgör det största problemet när det gäller samarbetet med de utlandsfödda 

föräldrarna. Lärarna menar att religiös och kulturell tillhörighet och synen på uppfostran är 

faktorer som försvårar samarbetet. Enligt lärarna är föräldrarnas värderingar inte förenliga 

med svenska värderingar och bör därför motverkas. Lärarna menar även att föräldrarnas egen 

skolbakgrund och deras begränsade kunskaper i svenska språket utgjorde ett hinder för ett gott 

samarbete. Bouakaz (2007) har i sin studie även intervjuat de arabisk/muslimska föräldrarna, 

detta för att utifrån deras perspektiv ta del av deras föreställningar om deras egen roll i 

förhållande till skolan. Studien uppvisar två dominanta perspektiv, där det ena perspektivet 

handlar om att föräldrarna känner sig nervärderade av lärarna på grund av sin bakgrund. 

Föräldrarna menar att lärarna utgår ifrån att det europeiska synsättet är det enda rätta, denna 

diskriminering grundar sig i århundraden av kolonialstyre menar Bouakaz (2007). Det andra 

perspektivet visar på två förklaringar till varför föräldrarnas delaktighet i skolans arbete inte 

är så frekvent. En förklaring är, enligt föräldrarna, att bristfälliga språkkunskaper, dåliga 

kunskaper om det svenska skolsystemet och kort egen skolgång försvårar samarbetet med 

skolan. Den andra förklaringen handlar om att på grund av sin egna bristfälliga skolgång 

kände de sig osäkra på vad de kunde bidra med, och de var även oroliga för att deras 

inblandning i sina barns skolgång skulle ha negativ påverkan på barnens utbildning. Studien 

visar att lärarna och föräldrarna är intresserade av att ha ett fungerande samarbete och att de 

vill att barnen ska lyckas i skolan, men att det finns en misstro från båda håll mot den andre 

partens påverkan på barnens skolgång. Bouakaz (2007) menar att relationen mellan lärare och 

föräldrar har präglats av att fokusera på den andres brister, istället för att fokusera på vad den 

andre kan tillföra.  
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Även Nihad Bunars (2001) studie visar på att ett bristande samarbete med de utlandsfödda 

föräldrarna är en av svårigheterna som skolorna brottas med. Det framgår av studien att lärare 

och rektorer menar att föräldrarnas etniska och sociala bakgrund är en av förklaringarna till 

samarbetssvårigheterna, men även bristande språkkunskaper anses vara en bidragande orsak. 

Bunar (2001) har identifierat två mönster i kommunikationen mellan föräldrarna och den 

mångkulturella skolan, dessa har han valt att kalla bilateralt passivt-och unilateralt aktivt 

mönster. Med bilateralt passivt menas att kommunikationen mellan föräldrar och lärare följer 

ett traditionellt mönster där båda parter är relativt nöjda med samarbetet. Kontakten dem i 

mellan sker främst via kvartsamtal och föräldramöten. Det bilateralt passiva mönstret 

representeras av väletablerade föräldrar, med jobb, utbildning och som vistats relativt länge i 

Sverige. Det unilaterala mönstret utmärks av att kommunikationen mellan föräldrar och lärare 

präglas av missnöje och bristande tillit till den andres intentioner när det gäller barnens 

skolgång. Kontakt sker mestadels genom diskussioner och beskyllningar, där något egentligt 

samtal sällan äger rum. Det unilaterala kommunikationsmönstret omfattar nyanlända föräldrar 

utan jobb och med låg utbildningsnivå.  Föräldrarnas sociala marginalisering bidrar till att de 

anses inte var kapabla att fostra sina egna barn. Detta gör att lärare tar på sig rollen som 

extraföräldrar, vilket i sin tur leder till att föräldrarna även blir marginaliserade i relation till 

sina barns fostran och skolgång (Bunar 2001). 

Det ovan nämnda förhållningssättet gentemot utlandsfödda föräldrar som Bunar (2001) lyfter 

fram i sin studie uppmärksammades redan i Pirjo Lahdenperäs (1997) avhandling. I den 

framgår det att lärarna upplevde att samarbetet med de utlandsfödda föräldrarna försvårades 

på grund av deras annorlunda syn på inlärning, kunskap och skolgång. Även föräldrarnas 

otillräckliga språkkunskaper, oförmåga och ointresse för sina barns skolgång försvårade 

samarbetet mellan skolan och föräldrarna, enligt lärarna. Lahdenperä (1997) menar att 

lärarnas förhållningssätt gentemot de utlandsfödda eleverna utgår från ett kompensatoriskt 

perspektiv, där lärarna anser att deras uppgift är att kompensera eleverna för deras bristande 

kulturella bakgrund och otillräckliga föräldrar. Lärarnas kompensatoriska strategi handlar mer 

om assimilering än om integrering när de försöker förmå eleverna att förkasta sin kulturella 

bakgrund till förmån för den svenska kulturen. Effekten blir att föräldrarna exkluderas från 

sina barns utbildning vilket är förödande för barnens skolgång, eftersom forskning visar att 

elevers skolframgång gynnas av ett gott samarbete mellan hemmet och skolan (Lahdenperä 

1997).  
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Det kompensatoriska förhållningssättet i relation till utlandsfödda föräldrar och deras barn 

belyser även Johannes Lunneblad (2013) i sin artikel.  Han menar att mottagandet av 

nyanlända familjer många gånger utgår från ett bristperspektiv. Förskollärarnas uppgift blir att 

kompensera barnen för deras bristande föräldrar, men även föräldrarna blir föremål för 

förskollärarnas fostrande insatser. Detta för att de bättre ska passa in i förskollärarnas bild av 

den goda föräldern, en bild som konstruerats utifrån uppfattningen att svenska normer och 

värderingar är de enda rätta (Lunneblad 2013). 

 

3.2 På vems villkor? 
Margareta A. Obondo, Pirjo Lahdenperä och Pia Sandevärn (2016) menar att ett flertal studier 

visar att föräldrars delaktighet och samarbete med skolan påverkar elevers studieresultat i 

positiv riktning. De menar vidare att studier även visar att det är viktigt att lärarna ser på 

föräldrarna som dugliga medutbildare och att lärarna tillåter föräldrarna att vara delaktiga i 

sina barns skolgång. Obondo m fl (2016) har studerat undervisningen i en mångkulturell skola 

utifrån lärarnas perspektiv. I studien menar en lärare att: “it’s not just me as a teacher to make 

sure kids learn but it’s also them [parents]” (s 187). Samtidigt menar Obondo m fl (2016) att 

lärarna lägger ett stort ansvar på föräldrarna när det gäller att ta till sig och anpassa sig till det 

nya skolsystemet och till lärarnas krav.   

Problematiken med att de utlandsfödda föräldrarna måste anpassa sig efter skolans krav 

belyser även Magnus Dahlstedt (2009) i sin artikel där han menar att samverkan mellan 

utlandsfödda föräldrar och skola fungerar mer som en envägskommunikation än som ett 

samarbete, där reglerna för samarbetet är dikterade av skolan med utgångspunkt i den svenska 

normen. Den goda föräldern är en svensk- eller västerländsk förälder, och skolans uppdrag 

blir således att fostra de utlandsfödda föräldrarna så att de bättre passar in i den gängse 

normen (Dahlstedt 2007, Dahlstedt 2009, Granstedt 2006) 

Skolans svårigheter med att möta utlandsfödda föräldrar utifrån deras behov tar även Gill 

Crozier och Jane Davis (2007) upp i en artikel som är baseras på en studie där de har 

undersökt pakistanska och bangladeshiska föräldrars erfarenheter kring föräldrasamverkan i 

engelska skolor. De menar att de undersökta skolorna hade utvecklat ett system där syfte var 

att öka samarbetet mellan föräldrar och skola, men att systemen inte hade utvecklats med 

hänsyn till utlandsfödda föräldrarnas perspektiv eller behov. Resultatet blev att föräldrarna 
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mycket sällan kontaktade skolan och skolan i sin tur kontakta endast föräldrarna om problem 

med barnen hade uppstått (Crozier & Davies 2007).  

Även Bouakaz (2007) belyser skolans problem med att möta de utlandsfödda föräldrarnas 

behov när det gäller föräldrasamverkan och han menar att lärarna är väl medvetna om att 

brister i samarbetet med föräldrarna påverka elevernas studieresultat negativt. Denna insikt 

ledde till att lärarna själva kom med en rad förslag som skulle underlätta kontakten med 

föräldrarna. Lärarnas förslag var att anlita mer tolkar, skapa informella mötesplatser samt 

arrangera fortbildningar och föreläsningar rörande mångkulturella frågor. Bouakaz (2007) 

menar att lärarnas intentioner är goda, men att alla förslag går ut på att det är föräldrarna som 

ska anpassa sig efter skolans normer och värderingar, inte tvärt om. 

 

3.3 Sammanfattning av forskning rörande föräldrasamverkan med 

utlandsfödda föräldrar 
Den tidigare forskningen som berör området föräldrasamverkan och utlandsfödda föräldrar 

med barn i grundskolan pekar på två möjliga förklaringar till varför det finns svårigheter i 

samarbetet mellan hemmet och skolan. En förklaring är skolans uppfattning om att 

språksvårigheter, föräldrars skolgång och kulturell- och religiös bakgrund försvårar 

samarbetet. Skolan utgår från den svenska normen, vilket gör att föräldrarnas kultur anses 

avvikande och måste motverkas. Något som leder till att föräldrarna marginaliseras i relation 

till sina barns fostran och utbildning. 

En annan förklaring är att det inte tas någon hänsyn till föräldrarnas behov när det gäller 

föräldrasamverkans utformande. Forskning visar att samverkan mellan skolan och 

utlandsfödda föräldrar ofta fungerar som en envägskommunikation där skolan dikterat 

reglerna för samarbetet, istället för att vara ett givande och tagande där båda parter har 

möjlighet att påverka samverkansformen. Denna envägskommunikation innebär att 

föräldrarnas involvering i barnens utbildning endast sker sporadiskt och på lärarnas villkor, 

vid till exempel utvecklingssamtal, föräldramöten eller om problem uppstått. 

Denna forskning ligger som grund för vår studie, där syftet är att analysera 

förskolepedagogers upplevelser av föräldrasamverkan med utlandsfödda föräldrar. I kapitlet 

som följer pressenteras den teori som tjänar som förklaringsmodell för studiens resultat. 
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4. Teoretisk ram 
För att skapa en djupare förståelse för de strukturer som är verksamma inom området 

föräldrasamverkan och utlandsfödda föräldrar kommer studiens resultat att diskuteras i 

relation till Pierre Bourdieu´s begrepp habitus, fält och doxa. Dessa begrepp presenteras 

nedan.  

 

4.1 Habitus 
Enligt Pierre Bourdieu och Jean-Claude Passeron (1970/2008) är habitus ett begrepp som 

beskriver hur aktör och struktur knyts samman genom att individens kunskaper om sociala 

strukturer, som den har tagit till sig och utvecklat genom social interaktion, är inkorporerat i 

individens kropp. Detta gör att individen bär med sig dessa strukturer i olika situationer och 

de interagerar med andra utifrån dem. Habitus överförs mellan individer och generationerna, 

vilket gör att klass- och maktstrukturer cementeras. Enligt Bourdieu och Passeron 

(1970/2008) går det inte att skilja på aktör och struktur, eftersom medvetna och omedvetna 

kunskaper om samhällets strukturer är införlivade i individen både kroppsligt och mentalt. 

