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Sammanfattning 

I den här undersökningen har invandrarföräldrars delaktighet i förskoleverksamheten 

undersökts, utifrån ett pedagogperspektiv. Med invandrarföräldrar menas här föräldrar med 

annan språklig och kulturell bakgrund. Syftet med undersökningen är att utforska pedagogers 

uppfattningar av hur invandrarföräldrar görs delaktiga i verksamheten och hur deras språkliga 

och kulturella bakgrund synliggörs i relation till delaktigheten. Uppsatsen är organiserad 

utifrån två delstudier, i delstudie 1 undersöks hur pedagoger definierar begreppet delaktighet, 

samt vilka metoder pedagoger upplever att de använder för att öka föräldrars delaktighet. I 

delstudie 2 undersöks eventuella svårigheter som pedagoger uppfattar kan uppstå i relation till 

föräldrars delaktighet, med fokus på föräldrarnas språkliga och kulturella skillnader.  

Undersökningen har genomförts med hjälp av enskilda intervjuer med åtta pedagoger 

verksamma i olika förskolor, i ett mångkulturellt område.  

 

I resultatet av denna undersökning framkommer bl.a. att föräldrar med annan kulturell och 

språklig bakgrund drar sig för att delta vid olika samverkansformer som t.ex. föräldramöten. 

Bristen på föräldradelaktigheten tror pedagoger beror på föräldrars språkliga och kulturella 

bakgrunder, exempelvis olika synsätt på förskolans pedagogiska verksamhet eller synen på 

barnuppfostran, samt konkreta saker som språksvårigheter. Det framkommer även en stor 

avsaknad av färdigskrivna metoder eftersom pedagoger ibland ställs inför svåra dilemman. 

Att själv försöka finna det rätta arbetssättet i ett dilemma kan vara både svårt och 

tidskrävande, därför önskar pedagoger att det fanns redan färdiga metoder att ta till.  
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1. Inledning  

Vi är två blivande förskolpedagoger som går vår sista termin av lärarutbildningen på Uppsala 

universitet. Detta examensarbete vänder sig till alla pedagoger inom förskola och skola som 

kommer att möta föräldrar med en annan språklig och kulturell bakgrund. Vår förhoppning är 

att detta examensarbete ska resultera i goda idéer och metoder om hur man som pedagog kan 

arbeta för att göra föräldrarna mer delaktiga i förskolans pedagogiska verksamhet.   

 

Intresset för det här ämnet har vuxit fram genom att en av oss, Amir, har erfarenheter av att 

komma hit till Sverige i vuxen ålder. Amir kom till Sverige för sju år sedan och har under 

denna korta tid hunnit med att arbeta, studera och bli förälder i ett främmande land med ett 

obekant språk och en annorlunda kultur. Dessutom har han under dessa år hunnit följa sitt 

barns tid på förskolan. Som förälder har Amir upplevt att han inte har haft möjlighet att delta i 

förskolans verksamhet och sammankomster på det sätt som han hade önskat eftersom han 

kände sig osäker och obekväm på grund av sina språkliga brister.  

 

Med Amirs bakgrund som utgångspunkt väcktes vår nyfikenhet och intresset förstärktes under 

vår verksamhetsförlagda del av utbildningen, VFU. Vi har båda gjort VFU i mångkulturella 

områden och har med egna ögon sett och upplevt att det brister i vardagskontakten mellan 

pedagoger och invandrarföräldrar. Vi har upptäckt att det lätt uppstår verbala missförstånd 

och att föräldrarna då hellre tyr sig till personal som talar deras språk. Vi har även märkt att 

utländska föräldrar väljer att avstå från t ex föräldramöten, vilket är ett problem eftersom att 

dagens förskola behöver alla föräldrars delaktighet för att kunna utveckla verksamheten.   

 

För att svara på undersökningens frågor är undersökningen uppdelad i två delstudier. Amir 

har ansvar för delstudie 1, resultat- och analyskapitlet ”Pedagogers uppfattningar om 

begreppet delaktighet och metoder för att öka föräldrarnas delaktighet” samt hur 

pedagogerna uppfattar begreppet delaktighet. Lisa har ansvar för delstudie 2, resultat- och 

analyskapitlet ”Pedagogers uppfattningar om språkliga och kulturella skillnader i 

invandrarföräldrars delaktighet”, där fokus på språk och kultur har betraktats som 

bidragande faktorer till bristande delaktighet.  
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2. Bakgrund 

Syftet med den här undersökningen är att utforska hur pedagoger uppfattar 

invandrarföräldrars delaktighet i förskolans verksamhet, med fokus på vilka metoder 

pedagogerna uppfattar att de använder för att utveckla och öka invandrarföräldrars delaktighet 

i förskoleverksamheten. Studien utforskar även föräldradelaktighetens baksidor, vilka 

eventuella svårigheter som kan uppstå i det mångkulturella sammanhanget. Frågeställningarna 

har utgångspunkt i vilka metoder pedagoger upplever att de använder för att göra 

invandrarföräldrarna mer delaktiga i verksamheten och hur delaktighet uppfattas rent 

generellt, samt hur invandrarföräldrarnas språkliga och kulturella bakgrund uppfattas i 

relation till delaktighet.  

 

För att få en förståelse för betydelsen av föräldrars delaktighet generellt, vilken koppling det 

har till verksamheten, till pedagogerna och till barnen, följer här en beskrivning av föräldrars 

delaktighet ur ett historiskt perspektiv. Det historiska perspektivet är intressant för 

undersökningen eftersom att den samhälleliga debatten kring ämnet har förändrats i takt med 

att läroplanen för förskolan har reviderats. Det kan utgöra en viktig grund för vad som sedan 

ska diskuteras i uppsatsen. Nedan presenteras en historisk förändring i läroplanen för 

förskolan, om hur alla föräldrars delaktighet över tid har förändrats, utvecklats och ökats i takt 

med revideringen av förskolans läroplan. Sedan följer även en fördjupning som behandlar 

varför det är angeläget att se detta ur ett mångkulturellt perspektiv och varför det är viktigt att 

ta tillvara på alla föräldrars olikheter.  