Habitus beskriver denna process där individens upplevelser av en situation och hur de väljer 

att agera i denna är ett resultat av dennes bakgrund och tidigare erfarenheter. I mötet mellan 

individens förväntningar och den objektiva verkligheten får individen en känsla för sina egna 

begränsningar, vilket gör att individen söker sig till situationer som bekräftar deras habitus 

istället för situationer som ifrågasätter den, vilket betyder att tidigare upplevelser väger tyngre 

än upplevelse från senare delen av livet. När situationer uppstår där de sociala villkor som har 

strukturerat en individs habitus inte längre existerar eller har förändrats resulterar det i fortsatt 

missanpassning eller anpassning (Bourdieu & Passeron 1970/2008). 

 

4.2 Fält och doxa 
Bourdieu (1984/1991) menar att den sociala världen består av ett antal olika autonoma fält 

eller mikrokosmos som alla har sina specifika normer och värderingar. Inom de olika fälten 

finns det olika typer av kapital, t.ex. kulturellt- socialt- eller intellektuellt kapital, som styr och 

dikterar reglerna för dem som önskar ingå i det specifika fältet.  Begreppet doxa är ett 

samlingsnamn som inrymmer fältets normer, regler och värderingar som definierar ett fältets 

karaktär. Fältets doxa avgör vad som är normalt eller onormalt, rätt eller fel, gångbart eller 
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icke gångbart osv. Dessa beteenderegler är ofta omedvetna och förkroppsligade i individerna 

och de styr spelreglerna på fältet. För att som nykomling socialiseras in och nå framgång 

inom ett visst fält måste individen skaffa sig rätt kapital och dessutom anpassa sig efter fältets 

specifika normer och regler. Inom alla fält råder det en kamp mellan de etablerade och fältets 

nykomlingar. Kampen består i att de etablerade vill frysa tiden för att säkerställa att deras 

uppsättning av kapital ska bli evigt giltiga. Nykomlingarnas agenda är att försöka få nytt 

kapital giltigt för att på så sätt rubba de redan etablerades positioner. Målet är inte att 

kullkasta fältets doxa, utan nykomlingarna vill bara omstrukturera för att underlätta för sin 

egen klättring i hierarkin (Bourdieu 1984/1991). 

För att förstå resultatet har vi har valt att använda Bourdieus begrepp habitus, eftersom 

begreppet erbjuder oss möjligheten att förstå förförståelsen inverkan på föräldrasamverkan på 

ett djupare plan. Begreppen fält och doxa hjälper oss också i vår förståelse av de strukturer 

som är verksamma i föräldrasamverkan, eftersom förskolans verksamhet kan ses som ett fält 

där fältets doxa styr vilka beteenden som är accepterade eller inte. 

I nästa kapitel behandlas studiens metodval, insamlingsteknik, intervjuernas genomförande 

samt databearbetning och analysmetod. Avslutningsvis behandlas studiens forskningsetiska 

aspekter.   
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5. Metod 
Inledningsvis i följande kapitel diskuteras valet av metod och datainsamlingsteknik samt valet 

av deltagare till studien. Vidare presenteras för studien valda förskolor och pedagoger. 

Därefter följer en redogörelse för intervjuernas genomförande. Avslutningsvis behandlas 

databearbetning och analysmetod, samt forskningsetik.  

 

5.1 Kvalitativ studie  
Vår intention med denna studie är att på djupet analysera vad som kännetecknar 

förskolepedagogers upplevelser av föräldrasamverkan med utlandsfödda föräldrar, ambitionen 

är att försök skapa en djupare förståelse för de institutionella utmaningar som 

förskolepedagogerna möter i sitt dagliga arbete. För att uppnå vårt mål med studien måste vi 

använda oss av en metod som erbjuder ett tolkande synsätt när det gäller analysen av det 

empiriska materialet, och där möjligheten finns att på djupet undersöka det valda 

kunskapsobjektet. Den valda metoden måste även erbjuda närhet till det undersökta materiale, 

där fokus är riktat mot kvalitet istället för kvantitet. 

Vi har med utgångspunkt i ovanstående valt att använda oss av en kvalitativ metod i 

utförandet av vår studie eftersom den erbjuder det förhållningssätt som vi eftersöker. Vilket 

stöds av Andreas Fejes och Robert Thornberg (2009) som menar att kvalitativ forskning 

handlar om att utifrån insamlad ”orddata” beskriva och förstå verkligheten. De menar att 

närheten till det insamlade materialet, forskarens tolkande arbetssätt och intresse för att gå på 

djupet är centrala delar i den kvalitativa forskningen (Fejes & Thornberg 2009).  

Fokus i denna studie är att förstå hur strukturen i fenomenet föräldrasamverkan med 

utlandsfödda föräldrar hänger ihop och fungerar. Vi är däremot inte intresserade av att 

förklara vad denna samverkansform innebär. Därför valde vi att göra en kvalitativ studie 

istället för en kvantitativ studie, eftersom Fejes och Thornberg (2009) menar att den 

kvalitativa forskningens syfte är att förstå något medan den kvantitativa forskningens syfte är 

att förklara något. 

Ambitionen med vår studie är att utifrån konkreta exempel hämtade från empirin generera ett 

resultat som beskriver förskolepedagogers upplevelser av föräldrasamverkan med 

utlandsfödda föräldrar.  Vår önskan är att bidra med ytterligare kunskaper som kan öka 

förståelsen för de strukturer som påverkar denna samverkansform. Det ovan beskrivna 
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förhållningssättet i forskningsprocessen gör att studiens slutledningar präglas av en induktiv 

ansats, eftersom Fejes och Thornberg (2009) menar att slutsatser dragna med utgångspunkt i 

empirin gör att studien uppvisar en induktiv karaktär.  

 

5.2 Intervjuer 
För att tjäna studiens syfte på bästa sätt har det varit viktigt för oss att skapa en nära och 

personlig relation till våra respondenter. Ambitionen var att respondenterna skulle känna att 

deras deltagande i studien var viktig och att vi var genuint intresserade av att ta del av deras 

tankar och idéer kring deras upplevelser av föräldrasamverkan med utlandsfödda föräldrar. 

Med utgångspunkt i ovanstående valde vi att använda oss av intervjuer som 

datainsamlingsteknik, eftersom denna teknik ger oss möjlighet att skapa en tillitsfull situation 

där vi mera djupgående kan fokusera på respondenternas åsikter och erfarenheter kring vårt 

undersökningsområde. Vi finner stöd för resonemanget ovan hos Martyn Denscombe (2009) 

som menar att intervjuer är särskilt lämpliga att använda som datainsamlingsteknik när syftet 

är att få insikt i människors åsikter, uppfattningar, känslor och erfarenheter kring ett specifikt 

fenomen. Även hos Steinar Kvale (1997) finns det stöd för detta, han menar att den kvalitativa 

forskningsintervjun handlar om: ”Fokusering: […] på vissa teman i den intervjuades 

livsvärld” (s 37). Kvale (1997) menar vidare att: ”Intervjuaren leder den intervjuade till vissa 

teman, men inte till bestämda uppfattningar om dessa teman” (s 37).  

Vår intention med intervjuerna var att ge respondenterna möjlighet att resonera kring studiens 

kunskapsobjekt utifrån några valda ämnesområden. Intentionen var även att erbjuda dem 

möjligheten att utveckla sina tankar och idéer kring dessa områden, samt göra det möjligt för 

oss att följa upp deras resonemang med ytterligare frågor. För att möjliggöra detta valde vi en 

semistrukturerad struktur för våra intervjuer, eftersom Denscombe (2009) menar att den 

semistrukturerade intervjun är lämplig att använda när forskaren vill att respondenten ska få 

möjlighet att utveckla sina tankar och idéer kring de kunskapsobjekt som forskaren vill veta 

något om.  

I inledningsskedet av studien diskuterades det kring huruvida vi skulle välja att utföra 

intervjuer enskilt eller i fokusgrupp. Det finns för och nackdelar med båda metoderna. 

Denscombe (2009) menar att en fördel med fokusgrupp är att gruppdynamiken främjar 

deltagarnas delaktighet och bidrar till att de får möjlighet att uttrycka sig och reflektera över 

sina och andras åsikter. Vilket resulterar i ett material som uppvisar många olika tankar och 
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aspekter kring det diskuterade temat. Några nackdelar med fokusgrupp är att det kan vara 

svårt att arrangera, samt svårt att transkribera då många människor pratar i mun på varandra. 

Fördelarna med enskilda intervjuer är, enligt Denscombe (2009) att de är lätta att arrangera 

och kontrollera och att det inte råder någon tvivel om vem som sa vad, vilket underlättar 

transkriberingen. Med utgångspunkt i Denscombes (2009) resonemang angående intervjuer i 

grupp eller enskilt och med hänsyn tagen till att studien skulle genomföras i en verksamhet 

där personalens frånvaro påverkar och försvårar den dagliga verksamheten, ansåg vi att 

enskilda intervjuer var mest lämpliga för denna studie. Valet av enskilda intervjuer grundar 

sig i att vi ville öka flexabiliteten i bokningarna av intervjuerna, undvika onödig belastning på 

verksamheten samt snabba på arbetsprocessen då den avsatta tiden för uppsatsarbetet är 

begränsad till tio veckor.  

 

5.3 Val av deltagare i studien 
Valet av de undersökta förskolorna skedde utifrån studiens kunskapsobjekt som är 

föräldrasamverkan i Reggio Emilia- förskolor med utlandsfödda föräldrar. De valda 

förskolorna är belägna i ett område där 67,8 % av de boende är av utländsk bakgrund, vilket 

innebär att förskolorna i området uppfyller vårt krav på mångkulturalitet. I det valda området 

är även Reggio Emiliapedagogiken väletablerad, vilket även bidrog till valet av 

undersökningsobjekt.  

Inledningsvis kontaktades rektorn för de aktuella förskolorna via mail, detta för att få rektors 

medgivande till att utföra studien samt underlätta kontakten med förskolepedagogerna genom 

att hänvisa till rektorns godkännande. Därefter kontaktade den av oss som genom sin 

profession har kontakter inom de aktuella verksamheterna arbetsledarna på förskolorna och 

informerade dem om studiens syfte. Arbetsledarna fick i sin tur uppdraget att informera sin 

personal om att vi sökte deltagare till vår studie. Det resulterade i att vi fick kontakt med fem 

förskolepedagoger på tre olika förskolor vilket vi bedömer som ett tillräckligt stort och 

varierat underlag för att uppfylla studiens syfte.  

Vårt urvalsförfarande kan närmast beskrivas som en kombination av målinriktat urval och 

bekvämlighetsurval. Valt av förskolor har skett utifrån deras mångkulturalitet och deras 

pedagogiska förhållningssätt. Med utgångspunkt i Alan Bryman (2011) kan urvalet ses som 

ett målinriktat urval, då han menar att ett målinriktat urval handlar om att forskaren väljer 

deltagare som är relevanta för studiens forskningsfrågor. När det gäller valet av respondenter 
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kan det närmast ses som ett bekvämlighetsurval, eftersom det skedde genom redan etablerade 

kontakter och utifrån förskolepedagogernas vilja att delta i studien. Bryman (2011) menar att 

bekvämlighetsurval handlar om att använda de personer som just då är tillgängliga. 

 

5.4 Presentation av deltagande förskolor och pedagoger 
Förskolorna där de intervjuade pedagogerna arbetar bedriver verksamhet för barn i åldrarna 1-

6 år. Det undersökta materialet består av tre förskolor och fem pedagoger med ett varierat 

antal arbetade år inom förskolan. Samtliga förskolepedagoger har erfarenhet från arbete både 

inom Reggio Emilia och inom den ”vanlig” förskolan. Nedan kommer en kort presentation av 

respondenterna. 

Pedagog 1 (P1): Har arbetat 26 år inom förskola, där 6 år av dessa har varit inom Reggio 

Emilia. Arbetar på förskola 1 (F1). 

Pedagog 2 (P2): Har arbetat 10 år inom förskolan, där 1,5 år av dessa har varit inom Reggio 

Emilia. Arbetar på förskola 2 (F2). Har enligt önskemål tagit del av intervjufrågorna innan 

intervjun. 

Pedagog 3 (P3): Har arbetat 5 år inom förskolan, där 4,5 år av dessa har varit inom Reggio 

Emilia. Arbetar på förskola 1 (F1). 

Pedagog 4 (P4): Har arbetat 9 år inom förskolan, där 7 år av dessa har varit inom Reggio 

Emilia. Arbetar på förskola 3 (F3). 

Pedagog 5 (P5): Har arbetat 15 år inom förskolan, där 7 år av dessa har varit inom Reggio 

Emilia. Arbetar på förskola 3 (F3). Har enligt önskemål tagit del av intervjufrågorna innan 

intervjun. 

Vi har i denna studie valt att använda orden pedagog och förskolepedagog istället för 

förskolelärare, detta för att använda ett enhetligt ord när vi talar om deltagarna i studien 

eftersom respondenterna till yrket är både förskolelärare och barnskötare. I 

resultatpresentationen kommer vi att använda koder för pedagogerna och för förskolorna, 

beslutet grundar sig i att vi vill säkerställa respondenternas anonymitet. Pedagogerna kommer 

att benämnas med koderna P1,P2, P3, P4 och P5. Förskolorna kommer att benämnas med 

koderna F1, F2 och F3.   
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5.5 Intervjuernas genomförande 
Intervjuerna har genomförts under november och december 2016 på respondenternas 

respektive arbetsplatser på tider som deltagarna själv önskat. Två respondenter ville se 

frågorna innan intervjuen, de andra tre uttryckte inte några sådana önskningar. Vilket innebar 

att vi mailade frågorna till de två som så önskade medan de andra tre ställdes inför frågorna 

för första gången under intervjutillfället. Vi närvarade båda två under varje intervjutillfälle. 

Den av oss som inte genom sin profession har några tidigare erfarenheter av förskolan ledde 

intervjun, den andra förde anteckningar och grep bara in om det var något som behövde 

förtydligas. Valet av arbetsfördelning gjordes för att försöka kringgå risken med att 

följdfrågorna under intervjun ställdes utifrån förskolepedagogens förutfattade mening. 

Beslutet grundar sig i att vi ville få ett empiriskt material fritt från tolkningar färgade av 

tidigare kunskaper och erfarenhet. 

Varje intervjutillfälle inleddes med att informera respondenten om Vetenskapsrådets (2002) 

etiska principer som är följande; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet och vad dessa innebär för respondenten. En mer utförlig beskrivning av 

vad dessa principer innebär för respondenten presenteras under rubriken; Forskningsetik. 

Därefter genomfördes intervjuen utifrån en semistrukturerad intervjuguide där 

diskussionsämnena är givna, men där det finns utrymme för respondenten att utveckla sina 

tankar och idéer kring dessa. För att undanröja eventuella tekniska missöden spelades 

intervjuerna in med hjälp av två mobiltelefoner. 

 

5.6 Databearbetning och analysmetod 
I bearbetningen och i analysen av det empiriska materialet har vi valt att följa Denscombes 

(2009) beskrivning av den kvalitativa dataanalysens första tre steg. Vi har även valt att i tredje 

steget, tolkning av data, inspireras av Fejes och Thornbergs (2009) kvalitativa textanalys, 

eftersom den analysmetoden erbjuder ett tolkande förhållningsätt gentemot olika typer av 

texter. Studiens textmaterial, som samlats in genom intervjuer, är en produkt av 

respondenternas utsagor vilket gör att vi valt att utgå från den kvalitativa textanalysens första 

dimension eftersom den dimensionen analyserar ”textproducenters” upplevelser och 

uppfattningar om ett specifikt fenomen (Fejes & Thornberg 2009). I detta fall 

förskolepedagogers upplevelser av föräldrasamverkan med utlandsfödda föräldrar. 
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Bearbetningen och analysen av det insamlade materialet har utförts enligt följande 

arbetsordning:  

 Steg 1: Förberedelse av data 

 Steg 2: Förtrogenhet med data 

 Steg 3: Tolkning av data  

 

Steg 1: Förberedelse av data. Intervjuerna har transkriberats i sin helhet, i syfte att säkerställa 

att ingen information missats. Beslutet grundar sig i att respondenterna under intervjuens gång 

ofta återgick till redan behandlade ämnen och tillförde ytterligare tankar och idéer kring 

dessa, detta gjorde att det var nödvändigt att återge hela intervjumaterialet i text. 

Transkriberingen av intervjuerna resulterade i fem olika Word dokument innehållande 

respektive respondents utsaga rörande studiens kunskapsobjekt.  

 

Steg 2: Förtrogenhet med data. När transkriberingsarbetet var avslutat läste vi igenom det 

empiriska materialet ett antal gånger i syfte att bli förtrogna med materialet och bilda oss en 

uppfattning om vad respondenterna egentligen säger om föräldrasamverkan med utlandsfödda 

föräldrar. Denscombe (2009) menar att i analysens inledningsskede är det viktigt att läsa 

igenom materialet ett antal gånger. Han menar att genom upprepade genomläsningar skapas 

förtrogenhet med insamlad data, vilket bidrar till att det blir lättare för forskaren att få syn på 

underförstådda betydelser.  

 

Steg 3: Tolkning av data. Denna process i analysförfarandet har fyra olika uppgifter enligt 

Denscombe (2009), dessa är att; koda data, kategorisera koderna, identifiera teman och 

samband samt utveckla begrepp. Vi har valt att utföra de tre första uppgifterna i 

analysförfarandets tredje steg. 

Kodning av data: För att få en överblick över texten och för att sortera ut relevant material i 

relation till studiens två forskningsfrågor valde vi att, med inspiration från kvalitativ 

textanalys, koda materialet utifrån fyra analysfrågor. Fejes och Thornberg (2009) menar att 

analysfrågor fungerar som ett redskap i syfte att analysera textens egentliga innebörd. De 

menar vidare att i inledningen av analysprocessen kodas textens betydelsebärande enheter i 
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syfte att sortera ut relevant material. Denna nivå i analysprocessen har en sorterande funktion 

där syftet är att prioritera vissa delar av materialet. Vi valde att använda siffror för att koda 

ord och kortare fraser som hade liknande innebörd. Enligt Denscombe (2009) är en kod en 

märkning av ursprungsdata, och han menar att kodens form har ingen betydelse så länge den 

används systematiskt. De analysfrågor som vi använde i kodningen av det transkriberade 

materialet är följande: 

 På vilket sätt påverkar föräldrarnas tidigare erfarenheter deras föreställningar om 

förskolan enligt förskolepedagogernas upplevelser? 

 Vad säger förskolepedagogerna om hur de försöker kommunicera med utlandsfödda 

föräldrar? 

 På vilket sätt synliggörs kulturell bakgrund i förskolepedagogernas tal om 

föräldrasamverkan med utlandsfödda föräldrar? 

 I vilka situationer sker föräldrasamverkan enligt förskolepedagogernas upplevelser? 

Dessa analysfrågor resulterade i ett antal koder. Nedan visas exempel på text som har kodats 

med utgångspunkt i våra fyra anlysfrågan. Första analysfrågan genererade koder som 

numrerades med siffran 1, andra analysfrågan med nummer 2 och så vidare. Den 

fetmarkerade texten inom parentesen visar kodens nummer och exempel på text som fått det 

numret. Till exempel (1. förskolan som serviceinstans) = kod genererad utifrån första 

analysfrågan och så vidare. 

Exempel på kodad text utifrån analysfråga 1. P4: Sen finns de föräldrar som liksom ser (1. 

förskolan som serviceinstans) där det finns en (1. barnvaktsdel). Och där kan det ju också 

krocka, när liksom (1. inte alla kläder är jätte rena) och vi är ute även när det är kallt liksom 

sånt. Vi har inget (1. rum här för sjuka barn) det är för en del föräldrar jättekonstigt. Vad 

ska jag göra med mitt barn då? de finns de som kommer från, där det funnits förskolor där det 

finns en (1. avdelning för sjuka barnen). 

Exempel på kodad text utifrån analysfråga 2. P4: […] så jobbar (2. mycket med bilder) nu, 

när hur man skolas in så att man kan (2. skicka en bild till föräldrarna) så att man visar att 

allt är okej liksom, om man inte kan kommunicera på andra sätt, så (2. bilderna är oerhört 

viktiga) för oss […]. 

Exempel på kodad text utifrån analysfråga 3. P1: […] många föräldrar kan säga, uttryckligen 

många, många gånger att mitt (3. barn ska inte gå ut den fryser), mitt (3. barn blir sjuk om 
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den går ut) och där är en liten svårighet i att förklara då (3. fördelarna att vara ute) som vi 

ser det. Vetenskapligt kring förkylningar och magsjukor. 

Exempel på kodad text utifrån analysfråga 4. P4: […] vi har ju liksom en (4. 

inskolningsperiod) där (4. föräldrarna får vara med och äta), får vara (4 .med under hela 

dagen) och (4. får se alla delar av verksamheten), det är jätteviktigt! Men sen när 

inskolningen är slut, att man (4. alltid är välkomna tillbaka) […]. 

Kategorisering av koder: Koderna som analysfrågorna genererade placerades in i fyra olika 

kodgrupper (kategorier). Denscombe (2009) menar att: ”Kategorierna fungerar som 

paraplybegrepp, varunder ett antal särskilda koder kan inplaceras” (s 373). Nedan visar vi 

exempel på några ord och fraser som ingick i de fyra olika kodgrupperna (kategorierna).  

 Kodgrupp 1: synen på förskolan, information om förskolan, lära sig läsa, skriva och 

räkna, sjukrum, uppfostra. 

 Kodgrupp 2: mångspråkig personal, tolk, kroppsspråk, bilder, filmer, ord på 

modersmål. 