2.1 En historisk förändring  

Samverkan och samarbete är de begrepp som läroplanen använder sig av för att beskriva all 

övergripande kontakt mellan hem och förskola (Lpfö98, reviderad 2010, s.13). Samverkan 

mellan hem och förskola är i dagens förskoleverksamhet något eftersträvansvärt och 

betydelsefullt för både barn, föräldrar och pedagoger, men det har inte alltid varit så. En god 

föräldradelaktighet har blivit ett allt större mål då föräldrars påverkan är betydelsefull för 

verksamhetens utveckling. Alltsedan den äldre läroplanen, Lpfö98 reviderades, har fokus på 

föräldrars delaktighet i förskolans verksamhet ökat. Förr var det inte lika eftersträvansvärt att 

föräldrar skulle delta i verksamheten, och inte heller påverka den i samma mån som föräldrar 
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kan göra idag. Där stod det beskrivet att arbetslaget hade ansvar över att föräldrar blev 

delaktiga i utvärderingen av verksamheten och inte mer än så. Men idag, i den nya läroplanen 

Lpfö98, reviderad 2010, står det tydligt att alla föräldrar ska ges möjligheter och 

förutsättningar för att kunna vara delaktiga i förskolans utvärdering, samt att även få möjlighet 

att påverka verksamheten och utöva sitt inflytande (Lpfö98, reviderad 2010, s.13).  

Förskollärare ska ansvara över att ge föräldrarna möjligheter till delaktighet i 

verksamheten och att utöva inflytande över hur målen konkretiseras i den 

pedagogiska planeringen (Lpfö98,reviderad 2010, s.13).  

Detta innebär att dagens pedagoger har ett stort ansvar för att ge föräldrarna möjligheten, att 

bli delaktiga och vilja delta för att påverka verksamheten, vilket gör ämnet mer än aktuellt. 

Hur pedagoger lockar föräldrar som av olika anledningar inte är delaktiga i 

förskoleverksamheten har blivit en central fråga som behöver studeras eftersom det utifrån 

flera aspekter är viktigt med alla föräldrars delaktighet. I förskolans läroplan står det att 

föräldrarnas delaktighet är betydelsefull och avgörande för barnets skull (Lpfö98, reviderad 

2010, s.5) vilket innebär att föräldrarna har en grundläggande roll i verksamheten när det 

gäller utvecklingen av deras egna barn. 

Att utgå från barnets bästa är något som genomsyrar i förskolans styrdokument. I läroplanen 

för förskolan är föräldradelaktighet en stor del av verksamheten. I denna läroplan står det 

beskrivet att förskolan och förskolpedagogerna har ett visst ansvar för att göra föräldrarna 

delaktiga. Det står att förskolan ska vara ett stöd för familjer, och ha ett extra ansvar för 

barnets fostran, utveckling och lärande. Förskolans uppgift innebär därmed att pedagoger i 

samarbete med föräldrarna ska verka för att varje barn ska få möjlighet att utvecklas efter sina 

egna förutsättningar (Lpfö98, reviderad 2010, s.5).  

 

Att studera föräldrars deltagande ur ett mångkulturellt perspektiv med läroplanen i botten, och 

fokusera på invandrarföräldrar med annan kulturell och språklig bakgrund, är enligt Nabila 

Alfakir (2004), författare, mångfaldspedagog och handledare i föräldrasamarbete, viktigt för 

att kunna inkludera alla föräldrar i begreppet föräldradelaktighet, även de föräldrar som har 

en annan språklig och kulturell bakgrund. Hon menar att det är särskilt viktigt för de föräldrar 

som inte pratar svenska, då de kan ha extra svårt för att komma in i verksamheten och delta 

enligt förskolans förväntningar.  
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Svenska föräldrar känner kanske till förskolans värld bättre till skillnad från föräldrar med 

annan kulturell och språklig bakgrund. Föräldrar i Sverige har gått på förskola när de var 

yngre och vet hur förskolan arbetar enligt en läroplan och följer den offentliga debatten om 

den svenska förskolans utveckling. Föräldrar med annan språklig och kulturell bakgrund 

saknar dessa kunskaper och erfarenheter. Föräldrar med invandrarbakgrund kommer kanske 

till Sverige med en helt annan syn, till exempel att förskolan är en plats där de vuxna bara 

passar barnen, leker och byter blöja. Detta menar Sonia Sherefay (2010), integrationskonsult 

och föreläsare i integrationsfrågor, kan vara bidragande orsaker till att invandrarföräldrar inte 

deltar i verksamheten på samma sätt som svenska föräldrar (s.24). Detta är även anledningar 

till varför det är så viktigt att bemöta föräldrarna med respekt (Alfakir, 2004, s.47).  

2.2 Definition av föräldradelaktighet  

2.2.1 Vad är föräldradelaktighet?   

Alfakir (2004) beskriver delaktighet rent generellt som att någon deltar, engagerar sig och 

medverkar i någonting samt hjälper till (s.54). Vilket även forskaren Gunilla Fredriksson 

(1991) beskriver i sin bok Föräldrasamarbete i förskolan – pedagogernas, föräldrarnas och 

barnens syn på samarbete. Det som skiljer Fredriksson från Alfakir är dock att Fredriksson 

fokuserar mer på olika teorier om förutsättningar och villkor för samarbete och deltagande. 

Hon beskriver föräldradelaktighet som förmågan att kunna påverka, genom att tillexempel 

vara engagerad och som förälder kunna bidra med något till verksamheten. Genom att 

föräldrarna bidrar till verksamhetens utveckling kan de i sin tur få någonting positivt tillbaka 

(Fredriksson, 1991, s.11).  

 

Detta vida begrepp, föräldradelaktighet, kan kopplas ihop med det mer övergripande 

begreppet samverkan, som i det här fallet står för all kontakt mellan hem och förskola. Dessa 

begrepp står varandra nära eftersom det ena inte utesluter det andra, utan de är beroende av 

varandra. För att föräldrar ska kunna bli delaktiga, och bidra med något till verksamheten och 

samtidigt få tillbaka något från verksamheten för egen del, krävs en god samverkan mellan 

hem och förskola, det vill säga en god kontakt mellan pedagoger och föräldrar.  

 

Anette Sandberg och Tulla Vuorinen (2007), är två forskare som har gått djupare in på 

begreppen samverkan och samverkansformer, i relation till delaktighet. I deras bok Hem och 

förskola – samverkan i förändring beskriver de att tamburkontakten är den mest 
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grundläggande samverkansformen (s.54), den kontakt som sker vid hämtning och lämning. 