 Kodgrupp 3: fel kläder, slira på sanningen, de skiter i det, vi löser problemen, barnen 

blir sjuka, barnen ska vara inne. 

 Kodgrupp 4: delaktighet, familjefest, välkomnande, dagliga mötet, delta i 

verksamheten. 

 

Identifiering av teman och samband: Denscombe (2009) menar att näst uppgift i tolkningen 

av data är att identifiera samband och teman bland koderna, detta för att urskilja mönster och 

kopplingar i materialet. Vid genomläsningen av respektive kodgrupp (kategori) letade vi efter 

vad orden och fraserna egentligen innebar, och om det fanns några kopplingar mellan 

koderna. Under läsningen av respektive kodgrupp gick vi tillbaka och tittade i 

ursprungstexten, detta för att säkerställa att vi inte missuppfattat innebörden av våra koder.  

Att identifiera teman och samband är en nivå i tolkningsprocessen som är av en mer analytisk 

karaktär, denna process resulterade i fyra teman som beskriver innebörden av det kodade 

materialet i varje kodgrupp (kategori). Dessa fyra teman är; Utlandsfödda föräldrars 

föreställningar om förskolan (Kodgrupp 1), Användandet av olika kommunikativa redskap 

(Kodgrupp 2), Kulturella utmaningar (Kodgrupp 3) och Föräldrars delaktighet och samarbete 

(Kodgrupp 4). Dessa teman ligger till grund för resultatredovisningen. 
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Under analysprocessen har vi tillsammans diskuterat vad texterna egentligen säger och hur vi 

ska tolka innebörden av dessa. Vi har även gått tillbaka till originaltexten för att kontrollera 

att vi inte har missuppfattat något, detta eftersom text som är taget ur sitt sammanhang kan få 

en annan innebörd. Efter analysförfarandets alla steg blir vår tolkning att utlandsfödda 

föräldrars föreställningar om förskolan, användandet av olika kommunikativa redskap, 

kulturella utmaningar och föräldrars delaktighet och samarbete är teman som beskriver 

förskolepedagogers upplevelser av föräldrasamverkan med utlandsfödda föräldrar. 

 

5.7 Forskningsetik 
Fejes och Thornberg (2009) menar att det råder oenighet i forskarvärlden angående forskarens 

förhållningssätt till kvalitet i kvalitativa studier. Denna oenighet i synsätt rörande 

kvalitetskriterierna grundar sig i vilken tradition eller perspektiv forskaren har anammat. Fejes 

och Thornberg (2009) menar att ett kvalitetskriterie som ofta nämns i relation till kvalitativa 

studier är resultatets generaliserbarhet, vilket innebär att resultatet ska vara applicerbart på 

andra situationer, händelser eller fall. I vår studie ingår tre förskolor och fem respondenter, 

vilket gör att den kan betraktas som en relativt liten studie till sitt omfång. Det innebär att 

studiens generaliserbarhet i traditionell bemärkelse är låg. Vi har därför valt att förhålla oss 

till generaliserbarheten genom att använda oss av begreppet analytisk generalisering som 

betyder, enligt Kvale (1997) att: ”[…] man gör en välöverlagd bedömning i vad mån resultatet 

från en undersökning kan ge vägledning för vad som kommer att hända i en annan situation” 

(s 210). Vi menar att resultatet från vår studie skulle kunna vara vägledande för en annan 

förskola i en liknande situation. Vår önskan är att studiens resultat ska bidra till en öka 

förståelsen kring området föräldrasamverkan med utlandsfödda föräldrar, samt att resultatet 

ska vara användbart för dem som jobba i den mångkulturella förskolan. 

Under genomförandet av denna studie har vi utgått från Vetenskapsrådets (2002) etiska 

rekommendationer när det gäller informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet. Detta har skett genom att informera samtliga berörda parter om studiens 

syfte och genomförande. Respondenterna har även blivit informerade om att deras deltagande 

i studien är frivilligt och att de kan avbryta sitt deltagande när de själva vill. Vidare har 

respondenterna informerats om att deras och förskolornas identiteter är anonyma och att allt 

inhämtat material behandlas med största möjliga sekretess, vilket bland annat innebär att 

inspelade ljudfiler raderas när studien är avslutad.  Slutligen har samtliga deltagare fått 
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information om att det insamlade materialet endast kommer att användas av oss till denna 

specifika studie.   

 

I kapitlet som följer pressenteras studiens resultat, det sker med utgångspunkt i studiens första 

forskningsfråga; Vilka upplevelser har förskolepedagoger av föräldrasamverkan med 

utlandsfödda föräldrar? 
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6. Resultat 
I följande kapitel kommer resultatet från analysen av det empiriska materialet att presenteras 

med utgångspunkt i studiens första forskningsfråga; Vilka upplevelser har förskolepedagoger 

av föräldrasamverkan med utlandsfödda föräldrar? Under analysprocessen av det empiriska 

materialet fann vi att förskolepedagogers upplevelser av föräldrasamverkan kan delas in i fyra 

olika teman; Utlandsfödda föräldrars föreställningar om förskolan, Användandet av olika 

kommunikativa redskap, Kulturella utmaningar och Föräldrars delaktighet och samarbete, 

För att tydliggöra förskolepedagogernas upplevelser kommer resultatet att presenteras med 

utgångspunkt i dessa fyra teman. 

 

6.1 Utlandsfödda föräldrars föreställningar om förskolan  
Inledningsvis kommer förskolepedagogernas upplevelser av utlandsfödda föräldrars 

föreställningar om förskolan att lyftas fram, detta på grund av att förskolepedagogerna många 

gånger upplever att de ställs inför situationer där deras uppdrag krockar med de utlandsfödda 

föräldrarnas föreställningar om förskolan som verksamhet.  

Förskolepedagogerna upplever att den bild som föräldrarna har av förskolan påverkas av 

deras erfarenheter ifrån hemlandet och när den svenska förskolan inte svarar upp mot den 

bilden kan misstro gentemot verksamheten uppstå, vilket i sin tur försvårar 

föräldrasamverkan. Citaten nedan belyser denna problematik på ett tydligt sätt. 

 

P5: […] den här synen på förskolan, de jämför kanske med hemlandet, skolan har 

mer status […]då är det mycket såna, har ni lärt dem att skriva o läsa. Det är första 

de flesta  frågar eftersom andra länder de har ju […]. 

 

P4: […] alla har en förutfattad bild av vad förskola/ skola är. Vi möter alla 

variationer, vi möter liksom föräldrar som lämnar gärna i dörren och ser liksom 

förskola som väldigt auktoritär och skola. […] andra blir väldigt frustrerade när 

deras barn inte läser, skriver och räknar när de är fem och ett halvt […]. 

 

P 4: […] framför allt när man blir lite tagen på sängen,[…] man tycker att man har 

verkligen haft den här tydligheten, ändå kommer föräldrar, […] varför läser och 

skriver hon inte? […] Ibland skär det ju sig helt med föräldern.  
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P3: […] jag får en känsla av att det är mycket uppfostran, alltså många tror att de 

kommer hit att det ska uppfostras […] 

 

I beskrivningen ovan framgår det hur tidigare erfarenheter kan bidrar till att föräldrarna 

upplever att den svenska förskolans kvalitet är sämre än hemlandets. Orsaken till föräldrarnas 

upplevelse i ovanstående citat är att de upplever att förskolan varken uppfostrar barnen eller 

lär dem att läsa och skriva. Detta kan göra att föräldrarnas förtroende för förskolan minskar 

vilket försvårar samverkan, eftersom det är svårt att samverka med någon som man inte har 

förtroende för. De utlandsfödda föräldrarnas uppfattning om att förskolan ska vara en 

fostrande och lärande verksamhet är en bild som förskolepedagogerna ofta möter i sitt arbete, 

men de stöter även på den motsatta bilden där föräldrar ser på förskolan som en 

serviceinrättning där barnen tas om hand när föräldrarna är på sitt jobb. Då skapar 

föräldrarnas tidigare erfarenheter helt andra problem för förskolepedagogerna. I dessa 

situationer upplever förskolepedagogerna att deras pedagogiska uppdrag blir sekundärt i 

relation till omsorgsuppdraget.  

 

P4: Sen finns de föräldrar som liksom ser förskolan som serviceinstans där det finns 

en barnvaktsdel. Och där kan det ju också krocka, när liksom inte alla kläder är jätte 

rena och vi är ute även när det är kallt liksom sånt. Vi har inget rum här för sjuka 

barn det är för en del föräldrar jättekonstigt. Vad ska jag göra med mitt barn då? de 

finns de som kommer från, där det funnits förskolor där det finns en avdelning för 

sjuka barnen. 

 

De utlandsfödda föräldrarnas bild av förskolan som serviceinrättning, som den beskrivs i 

citatet ovan, försvårar för föräldrasamverkan enligt förskolepedagogerna. De menar att när de 

inte uppfyller föräldrarnas förväntningar när det t.ex. gäller att ta hand om sjuka barn skapar 

det irritation och det är inte främjande för samverkan. Förskolepedagogerna menar att i dessa 

situationer är det viktigt att tala om för föräldrarna att de får betalt när de är hemma och tar 

hand om sina sjuka barn. Det är också viktigt att förklara vad förskolans uppdrag är och vad 

det innebär när det gäller föräldrarnas, men även förskolepedagogernas rättigheter och 

skyldigheter. 
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6.2 Användandet av olika kommunikativa redskap 
Under denna rubrik kommer förskolepedagogers upplevelser av kommunikation med 

utlandsfödda föräldrar att behandlas, där användandet av olika kommunikativa redskap lyfts 

fram som extra viktigt i relation till dessa föräldrar. 

Samtliga förskolepedagoger upplever att ett problem när det gäller föräldrasamverkan med 

utlandsfödda föräldrar är svårigheten att kommunicera med varandra på grund av språket. De 

menar att föräldrarnas brister i det svenska språket försvårar den dagliga kontakten, men 

samtidigt menar de att det ofta fungerar relativt bra ändå. En anledning till att 

kommunikationen ändå fungerar relativt bra dem i mellan är att det på förskolan finns 

mångspråkig personal som behärskar de största språkgrupperna som t.ex. arabiska, somaliska, 

bosniska mm. I följande citat beskriver två förskolepedagoger sina upplevelser kring 

språkproblematiken. 

 

P2: Det är mycket det här med språket och många föräldrar kommer och de kan ju 

inte det svenska språket. Ibland går det bra med engelska, men vi har ju många som 

jobbar också som kan olika språk. De brukar översätta och tolka och så, de brukar 

förstå så det fungerar jättebra. 

 

P3:[…] jättebra att man anställt då personal som är arabisktalande, somalier, bosnier 

och som kan komplettera på andra sätt. Det är för utan de så tror jag det hade varit 

jätte tuffare än vad det faktiskt är, vi lyckas ju faktiskt reda ut det mesta med hjälp 

av varandra. 

 

Citaten ovan visar tydligt att språkproblematiken är något som förskolepedagogerna brottas 

med dagligen, men citaten visar även att kommunikationen med föräldrarna underlättas 

betydligt på grund av att det finns mångspråkig personal på förskolorna.  

Förskolepedagogerna tar även upp att det självklart förekommer situationer där den språkliga 

kommunikationen inte fungerar, trots att det finns personal på förskolan som behärskar ett 

antal olika språk. I dessa situationer använder förskolepedagogerna bilder och kroppsspråk för 

att underlätta kontakten med föräldrarna. I situationer när det är extra viktigt att informationen 

når fram använder de sig även av tolk. Förskolepedagogernas olika lösningar när det gäller att 

kommunicera med de utlandsfödda föräldrarna beskrivs i följande citat. 
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P4: […] vi har många föräldrar där ingen av personalen talar deras språk och då blir 

det en större utmaning och särskilt då om inte engelska heller finns, utan då jobbar 

vi mycket med bilder […] 

 

P3: […] det gäller ju kanske att visa, inte så mycket text, utan att visa påtagligt o 

fysiskt. Det här är en overall och så tar man fram den tjock, varm […].  

 

P1: […] ibland ringer vi in tolk från tolkcentralen. Både vid första mötet och vid 

senare utvecklingssamtal […]. 

  

Beskrivningarna ovan visar på förskolepedagogernas kreativitet när det gäller att lösa 

kommunikationssvårigheterna med de utlandsfödda föräldrarna. Deras användande av olika 

kommunikativa redskap sker medvetet och med syftet att skapa kontakt och säkerställa att 

föräldrarna får den informationen som de behöver. Förskolepedagogerna upplever att det är 

viktigt för samverkan att föräldrarna ser att de verkligen anstränger sig för att försöka nå alla 

föräldrar. De menar att dessa ansträngningar gör att föräldrarna känner sig sedda, vilket bidrar 

till att samverkan dem i mellan underlättas.  

 

6.3 Kulturella utmaningar 
Under denna rubrik kommer förskolepedagogernas upplevelser av föräldrarnas kulturella 

bakgrund att behandlas. Fokus i texten är riktat mot de krockar som uppstår i den dagliga 

verksamheten på grund av kulturella olikheter och som gör att förskolepedagogerna känner 

sig manade att inta rollen som föräldrafostrare för att lösa dessa situationer.  

Dagligen ställs förskolepedagogerna inför olika typer av utmaningar som har sitt ursprung i 

föräldrarnas kulturella bakgrund. Dessa utmaningar påverkar och försvårar deras arbete och 

det leder till att förskolepedagogerna känner frustration inför de utlandsfödda föräldrarnas 

tillkortakommande, vilket gör att samverkan dem i mellan försvåras. De situationer som 

skapar denna frustration kan bland annat handla om att förskolepedagogerna upplever att 

föräldrarna ”slirar på sanningen” i situationer där det inte är nödvändigt. I citatet nedan 

framgår det tydligt att förskolepedagogen känner frustration över att föräldrarna ”ljuger” fast 

det inte är nödvändigt. Förskolepedagogen menar att om föräldrarna bara talar sanning så är 

det inga problem, då löser de problemet.  
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P1: Jag kan vara ganska, jag kan vara ganska rättfram och säga så här om jag ska 

beskriva någonting: Så många föräldrar i mångkulturellt område ställer liksom, de 

ställer oss inför att man slirar mycket på att tala sanningen vad det gäller vad man 

gör, hur många timmar barnen är här. De slirar mycket på att barnen är inte sjuka 

fast de har stoppat i Alvedon klockan åtta för tolv kommer febern tillbaka. Många 

slira på att vara ärliga och säga att jag mår dåligt, jag behöver ha barnen länge. De 

säger inte det, om de skulle säga det så får ju barnen vara här längre alltså så.  

 

Andra situationer som skapar problem för förskolepedagogerna är att barnen många gånger 

inte har kläder som är anpassade efter det svenska klimatet. Eftersom förskolan är en 

verksamhet där utevistelsen är viktig, dels ur ett pedagogiskt perspektiv men även ur ett 

hälsofrämjande perspektiv påverkar barnens bristande utrustning det dagliga arbetet på ett 

påtagligt sätt. Övervägande delen av förskolepedagogerna lyfte denna problematik, och de 

menar att effekten blir att barnen står ute och fryser eller så ser förskolepedagogerna till att 

det finns extrakläder att låna på förskolan.  

 

P3: Utevistelse, vissa har aldrig suttit på gräsmattan när de kommer hit, oj ska ni ut? 

Det är två plus kallt ojojoj. Vi är ute kanske när det är fyra minus, det är lite att 

brottas med. Och när de är förkylda och näsan rinner, ni måste vara inne. De 

grejerna är ju hela tiden att påpeka, förskolan har verksamhet både inne o ute, vi är 

ute varje dag. Rätt kläder, regnbyxor o stövlar det är inte självklart, det är inte alltid 

att skor ens är med, utan det är typ bara sockor. 

 

P1: […] föräldrar som kommer från andra klimat andra kulturer har ju, tycker att det 

är jobbigt och svårt och kan inte riktigt begripa varför vi envisas med att stå ute i 

spöregn med galonbyxor, gummistövlar, tjocka vantar. Barnen fryser och många 

föräldrar kan säga, uttryckligen många, många gånger att mitt barn ska inte gå ut den 

fryser, mitt barn blir sjuk om den går ut […]. 

 

Beskrivningarna ovan är talande exempel på hur denna problematik tar sig i uttryck i den 

dagliga kontakten mellan förskolan och föräldrarna. De utlandsfödda föräldrarna känner en 

oro inför det kalla vädret och de vill inte att barnen ska vara ute, speciellt inte om näsan 

rinner. De tror att barnen ska bli sjuka om de är ute när det är kallt. Förskolepedagogerna å 

andra sidan blir frustrerade över att föräldrarna inte förstår att vistelsen på förskolan innebär 

att barnen är ute, att föräldrarna därför måste ta på barnen kläder som är anpassade efter 

vädret.  
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Ett annat problem som tas upp i intervjuerna är att förskolepedagogerna upplever att de curlar 

föräldrarna för mycket. De menar att de bereder väg för föräldrarna på alla tänkbara sätt, 

vilket gör att föräldrarna inte behöver ändra på sitt beteende för förskolepedagogerna löser 

alltid den uppkomna situationen åt dem.  

 

P1: […] vi kollar dem för mycket. Vi ger dem information, de här dagarna stänger vi 

förskolan för planering, ordna barnomsorg eller säg till. Vi ger dem en lapp till, vi 

skriver i veckobrevet, lägger ut på unikum, vi sätter upp en lapp i hallen, vi skickar 

sms och när dagen kommer så står de ändå här. […] vi curlar dem väldigt mycket, vi 

breder väg åt dem och många gånger så är det föräldrar som spelar och ljuger för oss 

fast de egentligen inte behöver. 

 

P3: […] alltså kommer jag o hämtar mitt barn varje dag på förskolan o jag ser att 

den har gummistövlar på sig, det är klart som fanken att jag inte tar med 

gummistövlar. […] jag menar, det är klart ser jag mitt barn varje dag påklädd o fint, 

det är varmt klädd varför ska jag ta med? […] hur ska de kunna lära sig? 

 

Citaten ovan är exempel på situationer där förskollärarna upplever att föräldrarna inte tar till 

sig av informationen, de upplever att föräldrarna helt enkelt struntar i att göra som de säger 

för de vet att förskolepedagogerna ändå alltid löser problemen åt dem.  

De ovan beskrivna situationerna är alla konkreta exempel på när olika kulturella erfarenheter 

krockar med varandra och det framgår tydligt att förskolepedagogerna upplever att de får en 

fostrande roll gentemot de utlandsfödda föräldrarna. Det som dessa situationer har gemensamt 

är att ett ojämlikt maktförhålland skapas mellan förskolepedagogerna och de utlandsfödda 

föräldrarna, vilket leder till att föräldrasamverkan försvåras betydligt.  

 

6.4 Utlandsfödda föräldrars delaktighet och samarbete 
Nedan kommer förskolepedagogers upplevelser av utlandsfödda föräldrars delaktighet och 

samarbete med förskolan att belysas. Tyngdpunkten ligger på förskolepedagogernas strävan 

efter att skapa olika typer av mötestillfällen, där syftet är att främja de utlandsfödda 

föräldrarnas delaktighet i verksamheten. 

Förskolepedagogerna upplever att det är viktigt för föräldrasamverkan att föräldrarna känner 

sig delaktiga i verksamheten, att de känner att de alltid är välkomna dit. Det framgår av 

intervjuerna att förskolorna i området medvetet jobbar med att minska klyftorna mellan 
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förskolan och hemmet. Det sker till exempel genom att förskolorna bjuder in till familjefest 

fyra gånger om året, dessutom är förskolepedagogerna tydliga med att föräldrarna alltid är 

välkomna att delta i förskolans verksamhet när de själva önskar. Förskolepedagogerna 

upplever att när de valde att kalla föräldramötet för familjefest ökade antalet deltagande 

föräldrar markant. Förskolepedagogen nedan beskriver just det fenomenet, att det räckte med 

att ändra ordet föräldramöte till familjefest för att lösa problemet med lågt deltagande på 

föräldramötena.  

 

P2: Nämen det kan vara såna enkla grejer som att det här med familjefesten, när vi 

hade då de här föräldramötet i början då var det kanske tre fyra föräldrar på varje 

avdelning. Det är ju nånting som vi har märkt att bara ändra ordet mötet till fest 

vilken skillnad det blev! […] det är lite som att vi har föräldramöte fast de vet inte 

om det (skratt). 

 

På familjefesterna är hela familjen välkommen och förskolepedagogerna upplever att dessa 

tillfällen är gynnsamma för föräldrasamverkan, eftersom umgängesformen möjliggör för 

föräldrarna att på ett mer lättsamt sätt interagera med förskolans personal, men även med 

andra föräldrar. Det är viktigt att förskolans verksamhet blir hela familjens angelägenhet, för 

det skapar en ”vikänsla” vilket gör att avståndet mellan hemmet och förskolan minskar och 

det är främjande för föräldrasamverkan. Familjefesterna är även ett ypperligt tillfälle för 

förskolepedagogerna att visa upp för hela familjen hur de jobbar med barnen på förskolan, 

vilket citatet nedan beskriver. 

 

P2: Vi brukar ha så här uppdukat inne i matsalen med fika. […] inne på 

avdelningarna också någonting som man kan gå in o göra som barnen har i projekt, 

till exempel som att måla blad eller nåt. För nu har vi skogen som tema, så får de 

vara med lite på avdelningarna med barnen och även se kort såna här bilder som går 

runt. 

 

Det framgår av intervjusvaren att förskolepedagogerna upplever att det är viktigt att erbjuda 

föräldrarna möjligheten att samarbeta med förskolan och dess personal på många olika sätt. 

De menar att det skapar förutsättning för de föräldrar som har dålig svenska att delta i 

förskolans verksamhet, vilket i förlängningen är främjande för föräldrasamverkan. Citatet 
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nedan är ett tydligt exempel på hur delaktighet och samarbete kan fungera även om det finns 

språkliga brister.   