Tamburen är enligt Sandberg och Vuorinen den absolut bästa platsen för att skapa goda 

relationer och möjligheter till delaktighet. De menar att det är i tamburen som pedagoger 

genom dialog kan förmedla information om vad som sker samt bjuda in föräldrarna till att bli 

delaktiga i verksamheten (Sandberg och Vuorinen, 2007, s.53-54). Även Fredriksson (1991) 

tar upp att tamburkontakten är betydelsefull, för den personliga kontakten. Hon menar att en 

personlig kontakt är nödvändig för att kunna locka föräldrarna till att bli mer delaktiga i 

verksamheten (Fredriksson, 1991, s.27).    

 

2.2.2 Varför föräldradelaktighet?  

Den mest grundläggande anledningen till varför det är angeläget med föräldradelaktighet ur 

pedagogers perspektiv, är för att delaktighet skapar möjligheter för föräldrarna att påverka 

sina barns tid på förskolan. All delaktighet kan sägas vara för barnets bästa, eftersom att både 

föräldrar och pedagoger har barnets bästa som ett gemensamt mål. Sandberg och Vuorinen 

(2007) uttrycker att delaktighet gynnar barnens välbefinnande, då föräldrar och pedagoger 

tillsammans kan samverka för barnets bästa. Barnet är alltid i centrum för båda parter. De 

menar att en god samverkan mellan personal och förälder ska gynna det enskilda barnets 

välbefinnande, utveckling och lärande (Sandberg och Vuorinen, 2007, s.35). Ett bra samarbete 

mellan hem och förskola gör det möjligt för pedagoger att få en helhetsbild av barnens 

situation vilket är grundläggande för att kunna arbeta mot målen av barnets utveckling 

(Sandberg och Vuorinen, 2007, s.41-42).  Fredriksson (1991) håller med om detta genom att 

beskriva att ett väl fungerande samarbete mellan förskola och hem, har en stor betydelse för 

barnets möjligheter, till en positiv utveckling i förskolan (s.10).  

 

Varför det är betydelsefullt med föräldradelaktighet, är även för att föräldrar får en chans att 

påverka barnets miljö och förbättra kvaliteten i verksamheten. Genom att föräldrar får vara 

med att delta i verksamheten, kan föräldrars trygghet och tillit till personalen växa, vilket är 

viktigt om föräldrar ska vilja eller våga delta i verksamheten (Sandberg och Vuorinen, 2007, 

s.47-49).   
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3. Litteraturöversikt  

3.1 Tidigare forskning  

3.2 Att bygga goda relationer  

Att i skola och förskola bygga bra relationer mellan pedagoger och föräldrar är viktigt, inte 

minst i den mångkulturella skolan och förskolan, menar Alfakir i sin bok Föräldrasamverkan 

i förändring: handbok för pedagoger (2010). Hon anser att en bra och ömsesidig dialog 

mellan pedagoger och föräldrar är avgörande för att kunna skapa goda relationer. Vidare 

beskriver hon i sin bok Integration i praktiken (2004) att dialogen med föräldrar är 

betydelsefull och bör redan startas i förskolan. Detta för att dialogen skapar en process som 

förvandlar information till kunskap, vilket bidrar till ett ömsesidig förtroende. Det ömsesidiga 

förtroendet är enligt Alfakir en grund för goda relationer och därmed även en grund för 

deltagande, vilket innebär att ju tidigare detta förtroende skapas, desto tidigare kan föräldrar 

känna sig trygga i relationen och våga delta i verksamheten (Alfakir, 2004, s. 38).  

 

Vems ansvar det egentligen är att ta första steget in till att skapa en god relation är något som 

flera författare diskuterar. Fredriksson (1991) menar att ett engagemang och intresse behövs 

från både pedagoger och föräldrar, för att ett samarbete och deltagande ska bli möjligt. För att 

detta deltagande emellan båda parter ska kunna uppstå är det viktigt att det finns goda 

relationer och hur dessa relationer byggs upp är i första hand pedagogernas ansvar, menar 

Fredriksson. Hon menar att det är pedagogerna i förskolan som ska öppna dörren och bjuda in 

föräldrarna till verksamheten, för att ge dem en chans till inblick i barnens värld. Genom att 

pedagogerna gör detta ger de föräldrarna möjlighet att se vilken roll och plats de kan ha i 

verksamheten (Fredriksson, 1991, s.37).  

 

Fredriksson förklarar sedan att det kan vara lätt att glömma bort att föräldrarna bara ser delar 

av barnens värld genom de korta stunder de hämtar och lämnar barnen. Därför är det viktigt 

att pedagogerna tar på sig ansvaret och bjuder in föräldrarna i verksamheten, så att föräldrarna 

kan få en chans att se vad som finns där för deras barn (Fredriksson, 1991, s.37f). 
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Två andra forskare, Thomas Rahm och Gunlög Wall (1990) benämner i sin bok 

Föräldrasamtal i förskolan, problematiken som kan uppstå i relationer mellan pedagoger och 

föräldrar. De menar att relationen mellan pedagoger och föräldrarna kan vara svår, främst när 

det handlar om föräldrar med annan kulturell och språklig bakgrund, vilket ofta grundar sig på 

brister i kunskapen om den andres kultur, eller på grund av språkliga missförstånd. Därför är 

det enligt Rahm och Wall viktigt att veta hur pedagoger ska bemöta föräldrar i en relation, att 

till exempel visa respekt, ta sig tid till att lära känna varandra och att alltid försöka leva sig in 

i- och förstå, den andra partens situation (Rahm och Wall, 1990, s.12).  

 

Just det här med respekt är något som Rahm och Wall (1990) fördjupar sig i, likaså begreppen 

förståelse och medvetenhet. De beskriver vikten av att vara förstående och respektfull i en 

relation. Detta genom att se varandra genom den andra partens glasögon, utan att tappa bort 

sina egna, vilket här innebär en medvetenhet om att alla individer har olika bilder av 

verkligheten. Rahm och Wall anser att det är viktigt att vara medveten om att föräldrar och 

pedagoger bär olika glasögon, att de ser olika saker utifrån olika synvinklar. De anser att 

denna medvetenhet hos både pedagoger och föräldrar skulle kunna underlätta respekten för 

varandra, i både dialogen och i det direkta mötet (Rahm och Wall, 1990, s.13).   