 

P4: Vi hade en nyanländ familj från Syrien där pappan hade jobbat jättemycket med 

design och han byggde en fantastisk träbåge där det står ”naturen”. Han kunde inte 

ett ord svenska men han kunde liksom förmedla sina kunskaper och bli stärkt som 

pappa o hans barn såg liksom att alla kunde ta del av varandras styrkor, jag tycker 

det är fantastiskt!  

 

Beskrivningen ovan visar på hur viktigt förskolepedagogerna upplever att delaktighet och 

samarbetet är för samverkan med de utlandsfödda föräldrarna. Det visar även att 

förskolepedagogerna tycker att det är viktigt att föräldrarna blir stärkta i sin föräldraroll, vilket 

vittnar om ett respektfullt förhållningssätt gentemot föräldrarna. 

 

6.5 Sammanfattning av studiens resultat 
Förskolepedagogers upplevelser av föräldrasamverkan med utlandsfödda föräldrar är att; 

föräldrarnas syn på förskolan och deras kulturella bakgrund många gånger skapar 

motsättningar dem i mellan. De upplever att bristande svenskakunskaper är försvårande, men 

upplever att användandet av olika kommunikativa redskapskap ändå gör att det fungerar i de 

flesta situationer. Förskolepedagogerna upplever även att föräldrarnas delaktighet och 

samarbete med förskolan är främjande för en fungerande föräldrasamverkan 

I följande kapitel behandlas studiens resultat i relation till tidigare forskning och Bourdieu´s 

begrepp habitus, fält och doxa, därefter följer en metoddiskussion. Kapitlet avslutas med 

några avslutande reflektioner, slutsatser och förslag på fortsatt forskning. 
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7. Resultatdiskussion 
I följande kapitel kommer resultatet från den empiriska studien att diskuteras. Det kommer att 

ske med utgångspunkt i studiens andra forskningsfråga; Vilka institutionella utmaningar finns 

det i föräldrasamverkan med utlandsfödda föräldrar? För att besvara den andra 

forskningsfrågan används resultatet i den första forskningsfrågan, tidigare forskning och 

studiens teoretiska begrepp habitus, fält och doxa. Resultatdiskussionen presenteras under 

rubrikerna; Kulturellt-och socialt kapital, Ömsesidig dialog samt Föräldrasamverkan med 

samarbete. Därefter följer en sammanfattning av resultatdiskussionen med utgångspunkt i 

studiens andra forskningsfråga samt en metoddiskussion. Kapitlet avslutas med några 

avslutande reflektioner, slutsatser och förslag på fortsatt forskning. 

 

7.1 Kulturellt- och socialt kapital  
Resultatet visar att motsättningar uppstår mellan förskolepedagogerna och de utlandsfödda 

föräldrarna på grund av deras olika syn på normer och värderingar, vilket gör att 

förskolepedagogerna tar på sig rollen som fostrare gentemot föräldrarna. 

Att förskolepedagogerna upplever att de måste fostra föräldrarna finns det stöd för i tidigare 

forskning. I Bouakazs (2007) studie framgår det att lärarna anser att utlandsfödda föräldrars 

värderingar måste motverkas eftersom de är oförenliga med svenska värderingarna. Detta 

synsätt leder till att lärarna intar rollen som fostrare i syftet att förmå föräldrarna att anamma 

svenska normer och värderingar eftersom lärarna anser att det är de enda rätta. Liknande 

förhållningssätt gentemot utlandsfödda föräldrar lyfter även Lunneblad (2013) fram i sin 

artikel. Han menar att förskollärarnas fostrande insatser syftar till att fostra föräldrarna till att 

bättre passa in i bilden av den ”goda föräldern”, en bild som konstruerats utifrån svenska 

normer och värderingar (Dahlstedt 2007, Dahlstedt 2009, Granstedt 2006, Lunneblad 2013). 

Att vi finner stöd i tidigare forskning angående den förldrafostrande förskolepedagogen/lärare 

antyder att det är ett ganska vanligt förekommande fenomen i det svenska skolsystemet, men 

hur kan fenomenet förstås?  

Med utgångspunkt i begreppen habitus, fält och doxa kan fenomenet den föräldrafostrande 

förskolepedagogen förstås på ett strukturellt plan. Både de utlandsfödda föräldrarna och 

förskolepedagogerna agerar utifrån olika habitus. När olika habitus krockar med varandra kan 

det resulterar i att olika typer av missförstånd uppstår, vilket kan skapa misstänksamhet och 
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bristande tillit gentemot den andres agerande. Förskolans verksamhet utgör ett fält i samhället, 

där fältets doxa är dikterat utifrån svenska normer och värderinga. Det gör att om de 

utlandsfödda föräldrarna ska kunna socialiseras in i förskolans fält måste de besitta rätt 

kulturellt och socialt kapital, men deras habitus gör att de saknar detta. Förskolepedagogerna 

fungerar som upprätthållare och försvarare av fältets doxa, men eftersom de även är 

intresserade av att samverka med föräldrarna blir deras uppgift att fostra föräldrarna så att det 

bättre passar in i förskolans fält. Denna typ av fostran sker med största sannolikhet i all 

välmening eftersom förskolepedagogernas syfte är att göra föräldrarna delaktiga i förskolans 

fält. Men denna föräldrafostran innebär också att föräldrarna måste förkasta sitt tidigare 

kulturella och sociala kapital till förmån för det nya, vilket alla föräldrar inte är beredda att 

göra. I dessa situationer kan det uppstå en kamp mellan dessa två parter. Denna kamp kan 

förstås som att förskolepedagogerna kämpar för att bevara fältets doxa, medan de 

utlandsfödda föräldrarnas agenda är att rubba fältets etablerade regler för att på så sätt bli 

delaktiga och accepterade i förskolans fält utan att förkasta sin kulturella bakgrund. Denna 

strukturella problematik lyfter även Lunneblad och Johansson (2012) fram. De menar att 

lärarnas mål är att ha ett gott samarbete med föräldrarna, men samtidigt har de en dold agenda 

där de väljer att hanterar föräldrarnas önskningar och mål så att de bättre passar in i den 

svenska skolans strukturer. Med utgångspunkt i Lunneblad och Johansson (2012), studiens 

resultat och begreppen habitus, fält och doxa blir vår tolkning att det svenska skolsystemets 

strukturer är försvårande för föräldrasamverkan med utlandsfödda föräldrar. 

Som vi ser det kan förskolepedagogernas fostrande roll verka försvårande för 

föräldrasamverkan på två olika sätt. Om föräldrarna accepterar förskolepedagogernas 

fostrande insatser uppstår ett ojämlikt maktförhållande, där förskolepedagogerna dikterar 

villkoren för den eventuella kontakte vilket gör att samverkan dem i mellan uteblir. Den 

aspekten belyser även Lunneblad och Johansson (2012), de menar att det finns ett stort 

kulturellt gap mellan det svenska samhället och de utlandsfödda föräldrarna vilket gör att ett 

ojämlikt maktförhållande skapas. De menar vidare att när kontakten mellan lärare och 

föräldrar misslyckas använder lärarna svenska lagar och regler i syfte att få föräldrarna att 

göra som de vill. Om föräldrarna inte accepterar förskolepedagogernas fostrande roll uppstår 

en konflikt, där misstänksamhet mot den andres förehavande gör att samverkan inte är möjlig. 

Denna form av kontaktmönster kallar Bunar (2001) det unilaterala mönstret. Han menar att 

denna typ av samverkan präglas av missnöje och bristande tillit, där kontakten sker mestadels 

genom diskussioner och beskyllningar. 
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Med utgångspunkt i Bourdieus begrepp habitus, fält och doxa synliggörs de strukturer som 

bidrar till att förskolepedagogerna tar på sig rollen som fostrare, vilket även får oss att förstå 

att rollen som fostrare är förödande för föräldrasamverkan på olika sätt. Den institutionella 

utmaningen blir här att lösa denna komplexa situation. För att lyckas med det måste båda 

parters habitus synliggöras och medvetandegöras, detta för att skapa förståelse och acceptans 

för varandras olika sociala- och kulturella kapital. För att det ska vara möjligt måste både 

förskolepedagogerna och de utlandsfödda föräldrarna vara villiga att mötas i förskolans fält 

under jämlika förhållanden där intentionen är att tillsammans utforma en doxa som kan 

accepteras och fungera för båda parter.  

 

7.2 Ömsesidig dialog 
Resultatet visar att ibland handlar inte svårigheterna med att kommunicera bara om bristande 

svenskakunskaper, utan det handlar mer om bristande dialog. För trots förskolepedagogernas 

ansträngningar och trots de rikhaltiga antal kommunikativa redskap som de använder sig av i 

sin kontakt med föräldrarna, upplever förskolepedagogerna ändå att samtalen med de 

utlandsfödda föräldrarna inte alltid fungerar.  De upplever att dessa samtalssvårigheter blir 

extra synliga när det handlar om att framföra synpunkter eller lyfta problem. I dessa 

situationer upplever förskolepedagogerna att de måste vara extra tydliga med att tala om för 

föräldrarna att de har rätt att ställa krav och komma med egna synpunkter på verksamheten. 

Tidigare forskning visar att brister i det svenska språket är en försvårande faktor för 

föräldrasamverkan med utlandsfödda föräldrar (Bouakaz 2007, Bunar 2001, Dahlstedt 2007 

Lahdenperä 1997, Lunneblad & Johansson 2012). Det stämmer delvis med vårt resultat, men 

den stora utmaningen som vår studies resultat visar är att det brister i dialogen när det handlar 

om prata om svårare saker som till exempel att framföra ett klagomål eller liknande. En 

anledning till att vårt resultat skiljer sig lite åt i jämförelse med tidigare studier kan vara att 

vår studie är utförd i förskolan där föräldrarna, på grund av barnens låga ålder, har daglig och 

mer informell kontakt med förskolepedagogerna. Vi menar att i den dagliga och informella 

kontakten kanske de inte gör så mycket om svenskan är bristfällig eftersom 

förskolepedagogerna gör sig förstådda med hjälp av bilder och kroppsspråk när den språkliga 

kommunikationen inte fungerar.  Det kan sättas i relation till Bouakaz (2007), Bunar (2001), 

Dahlstedt (2007), och Lahdenperä (1997) samt Lunneblad och Johansson (2012) vars studier 

har haft grundskolan som forskningsfält, för där upplever lärarna att brister i svenska språket 
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är ett stort problem i kontakten med utlandsfödda föräldrar. En förklaring till det kan vara att i 

grundskolan möts inte lärarna och föräldrarna dagligen, utan de möts när det är något viktigt 

som ska förmedlas eller om det är några problem som ska redas ut. Denna typ av kontakt 

kräver givetvis att språket fungerar, men det krävs också att lärare och förälder kan mötas 

under jämlika förhållanden och föra en ömsesidig dialog där elevens bästa är i fokus. Det som 

vårt resultat visar är att i situationer där svårare samtalsämnen ska behandlas där det krävs en 

dialog för att lösa det eventuella problemet uppstår svårigheter i kommunikationen. Om dessa 

svårigheter beror på bristande svenskakunskaper eller om det beror på briser i dialogen är 

svårt att svara på. Det vi ändå kan konstatera, utifrån vårt resultat, är att mycket av den 

kommunikation som sker på förskolan handlar om att överföra information till varandra. 

Informationsöverföring kan ses som en envägskommunikation där det finns en sändare och en 

mottagare och kan inte likställas med dialogen som är ett samtal mellan två eller flera 

individer. Med den utgångspunkten kan ett antagande vara att det är bristande dialog som är 

orsaken till att förskolepedagogerna och de utlandsfödda föräldrarna har svårt att nå varandra i 

vissa situationer.   

I förståelsen av den kommunikativa svårigheten får begreppen fält och doxa även här tjäna 

som förklaringsmodell. Förskolan utgör ett fält där fältets doxa är skapad utifrån svenska 

normer och värderingar. För att få tillträde till förskolan och för att få möjlighet att 

socialiseras in i förskolans gemenskap som en jämlike måste föräldrarna inneha rätt kulturellt-

och socialt kapital, men på grund av sitt habitus saknar föräldrarna detta. Resultatet blir att 

föräldrarna per automatik hamnar i underläge i relation till förskolepedagogerna, vilket 

försvårar deras förhandlingsläge betydligt. Att befinna sig i underläge och dessutom behöva 

säga något som ifrågasätter förskolans verksamhet (utmana fältets doxa) kräver mod, särskilt 

om det dessutom finns brister i det svenska språket. Vi ser detta som en rimlig förklaring till 

varför kommunikativa svårigheter uppträder i situationer där synpunkter eller klagomål som 

berör förskolans verksamhet lyfts.  

Begreppen fält och doxa har hjälpt oss att förstå hur kulturella- och sociala strukturer även 

påverkar kommunikationsmönstren mellan individer. Kommunikation mellan individer som 

bygger på envägskommunikation försvårar föräldrasamverkan, eftersom 

envägskommunikation till sin karaktär inte inbjuder till ett utbyte av tankar och idéer. Den 

institutionella utmaningen blir här att gå från envägskommunikation till dialog. För att 

möjliggöra detta krävs det att människor samtalar och samverkar med varandra som jämlikar 

där dialogen präglas av tillit och nyfikenhet inför den andres person.  
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7.3 Föräldrasamverkan med samarbete 
Studiens resultat och förskoleenhetens arbetsplan visar att de undersökta förskolorna jobbar 

medvetet med att skapa förutsättningar för de utlandsfödda föräldrarnas delaktighet och 

samverkan. Men de samverkansformer som förskolorna erbjuder föräldrarna handlar i de 

flesta fallen om att mötas under informella och lättsamma förhållanden, där förskolorna får 

möjlighet att visa upp sin verksamhet. Den typen av samverkan som uppstår under dessa 

former verka på ett ytligt plan där fokus är att interagera med föräldrarna under umgängeslika 

förhållanden. Samtidigt visar resultatet, och även förskolornas arbetsplan, att föräldrarna 

efterfrågar ökad insyn i verksamheten i syfte att kunna påverka förskolans arbete i större 

utsträckning. För att tillmötesgå föräldrarnas önskan om mer insyn föreslog pedagogerna att 

ett föräldraråd skulle skapas, men föräldrarna visade inget intresse för att delta. En anledning 

till föräldrarnas ointresse kan vara att föräldrarådet var utformad och anpassad efter 

förskolans normer, strukturer och traditioner vilket gjorde att de utlandsfödda föräldrarna inte 

kände sig bekväma med den lösningen. Vi finner stöd för detta resonemang i tidigare studier. 

Bouakaz (2007) och Crozier och Davis (2007) menar att lärarna i deras studier hade många 

förslag på hur fler mötesplatser kunde skapas, men problemet var att alla förslag gick ut på att 

föräldrarna skulle anpassa sig till skolans normer och värderingar. Den problematiken lyfter 

även Dahlstedt (2009) i sin artikel. Han menar att samverkan mellan utlandsfödda föräldrar 

och skola fungerar mer som en envägskommunikation, där reglerna för samverkan är 

dikterade av skolan med utgångspunkt i den svenska normen (Dahlstedt 2009).  

Studier visar att lärare är medvetna om att en god föräldrasamverkan är främjande för 

elevernas skolresultat och studier visar även att lärarnas intentioner är att skapa 

förutsättningar för att föräldrasamverkan ska fungera tillfredsställande (Bouakaz 2007, 

Crozier & Davis 2007, Lunneblad & Johansson 2012). Det stämmer överrens med vårt 

resultat, även förskolans arbetsplan vittnar om hur viktigt förskoleenheten tycker att 

föräldrasamverkan är. Ändå så når inte förskolepedagogerna ända fram i sin strävan efter att 

skapa förutsättningar för en samverkan där samarbetet mellan de utlandsfödda föräldrarna och 

förskolepedagogerna är i fokus. Som vi ser det så brottas förskolepedagogerna med två 

problem i relation till samverkan och samarbete med föräldrarna. Det ena är att de informella 

och lättsamma interaktionstillfällena som förskolan erbjuder inte bidrar till något egentligt 

samarbete, dessa tillfällen bidrar endast till att träffas och umgås under trevliga former i 

förskolans regi. Det andra är att när förskolorna erbjuder samverkanstillfällen som är av en 
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mer formell karaktär så har förskolorna problem med att locka dit föräldrarna.  Hur kan vi 

förstå det?  

Människor interagerar och agerar utifrån sitt habitus, det innebär att när förskolepedagogerna 

och föräldrarna ska interagera med varandra sker det utifrån två olika typer av 

habitus/interaktionsmönster vilket kan försvåra kontakten dem i mellan. När interaktionen 

sker under informella och lättsamma förhållanden blir inte habituskrocken så tydlig eftersom 

syftet med mötet är att umgås, inte att lösa svårigheter. I situationer där interaktionen syftar 

till att, under mer formella förhållanden, försöka samarbeta kring frågor som rör barnen blir 

individernas olika habitus mer synliga. Vi menar att det kan vara en möjlig förklaring till 

varför lärare i ett antal studier hänvisar till att föräldrarnas kulturella bakgrund är en av 

orsakerna till att samverkan inte fungerar med utlandsfödda föräldrar (Bouakaz 2007, Bunar 

2001, Dahlstedt 2007, Lahdenperä 1997, Lunneblad & Johansson 2012, Lunneblad 2013).  

Problematiken med samverkan med eller utan samarbete kan även förklaras med 

utgångspunkt i begreppen fält och doxa. När förskolepedagogerna bjuder in föräldrarna till 

förskolans fält är det underförstått vilken doxa som gäller för att bli accepterad i fältet. När 

interaktionen handlar om samverkan utan samarbete är det inte lika viktigt att föräldrarna 

anpassar sig till fältets doxa eftersom de (nykomlingarna) endast är på besök. Men när 

interaktionen syftar till att samverka och samarbeta blir det nödvändigt för föräldrarnas 

socialiseringsprocess att de inrätta sig efter fältets doxa. Men här uppstår problem, de 

utlandsfödda föräldrarna har på grund av sitt habitus fel kulturellt kapital, vilket gör att det 

blir svårt för dem att socialiseras in i förskolans fält. Det gör att det även blir svårt att 

samverka och att samarbeta, eftersom den misslyckade socialiseringen skapar ett ”vi och 

dom”. Ett annat scenario kan vara att de utlandsfödda föräldrarna inte vill socialiseras in i 

förskolans fält på grund av att de inte är intresserade av att acceptera fältets doxa. Även här 

uppstår det problem eftersom samverkan och samarbete försvåras om en av partnerna väljer 

att bortse från spelets regler. Begreppen habitus, fält och doxa synliggör de strukturer som kan 

verka försvårande i samverkan mellan föräldrarna och förskolepedagogerna. Med 

utgångspunkt i ovanstående blir det tydligt att den institutionella utmaningen är att skapa en 

samverkansform som möjliggör för ett samarbete mellan förskolepedagoger och utlandsfödda 

föräldrar. Som vi ser det måste förskolepedagogerna och föräldrarna tillsammans utforma 

mötestillfällen där de gemensamt kommer överrens om vilken doxa som ska gälla under 

denna samverkansform. Dessutom måste båda parter vara eniga om vad 
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samverkan/samarbetet ska syfta till, samt behandla varandras olika habitus som tillgångar 

istället för som hinder. 

 

7.4 Sammanfattning av studiens resultatdiskussion 
 De institutionella utmaningarna som finns i föräldrasamverkan med utlandsfödda föräldrar 

är att; synliggöra och medvetandegöra de kulturella- och sociala strukturer som är 

verksamma i föräldrasamverkan med utlandsfödda föräldrar och som bidrar till att samverkan 

inte fungerar optimalt. Dessa strukturer skapar olika typer av kommunikations- och 

interaktionsmönster som placerar förskolepedagogerna och de utlandsfödda föräldrarna i olika 

positioner i relation till varandra. Denna positionering försvåra föräldrasamverkan eftersom 

den bidrar till att ett ojämlikt maktförhålland skapas, där förskolepedagogerna befinner sig 

högst i hierarkin. Positioneringen bidrar också till att det ibland uppstår motsättningar mellan 

förskolepedagogerna och de utlandsfödda föräldrarna, vilket sker främst i situationer där 

föräldrarna utmanar och vägrar att anpassa sig efter förskolans gängse regler och värderingar. 

 

7.5 Metoddiskussion 
Vårt syfte med denna studie har varit att analysera vad som kännetecknar förskolepedagogers 

föräldrasamverkan med utlandsfödda föräldrar, samt vad som främjar respektive försvårar 

denna föräldrasamverkan. Intention har varit att på djupet analysera vad som kännetecknar 

denna samverkansform, där vår avsikt har varit att försöka skapa en djupare förståelse för de 

institutionella utmaningar som förskolepedagogerna möter i sitt dagliga arbete. Vi bedömde 

att en kvalitativ intervjustudie var mest lämplig att använde i relation till vårt syfte. Valet 

grundar sig i att den kvalitativa metoden i kombination med intervjuer som insamlingsteknik 

gjorde det möjligt för oss att ha ett tolkande och djupgående förhållningssätt till empirin, samt 

möjliggjorde för oss att på djupet ta del av respondenternas åsikter och upplevelser kring vårt 

kunskapsobjekt (Denscombe 2009, Fejes & Thornberg 2009). Efter genomförandet av vår 

studie blir vår bedömning att valet av metod och insamlingsteknik var ett bra och relevant val 

i relation till vårt syfte, eftersom den insamlade empirin gav oss ett tillräckligt rikhaltigt och 

mångfasetterat material som väl svarade upp mot studiens syfte och frågeställningar. Vilket 

gör att studiens tillförlitlighet kan anses som god. 



44 

 

En försvårande omständighet kring intervjusituationen var dock att två av våra respondenter 

önskade se intervjufrågorna innan intervjutillfället. Efter att ha diskuterat eventuella för- och 

nackdelar, valde vi att tillmötesgå deras önskan och mailade frågorna till dem innan vårt 

möte. Vår upplevelse är att de respondenter som tagit del av frågorna innan var mer försiktiga 

i sina svar, speciellt i de svar som handlade om svårigheter kring föräldrasamverkan med 

utlandsfödda föräldrar. Under analysprocessen har vi tagit det i beaktande och vi har 

diskuterat hur vi ska förhålla oss till denna svårighet. Vår bedömning blir att det givetvis har 

påverkat resultatet, men att övriga respondenters ärliga och rättframma svar ändå gör att vi 

bedömer att resultatet ändå uppvisar en rättvis bild av det specifika ämnesområdet. 