 

3.3 Det betydelsefulla samarbetet  

Alfakir (2010) använder begreppet samarbete som en utgångspunkt i sin forskning. Hon 

beskriver att ett bra samarbete och en god relation mellan pedagoger och föräldrar, från olika 

kulturer, kräver stor förståelse och respekt för varandras kulturella bakgrunder (s.15). Genom 

sina 18 år långa erfarenheter i samarbete med föräldrar, har hon fått insikt i att en bristande 

förståelse mellan skola/förskola och föräldrar är ett stort hinder för bland annat barnens 

utveckling, då föräldrar har svårt att vara med och påverka barnens skolgång (Alfakir, 2010, 

s.16). Ett fungerande samarbete och en öppen dialog mellan pedagoger och föräldrar, är det 

som bekräftar det gemensamma ansvaret för barnen (Alfakir, 2010, s.24).  

 

Författarna Ingrid P. Samuelsson och Sonja Sheridan (2006) går i deras bok Lärandets 

grogrund: perspektiv och förhållningssätt i förskolans läroplan, in djupare på begreppet 

samarbete och vikten av att samarbeta med föräldrarna i en god relation. Samarbete skapar en 

möjlighet för föräldrarna att vara med och delta genom att påverka verksamheten. För att 
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skapa ett bra samarbete är det betydelsefullt att se över vad som sker i den dagliga samvaron, 

eftersom det är i den dagliga kontakten som pedagoger och föräldrar kan utbyta information 

och bygga upp relationer genom förtroenden och en ömsesidig respekt (Pramling Samuelsson 

och Sheridan, 2006, s.134).  

 

P. Samuelsson och Sheridan (2006) beskriver vidare att alla föräldrar inte är en enhetlig 

grupp, utan att alla har olika önskemål och förutsättningar för att kunna delta i verksamheten 

En del orsaker kan vara att föräldrar tidsmässigt inte har möjlighet att engagera sig i 

verksamheten, för andra kan det bero på andra saker, som till exempel språkliga brister, vilket 

gör att det blir svårt för föräldrarna att delta rent formellt i verksamheten. Av denna anledning 

är det särskilt viktigt att som pedagog kunna bemöta varje förälder utifrån förälderns intresse, 

behov och förväntningar på verksamheten oavsett vem föräldern är eller vart föräldern 

kommer ifrån (Pramling Samuelsson och Sheridan, 2006, s.135).  

 

3.4 Delaktighetens betydelsefulla roller  

Föräldrar har en betydelsefull roll när det kommer till att delta i förskolan, för att påverka 

verksamheten, vilket forskarna Sandberg och Vuorinen (2007) påpekar. För att föräldrar ska 

våga vara med och påverka behövs det inspirerande och stöttande pedagoger. Framför allt när 

det handlar om invandrarföräldrar med annan språklig eller kulturell bakgrund, eftersom dessa 

föräldrar av olika skäl inte vet hur man som förälder deltar i svensk förskola. Sandberg och 

Vuorinen menar att förskolpedagogernas ansvar är att förmedla information till föräldrarna 

om vad den svenska förskolans verksamhet innebär för att kunna bjuda in föräldrarna till att 

delta (Sandberg och Vuorinen, 2007, s.59-62).  

 

Fredriksson (1991) styrker det faktum att det är betydelsefullt med inspirerande och stöttande 

pedagoger. Hon menar att om förskolan ska kunna fylla sin uppgift att vara en god 

uppväxtmiljö för alla barn, är det en nödvändighet att ha engagerade och delaktiga föräldrar i 

verksamheten (Fredriksson, 1991, s.11). Hon talar vidare om vikten av pedagogernas roll för 

föräldrars delaktighet då det kan vara svårt att åstadkomma ett väl fungerande samarbete med 

föräldrarna. Det kan ha flera orsaker, bland annat föräldrarnas syn på förskolan, deras 

inställning till verksamheten och vilken tilltro de har till pedagogerna (Fredriksson, 1991, s.9-

10). Bland de föräldrar som har en annan kulturell och språklig bakgrund kan det röra sig om 
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kulturella skillnader och splittrade uppfattningar och förväntningar på verksamheten. En del 

föräldrar kanske anser att förskolan ska vara mer skolförberedande medan andra kan tycka att 

det viktigaste är att barnet mår bra och trivs (Fredriksson, 1991, s.10). Fredriksson anser att 

det är viktigt att pedagogerna med sin professionella hållning kan bemöta föräldrarna med 

respekt även om de inte delar samma uppfattning. Enligt henne räcker det inte med att 

pedagogerna besitter kunskap och är engagerade, utan de måste även äga ett förhållningssätt 

som genomlyser respekt. Här återkommer begreppet respekt, som Rahm och Wall (1996) 

tidigare talade om. Enligt Fredriksson är det betydelsefullt att pedagogerna ser och respekterar 

föräldrarna som de viktiga personerna de är, både för sina egna barn och för förskolans skull 

(Fredriksson, 1991, s.10).  

 

Vikten av att mötas i respekt intygas av författaren Jenny Gren (2007), då hon i sitt yrke som 

socionom möter många olika föräldrar. I sin bok Etik i vardagsarbete beskriver hon att 

respekt för föräldrars självständighet och integritet, är en ledstjärna i föräldrars samarbete och 

deltagande, därför är det också betydelsefullt att som pedagog kunna bemöta föräldrarna med 

respekt och öppenhet för att inte trampa någon på tårna (Gren, 2007, s.197). Hon förklarar 

även att respekt i mötet med föräldrar ofta leder till positiva gensvar där föräldrarna känner 

sig accepterade och har lättare för att bjuda på sig själva och delta i verksamheten (Gren, 

2007, s.201).  

3.5 Mötet i vardagskontakten 

De två tidigare nämnda författarna, P. Samuelsson och Sheridan (2006), talar om betydelsen 

av det direkta mötet i vardagskontakten. I den här studien kan den vardagliga kontakten 

översättas med det direkta mötet mellan pedagoger och föräldrar som sker vid till exempel 

hämtning och lämning varje dag. Den dagliga kontakten är enligt P. Samuelsson och Sheridan 

viktig, då det handlar om att ta emot föräldrar på ett välkomnande sätt som gör att de känner 

sig inkluderade och delaktiga i verksamheten. I denna kontakt är det också pedagogerna som 

har huvudansvaret för initiativtagande när det kommer till att locka föräldrar till 

verksamheten. Här har pedagogerna ansvaret för att föräldrar ska känna sig inbjudna till att 

delta vid olika samverkansformer som föräldramöte och utvecklingssamtal eller andra 

aktiviteter i verksamheten (Pramling Samuelsson och Sheridan, 2006, s.135-136).  
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3.6 Språk och kultur i relation till delaktighet  

3.6.1 Svårigheter  
När det talas om språk och kultur i relation till delaktighet sätter den här studien fokus på de 

svårigheter som kan uppstå i samband med föräldrars delaktighet. Enligt Sandberg och 

Vuorinen (2007) är språkliga och kulturella skillnader i förskolans verksamhet bland de 

vanligaste anledningarna till bristande föräldradelaktighet, samt de svåraste barriärerna att 

komma över. Det kan synliggöras till exempel genom att föräldrar från andra länder kan ha 

svårigheter med språket och omställningen till ett nytt samhälle med nya system och andra 

normer och värderingar (Sandberg och Vuorinen, 2007, s.102).  