En annan viktig aspekt när det gäller intervjustudier är att intervjuarens personliga identitet 

har betydelse för respondentens svar. Denscombe (2009) benämner det som intervjuareffekten 

och menar att kön, ålder och etniskt ursprung är faktorer som kan påverka sanningshalten i 

den information som respondenten ger. Intervjuareffekten är något som vi har haft i åtanke 

under intervjutillfället då vi i egenskap av ”forskare” kan antas ha en högre utbildningsnivå än 

respondenten, dessutom har vi varit två ”forskare” och en respondent vilket kan göra att 

respondenten känner sig i underläge. Det ojämlika förhållande när det gäller antalet deltagare 

och den eventuell utbildningsnivå har givetvis påverkat respondenten i någon form. Därför 

har vi varit extra noga med att försöka kompensera det eventuella övertaget genom att försöka 

skapa en vänlig atmosfär, där vi har försökt förmedla till respondenten att dennes deltagande i 

studien är värdefullt för oss och att alla svar som ges är bra svar. Vår avsikt har varit att få 

respondenterna att känna att den information vi får ta del av är viktig för vår studie och att vi 

är genuint intresserade av vad de har att säga kring det beforskade området. Trots vårt 

eventuella övertag upplever vi att respondenterna har varit avslappnade under intervjutillfället 

och vi upplever att övervägande delen av dem har uppskattat vårt samtal, att de till och med 

har tyckt att det har varit roligt och givande att dela med sig av sina upplevelser och 

erfarenheter kring kunskapsobjektet. Vi har valt att förhålla oss medvetna till 

intervjuareffekten, men bedömer att det inte har påverkat resultatet i någon större 

utsträckning.  

Denna studie har förskolan som forskningsfält vilket har gjort att vi har varit tvungna att 

fundera kring vår egen förförståelse på olika sätt. Anledningen är att den ena av oss har 

kunskaper och tidigare erfarenheter från den undersökta praktiken medan den andre saknar 

dessa.  Denscombe (2009) menar att: ”Insideskunskap är inte alltid en ren fördel, utan kan 

också skapa en blind fläck som skymmer blicken för det uppenbara” (s 107).  Detta har vi 
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tagit till oss och vi är medvetna om att våra olika förförståelser har påverkat 

forskningsprocessen, men hur den har påverkat är det svårare att svara på. Vi har diskuterat 

flitigt under arbetets gång hur vi ska handskas med förförståelsen för att om möjlig kringgå 

dess påverkan. Vi valde till exempel att den av oss som inte har någon tidigare erfarenhet från 

förskolan ledde intervjuerna, detta för att det är lättare för den som är oinvigd att ställa 

självklara och kanske ibland ”dumma” frågor. Vår tanke var att respondenterna skulle ge oss 

fylligare och mer detaljerade svar om de märkte att intervjuaren inte hade någon egen 

erfarenhet av förskolan som arbetsplats. Vi har även under analysprocessen försökt att kritiskt 

förhålla oss till våra olika förförståelser genom att under hela analysprocessen tillsammans 

diskuterat kring respondenternas svar. Vilket har inneburit att vi har kunnat se på deras svar 

från två olika förförståelser. Vi upplever att det har varit ett fruktbart förhållningssätt 

gentemot vårt empiriska material. Vi upplevde även under analysen att tidigare erfarenhet från 

förskolan ibland var positivt, då det underlättade för oss att förstå vad respondenterna menade 

i vissa situationer.  

I vår studie valde vi att intervjua förskolepedagoger om deras upplevelser av 

föräldrasamverka med utlandsfödda föräldrar, men ett annat intressant val hade varit att 

intervjua föräldrarna. Att vi valde att intervjua förskolepedagogerna denna gång handlar till 

största delen om tidsbrist. Om vi valt att rikta oss mot föräldrarna hade vi förmodligen varit 

tvungna att ibland anlita tolk, vilket troligtvis hade resulterat i att inhämtningen av empirin 

hade tagit längre tid. Tidsmässigt fanns det inte utrymme eftersom avsatt tid för studiens 

genomförande är begränsat till tio veckor. För att ändå försöka få med föräldrarnas röst har vi 

valt att använda arbetsplanen från den undersökta förskoleenheten som ett komplement till det 

empiriska materialet. I arbetsplanen finns det ett avsnitt som handlar om förbättringsområden 

utifrån brukarenkäter och vi har valt att använda det som en riktningsvisare, men inte som en 

sanning när det gäller föräldrarnas syn på samverkan. 

 

7.6 Avslutande reflektioner och slutsatser samt förslag på fortsatt 

forskning 
Studiens syfte har varit att analysera vad som kännetecknar förskolepedagogers 

föräldrasamverkan med utlandsfödda föräldrar, samt vad som främjar respektive försvårar 

denna föräldrasamverkan. Detta har skett genom att undersöka ett antal 

förskolepedagogers upplevelser av föräldrasamverkan inom ett antal Reggio Emilia förskolor 
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belägna i ett socialt utsatt område. Det framgår av resultatet och även av förskleenhetens 

arbetsplan att förskolorna i området arbetar väldigt medvetet med att samverka med 

föräldrarna. Om det är ett arbetssätt som alla förskolor har, eller om detta medvetna 

förhållningssätt gentemot föräldrasamverkan beror på att förskolorna i området arbetar utifrån 

Reggio Emilias pedagogik är svårt att svara på. Under intervjuerna framgick det dock att 

förskolepedagogerna upplevde att målet med föräldrasamverkan var mer befäst i Reggio 

Emilias pedagogik än i andra förskolor. En förskolepedagog uttrycker detta på följande sätt. 

P1: ”Ja, jag upplever nog att det ser olika ut, men att Reggio Emilia förskolorna har mer 

befäst orden i sina visioner och arbetsplanen. […] Vi har mera satt ord på vad det är. Vad det 

betyder för oss, mera inriktat, mera grundligt”. Hur Reggio Emilias pedagogiska 

förhållningssätt gentemot föräldrasamverkan har påverkat vårt resultat är omöjligt att veta, 

men det är ändå något som måste tas i beaktning vid tillägnandet av resultatet.  

I förståelsen av studiens resultat och tidigare forskning med utgångspunkt i studiens teori 

framgår det att det som påverkar och styr föräldrasamverkan med utlandsfödda föräldrar är 

olika typer av strukturer i samhället som är utformade och anpassade efter svenska normer 

och värderingar. Vår slutsats blir därför att det är viktigt att inte bara se till det ”uppenbara” 

utan det är även viktigt att på djupet försöka förstå vad som är orsaken till ett visst symtom. 

Studier inom föräldrasamverkan med utlandsfödda föräldrar har, enligt vår litteratursökning, 

endast utförts i grund- och gymnasieskolan, vilket gör att ett kunskapsbidrag som studien har 

bidragit till är att visa vad som kännetecknar föräldrasamverkan med utlandsfödda föräldrar 

med barn i förskolan. Vi menar också att ett annat kunskapsbidrag som studien har genererat 

är kunskapen om att ett medvetet användande av olika kommunikativa redskap är främjande 

för föräldrasamverkan. De studier som vi har tagit del av har inte belyst detta i lika stor 

utsträckning, utan där är användandet av tolk varit den enda lösningen på 

kommunikationsproblematiken mellan föräldrar och lärare.  

I denna studie har föräldrasamverkan med utlandsfödda föräldrar undersökts utifrån 

förskolepedagogernas perspektiv, vilket gör att ett förslag på vidare forskning är att göra en 

intervjuastudie där de utlandsfödda föräldrarna får berätta om sina upplevelser av 

föräldrasamverkan. En sådan studie skulle vara intressant eftersom den skulle kunna bidra till 

att skapa en mer komplett bild av området. Det skulle även vara intressant att se om 

föräldrarnas upplevelser stämmer överrens med förskolepedagogernas upplevelse eller om de 

skiljer sig åt och på vilket sätt i sådant fall.  
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Vårt resultat visar att olika strukturer styr och är verksamma i föräldrasamverkan och att dessa 

strukturer många gånger bidrar till att olika motsättningar och ojämlika maktförhållanden 

uppstår mellan förskolepedagogerna och de utlandsfödda föräldrarna. Som vi ser det så är en 

lösning på problemet att båda parter möts och tillsammans diskuterar hur föräldrasamverkan 

bör se ut och fungera. Det gör att vårt andra förslag på vidare forskning blir att göra en studie 

där förskolepedagoger och utlandsfödda föräldrar ingår i en fokusgrupp, där syftet är att 

tillsammans diskutera sina upplever av föräldrasamverkan. Utifrån vår studies resultat är vi 

medvetna om att det skulle kunna vara problematiskt ur ett strukturellt perspektiv, men om det 

fungerade skulle det vara spännande att se vad de tillsammans kom fram till.  

Inledningsvis i detta arbete menade vi att om föräldrarnas möte med förskolan är positivt är 

det gynnsamt för föräldrasamverkan även i grundskolan. Vi håller fast vid det antagandet och 

med utgångspunkt i våra respondenters medvetna förhållningssätt när det gäller 

föräldrasamverkan så är vi försiktigt positiva när det gäller ”deras förskolebarns” fortsatta 

skolgång.  
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Bilaga 1 
Intervjuguide 

Hur länge har du arbetat inom förskolan? 

 Hur länge har du arbetat på just den här förskolan? 

 Har du arbetat på någon förskola som inte har varit en Reggio Emiliaförskola? 

 

Hur tänker du allmänt kring föräldrasamverkan? 

 Vad betyder föräldrasamverkan för dig? 

 Upplever du att Reggio Emiliaförskolor har ett annat förhållningssätt när det gäller 

föräldrasamverkan än en ”vanlig förskola”? 

 

Hur arbetar ni på förskolan med föräldrasamverkan utifrån läroplanen när det gäller; 

 Att skapa en utvecklande och tillitsfull relation med föräldrarna?  

 Barnens trivsel, utveckling och lärande, samt genomförandet av utvecklingssamtal? 

 Föräldrarnas synpunkter på planering och genomförande av verksamheten? 

 Utifrån brukarenkäten, hur tänker du då? 

 

Valet av undersökningsområde har skett utifrån att det är ett mångkulturellt område, detta för 

att vi är intresserade av att undersöka era upplevelser av föräldrasamverkan med utlandsfödda 

föräldrar.  

Vad upplever du är den största utmaningen när det gäller föräldrasamverkan? 

Vad upplever du kan främja ett framgångsrikt samarbete?   

Vad upplever du kan utgöra ett hinder för ett framgångsrikt samarbete?   

När föräldrasamverkan har fungerat bra, hur har ni gjort då?  

När föräldrasamverkan har fungerat mindre bra, vad upplever du är anledningen till detta?  