3.6.2 Kultur och interaktion 
 
Just kulturella skillnader kan ha betydelse för interaktionen mellan pedagoger och föräldrar, 

eftersom de kan uppkomma situationer där de inte delar samma uppfattning eller värderingar. 

Här är det av betydelse att pedagoger i mötet med föräldrar från andra kulturer är särskilt 

lyhörda och kunniga för att samspelet ska fungera och för att föräldrarna ska känna sig 

respekterade och inkluderade (Sandberg och Vuorinen, 2007, s.4-8).  

3.6.3 Språk och kommunikativa förmågor 
 
Att lära sig ett språk innebär enligt författarna Kristin Nauclér, Ritva Welin, och Margrethe 

Ögren (1993) i sin bok Kultur- och Språkmöten inte bara att lära sig vissa antal ord eller regler 

för att sätta samman ord till meningar. Att lära sig språk innebär även att tillägna sig en 

kommunikativ förmåga, att i umgänge med andra kunna kommunicera med varandra, vilket 

enligt dem är en nödvändighet för att kunna vara deltagande i någonting. De menar att med 

kommunikativ förmåga kan vi använda de språkliga medel som vi har till vårt förfogande. 

Genom våra kommunikativa förmågor och språkliga kunskaper kan vi skapa kontakt med 

andra och ge uttryck för vad vi själva vill. Språket är enligt författarna nödvändigt i 

vardagslivet för att förstå andra och för att göra sig själv förstådd, vilket också kan synliggöra 

perspektivet på vilka konsekvenser som skapas om en människa inte har det verbala språket. 

Människan förlorar möjligheter till deltagande. Språket kan därmed enligt Naclér, Welin och 

Ögren (1993) sägas vara en viktig funktion för att kunna integreras i samhället (s.22).   
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3.7 Metoder för en fungerande delaktighet  

Kjeld Rasmussen (1986) samt Rahm och Wall (1990) är några författare som alla har forskat 

kring samarbete och delaktighet, om vilka metoder pedagoger kan använda för att bjuda in 

föräldrarna till delaktighet, för att göra dem engagerade och delaktiga i verksamheten. 

Rasmussens (1986) forskning presenteras ur hans bok Föräldrasamtal och Rahm och Walls 

(1990) forskning, ur deras bok Föräldrasamarbete i förskolan. Författarnas forskning har lyft 

fram frågan om det finns specifika metoder som pedagoger kan använda sig av för att 

underlätta och öka föräldrarnas delaktighet. Metoderna i författarnas forskning är prövade i 

syfte av att undersöka hur olika föräldrarna uppskattar dessa metoder.  

3.7.1 Föräldrasamtal 
Något gemensamt som både Rasmussens och Rahm och Wall har kommit fram till i 

forskningen ovan, är att den mest uppskattade och omtyckta metoden är föräldrasamtalet. 

Detta för att samtalet sker mellan pedagogen och barnets föräldrar, där fokus under samtalet 

ligger på barnens utveckling, trivsel och framsteg (Rasmussen, 1986, s.93).  

3.7.2 Att locka in i verksamheten  
En annan uppskattad metod för att öka föräldrars delaktighet är lockelsen, som innebär att 

pedagoger lockar föräldrarna in i verksamheten. Rasmussen (1986) menar att pedagoger kan 

använda olika metoder som kan locka föräldrar in i verksamheten, exempelvis genom att ha 

olika fester med olika teman på förskolan, med föräldrars intressen eller kulturer som 

utgångspunkt. Rasmussen menar att detta kan uppskattas särskilt av invandrarföräldrarna då 

de får en chans att visa vart de kommer ifrån, en chans att stolt få visa upp sin kultur. 

Rasmussen tror att föräldrar uppskattar denna typ av metoder för att fester är förknippade med 

glädje och gemenskap, samt att det vardagliga mötet sker på ett annorlunda sätt (Rasmussen, 

1986, s.93).  

3.7.3 Formella och informella möten  
De tidigare nämnda Fredriksson (1991) och Sandberg och Vuorinen (2007) har studerat inom 

samma nämnda ämnesområde. I deras studier har de förutom att ta reda på vad som är mest 

uppskattat, även tagit reda på vad som är minst attraktivt i verksamheten, med fokus på 

formella och informella möten. I ett resultat av hur föräldrar ser på informella och formella 

möten visas att det är de formella mötena t.ex. styrelseändringar, renoveringar eller lagar, som 

föräldrar anser vara minst attraktivt. Att föräldrarna inte tycker det är särskilt attraktivt har 
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synliggjorts genom det låga deltagarantal som har beräknats vid dessa tillfällen. Det som har 

visats vara mest uppskattat och attraktivt, har varit de informella möten, de möten som sker i 

den vardagliga kontakten, som vid hämtning och lämning på förskolan (Fredriksson, 1991, 

s.27 och Sandberg och Vuorinen, 2007, s.53-54).  

 

I deras studier framkommer även metoder som pedagoger använder för att försöka öka 

föräldrars delaktighet när det brister i deltagarantalet vid de olika samverkansformerna. Det 

kan handla om att skapa olika teman vid dessa möten för att göra föräldrarna mer intresserade. 

De har även försökt att anpassa tider efter föräldrarna för att öka deras närvaromöjlighet, 

vilket har visats vara positivt och fler föräldrar har deltagit (Fredriksson, 1991, s.26 och 

Sandberg och Vuorinen, 2007, s. 26). 
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4. Teoretiska utgångspunkter  

De teoretiska utgångspunkterna för den här studien är det mångkulturella perspektivet och det 
interkulturella perspektivet. Det mångkulturella perspektivet står för dagens mångkulturella 
samhälle vilket är relevant att ta hänsyn till i denna studie för att kunna analysera olika 
aspekter utifrån en mångkulturell kontext. Här betraktas förskolan som en mångkulturell 
kontext. Förskolan är en mångkulturell arena där pedagoger, barn och föräldrar med olika 
kulturella bakgrunder förenas. I mötet mellan dessa olika individer tar sig det interkulturella 
perspektivet uttryck. Detta perspektiv handlar om samspel och interaktion, vad som krävs i 
mötet mellan olika individer för att skapa integration och delaktighet. Studiens nyckelord, 
metoder och delaktighet, blir här centralt genom hur pedagoger går tillväga för att skapa 
möjligheter till delaktighet i mötet med invandrarföräldrar.    

4.1 Det mångkulturella perspektivet 

”Internationalisering och mångkulturalisering bidrar till att vi upplever världen som mindre 

och mindre. Det beror också på att vi som bor här på jorden kommer mer och mer i kontakt 

med varandra, på ett sätt som gör att vi börjar lära känna varandra mer och mer” (Lorentz, 

2009, s.45).   

 

Samhället representerar olika nationaliteter, kulturer och etniciteter, vilket ger en definition på 

det mångkulturella samhället. Ett samhälle som allt mer blir internationaliserat, stärker 

individens förmåga att förstå och att leva i den mångkulturella mångfalden skriver Hans 

Lorentz (2009) i boken Skolan som mångkulturell arbetsplats: att tillämpa interkulturell 

pedagogik.  För att kunna utveckla förståelsen för andras värderingar och villkor bör det 

finnas en delaktighet i andras kulturer, och samtidigt en medvetenhet om sitt egna kulturarv 

(Lpfö98/10). Skolkommittén tar upp vikten av människors utvecklingsförmågor för tillvaro i 

mångfald, där huvudansvaret ligger hos skolan, som en social och kulturell mötesplats 

(Lorentz, 2009, s.100). Detta innebär enligt Lorentz, att i en mångkulturell läromiljö är det vi 

själva som påverkar våra förmågor att kunna kommunicera, uppleva och umgås med varandra 

(Lorentz, 2009, s.46).  

 

Det mångkulturella begreppet har blivit ett alltmer centralt begrepp i utbildningar och 

forskningsområden eftersom skolan är en arena där individer från olika kulturer möts 
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(Lorentz, 2009, s.52), därmed har begreppet blivit alltmer betydelsefullt och angeläget i det 

mångkulturella samhället.  I förskolan skapas den kulturella mångfalden genom våra växande 

rörligheter över gränserna. I och med detta skapas en möjlighet att lägga grund till respekt för 

alla individer oavsett bakgrund, samt att på ett naturligt sätt kunna spegla förskolans vardag, 

menar Aycan Bozarslan (2001) i sin bok Möte med mångfald – förskolan som arena för 

integration (s.110).  

4.2 Det interkulturella perspektivet  

Det interkulturella perspektivet står för samspel och interaktion mellan individer med skilda 

kulturer, etniciteter, religioner eller sociala bakgrunder (Lorentz, 2009, s. 118). En annan 

definition av det interkulturella perspektivet är aspekterna position, aktion, handling (Ibid 

s.52). En eftersträvansvärd interaktion har värdemässiga och kvalitativa aspekter i de 

kulturella mötena, som innebär en ömsesidig tolerans, respekt, demokrati, jämlikhet och 

sociala rättvisa (Lorentz, 2009, s.24). Denna interaktion ger kunskap om olika 

meningsskapande kulturer, hur de tillsammans samverkar och berikar varandra. Det skapar 

nya kommunikationsvägar med nya idéer och problemlösningar (Lahdenperä, 2008, s. 28-29).  

Interkulturalitet är därmed ett gränsöverskridande begrepp som överskrider olika kulturella 

barriärer, till skillnad från det mångkulturella perspektivet som handlar om tillstånd och 

position (Lahdenperä, 2008, s. 29-31). Med andra ord innebär det att det interkulturella 

perspektivet beskriver rörelserna mellan individerna och interaktionen, medan det 

mångkulturella perspektivet enbart beskriver positionen t.ex. förskolan. Lorentz (2009) 

beskriver skillnaden mellan dessa perspektiv som ”interkulturell pedagogik i en mångkulturell 

skola” (Lorentz, 2009, s.98).  

 

Pedagoger ska ha ett medvetande om sin egen kultur och bära på en kulturkompetens för att 

kunna förstå föräldrar och barn från andra kulturer, menar Bozarslan (2001). Hon menar att 

det ska finnas ett interkulturellt förhållningssätt mellan aktörerna, vilket innebär kunskap om 

olika kulturer. Finns det ingen kunskap om olika kulturer blir det svårt för en 

integrationsprocess att fungera, vilket kan innebära att aktörerna undviker kontakt med 

varandra (Bozarslan, 2001, s. 119). Därför är det viktigt att pedagoger har kompetensen att på 

olika sätt använda språket, både fysiskt och verbalt, för att kunna förmedla information till 

föräldrarna och få dem att känna sig integrerade (Bozarslan, 2001, s.17).   
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5. Syfte och frågeställningar  

Syftet med studien är att undersöka pedagogers upplevelser av invandrarföräldrars delaktighet 

i mångkulturella förskolor. Fokus ligger på att undersöka vilket arbetssätt pedagoger upplever 

att de använder för att underlätta invandrarföräldrars delaktighet i verksamheten. Studien 

undersöker även pedagogers uppfattningar om hur invandrarföräldrars språkliga och kulturella 

bakgrunder synliggörs i relation till föräldradelaktigheten.  

5.1 Frågeställningar  

-‐ Hur uppfattar pedagogerna begreppet föräldradelaktighet? 

-‐ Vilka metoder anser pedagogerna att de använder sig av för att öka invandrarföräldrars 

delaktighet i förskoleverksamheten?  

-‐ Hur upplever pedagogerna invandrarföräldrars språkliga och kulturella bakgrunder i 

relation till föräldrarnas delaktighet?  
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6. Metod 

I detta kapitel beskrivs val av metod för undersökningen, samt urval, genomförande, material 

som har använts, bearbetning av analys, insamlad data och etiska överväganden som har tagits 

hänsyn till i insamlingen av empiri. Därefter presenteras en reflektion om metodvalet.  

6.1 Metodval  

Det här är en kvalitativ undersökning med syfte att undersöka pedagogers uppfattningar av 

invandrarföräldrars delaktighet, vilka metoder pedagoger uppfattar att de använder för att 

bjuda in till delaktighet, och hur pedagoger upplever föräldrars språkliga och kulturella 

bakgrunder i relation till delaktighet. För att få svar på undersökningens frågor har kvalitativa 

samtalsintervjuer använts som datainsamlingsmetod.  

6.1.1 Kvalitativ samtalsintervju   

Denna metod används vid undersökningar där man vill ta reda på hur människor själva 

uppfattar någonting utifrån sina vardagserfarenheter. Metoden kännetecknas av möjligheten 

att skapa utrymme för motiverade och personliga svar (Esaiasson m.fl2012, s.251-253). 

Samtalsintervjun bygger på en intervjuguide som är utformad med frågor strukturerade efter 

olika teman. Uppföljningsfrågor är något som tillkommer för att skapa möjligheter till 

fördjupning och personlig reflektion, vilket enligt Esaiasson m.fl. (2012) karaktäriserar denna 

samtalsmetod. Dessa uppföljningsfrågor har egenskaper av att kunna driva intervjun framåt 

och ge informanten möjlighet till bredare, mer reflekterande svar (s.251). En grundregel för 

intervjuguiden är att den innehåller korta, okomplicerade och öppna frågor som kan leda till 

långa intervjusvar (Esaiasson m.fl2012, s.264).  

 

Ett mål med dessa intervjuer är att det i det sammanställda resultatet ska gå att urskilja ett 

utkristalliserat mönster, exempelvis särskilda likheter.  

6.2 Urval 

Urvalet för den här studien grundar sig på åtta informanter, detta antal informanter beror på 

tidsmässiga aspekter. Detta antal informanter valdes för att skapa möjligheter att få en mer 

djupgående förståelse för individers olika perspektiv. Informanterna har alla befattningen 
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pedagog, och arbetar vid fem olika förskolor, i ett mångkulturellt område i mellersta Sverige. 

Sju av de intervjuade pedagogerna är utbildade till förskollärare och en av dem är barnskötare. 

Av praktiska skäl kommer ordet pedagog att användas som ett samlingsnamn för alla 

intervjuade. Kontakt med dessa pedagoger skapades genom nyckelpersoner som en av oss har 

lärt känna under utbildningens tidigare verksamhetsförlagda utbildningstillfällen, VFU.  

6.3 Genomförande av datainsamling 

Kontakten med informanterna skapades via e-post och kontaktuppgifterna hittades på 

respektive förskolas websida. Genom mailkontakt med informanterna bestämdes vilka dagar 

som passade för intervju. Inför varje intervju gjordes ett besök på varje förskola för att 

presentera undersökningens syfte och innehåll. Under besöken presenterades även de etiska 

aspekterna som tas hänsyn till i denna undersökning. Här frågades även om tillåtelse att spela 

in intervjuerna, detta genom att redogöra för hur det insamlade materialet kommer att 

användas.  

Samtliga intervjuer genomfördes med hjälp av anteckningar och mobiltelefoner med 

ljudinspelningsfunktion. En fördel med ljudinspelning enligt Esaiasson m.fl.(2012), är att 

intervjun går att spara och lyssnas på igen, på så sätt kan man ta del av information som har 

förlorats i anteckningar. Det innebär att denna metod kan underlätta vid den senare 

transkriberingen, som kan vara tidskrävande. En nackdel med att använda teknisk utrustning 

kan vara att det få informanten att känna sig obekväm, vilket i sin tur kan påverka 

informantens svar (Esaiasson m.fl2012, s.313).  Enligt Esaiasson m.fl. är det därför viktigt att 

vara noga med att alltid fråga om tillåtelse vid inspelningssituationer, och alltid säga hur, och 

vad materialet kommer att användas till och även förklara informantens alla rättigheter inför 

intervjun, t.ex. att informanten kan avbryta när som helst vid behov. Detta informerades till 

samtliga informanter inför varje intervju. Samtliga informanter gav medgivande vid förfrågan 

om att få spela in intervjun.  

De två delstudierna bearbetades gemensamt under samtliga intervjuer, utifrån uppdelade 

ansvarsområden i intervjuguiden.  

6.4 Material  

Bearbetningsmaterialet innehåller åtta inspelade intervjuer, alla gjorda vid olika tillfällen, med 

totalt åtta olika pedagoger.  Längden för intervjuerna varierade mellan 45 och 75 minuter. Ca 



 

 23 

60 minuter var den beräknade tiden för varje intervju, tidsskillnaden beror på person och 

situation. Totalt har nio timmar avverkats för intervjuer, under sju dagar. Under intervjuerna 

följdes en intervjuguide utformad efter fem teman med minst fyra efterföljande underteman. 

Intervjuguidens alla frågor bearbetades, även följdfrågor utöver det. Material som användes 

var två mobiltelefoner med inspelningsfunktion, en till varje delstudie, samt papper och 

penna, för anteckningar av viktiga nyckelord.  

6.5 Bearbetning och analys av insamlade data  

Intervjuerna har bearbetats genom transkription av vissa utvalda delar ur intervjuerna. Varför 

enbart vissa delar ur intervjuerna har transkriberats är för att studien har haft ett riktat fokus, 

vilket innebär att allt som har fallit utanför fokusområdet under intervjuerna har sållats ut i 

bearbetningen av data. Detta för att kunna behålla fokus och hitta det som är mest relevant för 

undersökningen. Insamlad data har sedan bearbetats utifrån studiens syfte och 

frågeställningar, genom adekvat litteratur och forskning som problematiserar 

forskningsämnet. Bearbetningen av insamlad data har genomförts med ett kritiskt 

förhållningssätt i syfte att skapa intressanta diskussioner.  

 

Tematisering av intervjuer i analysen är skapade utifrån det mest centrala som framkom under 

intervjuerna. Valda teman ligger i ljuset av studiens syfte och frågeställningar. Svaren har 

presenterats genom att anonymt citeras, beskrivits och sammanfattats och samtidigt 

analyserats mot uppsatsens teoretiska perspektiv och tidigare forskning. Resultatet och 

analysen presenteras tillsammans.  

6.6 Etiska överväganden 

Fyra etiska krav har tagits hänsyn till för skapandet av denna undersökning. Dessa är 

individsskyddskravet, informationskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Genom 

att ta hänsyn till Individsskyddskravet, som handlar om att skydda de involverande mot 

kränkningar, har inga personliga frågor som kan upplevas kränkande eller förödmjukande, 

ställts under intervjuerna. Informationskravet har tagits hänsyn till genom att informera 

studiens syfte och innehåll till alla informanter för att få samtycke av samtliga. Det tredje 

kravet är Konfidentialitetskravet, vilket har tagits hänsyn till genom att göra informanterna 

medvetna om att alla deras personuppgifter ska bevaras så att ingen obehörig kan få tillgång 

till dem. Det sista kravet, Nyttjandekravet, har tagits hänsyn till genom förmedling om att all 
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information om informanterna enbart får användas för denna undersökning eller andra 

forskningsändamål (www.vr.se, 2014-04-22).  

6.7 Reflektion kring val av metod 

Valet av intervju som metod grundas på uppsatsens frågeställningar, där pedagogers 

uppfattningar starkt betonas. Pedagogers uppfattningar betonas för att förstärka att det är just 

intervju som används för den här undersökningen. Pedagogers uppfattningar går enbart att 

mätas med intervju, eller enkät. För att avgränsa undersökningen valdes ett lägre antal 

informanter för möjligheten att ur en tidsaspekt kunna få en djupare förståelse för personers 

uppfattningar. Enkät som metod lämpar sig bättre för undersökningar med syfte att undersöka 

och jämföra ett större område, vilket inte var relevant för denna undersökning.  

Genom att göra denna avgränsning skapas en god validitet för undersökningen, eftersom att 

metoden är väl sammanflätad med frågeställningarna. Esaiasson m.fl. (2012) beskriver att 

validitet skapas genom att ”vi mäter det vi påstår att vi mäter” (Esaiasson m.fl.,2012, s57), 

vilket här kan översättas med att intervju som metod är relevant för att undersöka det som ska 

undersökas, då pedagogers uppfattningar går att undersökas genom intervju. Detta kan 

jämföras med observation som metod, där enbart ett händelseförlopp kan undersökas, det vill 

säga, hur något ser ut. Därför var inte heller denna metod relevant för denna undersökning.   

I samband med vilka mätinstrument som användes under datainsamlingen kan här även 

reliabiliteten nämnas, vilket enligt Esaiasson m.fl.(2012) handlar om hur pålitligt något är, att 

det som påstås mätas faktiskt också stämmer (s.58-63). Kvalitéten för den tekniska 

utrustningen har haft stor betydelse för den senare transkriberingen, då mobiltelefonerna som 

användes för att spela in intervjuerna, hade bra ljudupptag och kunde bidra med möjligheten 

att lyssna igen på intervjuerna. Detta ökar reliabiliteten och pålitligheten eftersom att 

inspelningen har hjälpt till att återskapa, exempelvis exakta citat i transkriberingen.   
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7. Resultat och analys 

För att förstå följande upplägg i de olika delstudierna, med val av tematisering i resultat och 

analys redogörs följande. Delstudierna bearbetas i den uppställning som studiens 

frågeställningar kommer. Först presenteras första delstudiens resultat och analys, pedagogers 

uppfattningar av begreppet föräldradelaktighet, följt av metoder som anses användbara för att 

öka föräldradelaktighet. Sedan presenteras andra delstudiens resultat och analys, pedagogers 

uppfattningar om invandrarföräldrars språkliga och kulturella bakgrunder i relation till 

delaktighet. Resultaten från de båda delstudierna kommer att disponeras och analyseras 

likadant, utifrån centrala teman som har framställts som mest betydelsefulla under 

delstudiernas områden i intervjuerna. Valda teman ligger i ljuset av uppsatsens syfte och den 

frågeställning som delstudien behandlar, samt bygger på de frågor som finns i intervjuguiden 

(se bilaga1). Resultaten inleds med delstudiens frågeställning, vilket kommer hjälpa till att 

förstå valda teman. Sedan kommer pedagogers citat att presenteras och analyseras utifrån 

uppsatsens teoretiska perspektiv, med stöd av adekvat litteratur. Citaten är anonymiserade, 

men numrerade för att kunna bearbetas i texten.  

 

7.1 Delstudie 1: Pedagogers uppfattningar om begreppet delaktighet och metoder för att öka 
invandrarföräldrarnas delaktighet  

Frågeställningar: Hur uppfattar pedagogerna begreppet föräldradelaktighet? Vilka metoder 

anser pedagogerna att de använder sig av för att öka invandrarföräldrars delaktighet i 

förskolans verksamhet? 

7.1.1 Föräldradelaktighetens definitioner  

Tillit, trygghet, ömsesidighet och förtroende 

Efter åtta intervjuer kan en gemensam definition om föräldradelaktighet konstateras. Samtliga 

pedagoger definierar begreppet delaktighet genom underbegreppen ömsesidighet, öppenhet, 

trygghet och tillit. Pedagogerna menar att dessa fyra underbegrepp är grunden för att utveckla 

en god dialog mellan pedagogerna och föräldrarna oavsett vilken bakgrund föräldrarna har.  

 

”Föräldradelaktighet för mig, är en typ av trygghet.” (pedagog 1)  



 

 26 

 

”Delaktighet för mig är ömsesidighet från lika väl från pedagoger som föräldrar.” (pedagog 

2) 

 

Pedagogernas utsagor och erfarenheter understryker att respekt och öppenhet är en god början 

till delaktighet. Det har även författaren Alfakir (2004, s.55) beskrivit, att ett samarbete 

fungerar när pedagoger visar öppenhet, vilket hon anser är ett första steg till ömsesidig 

delaktighet mellan pedagoger och föräldrar. Relationer som bygger på ömsesidighet, skapar 

dialoger som omvandlar information till kunskap, dvs. en ömsesidig tillit. Det pedagogerna 

nämner flera gånger är just ömsesidighet och respekt för individen, att kunna integrera 

föräldrarna i verksamheten utan att förödmjuka deras integritet eller självkänsla. Med detta 

kan det interkulturella perspektivet lyftas fram och läggas i fokus för att inte såra individens 

integritet, utan istället ta tillvara på den. Det interkulturella perspektivet gör att tilliten 

förstärks mellan parterna, vilket är en viktig aspekt som pedagogerna flera gånger återkommer 

till. Lahdenperäs (2008, s.29-31) definition om det interkulturella perspektivet är det som 

pedagogerna återkommer till, tillit och individens integritet. Integriteten ska inte såras utan 

bevaras av olika individers bakgrunder. 

 

En annan aspekt som flera pedagoger tar upp åtskilliga gånger under intervjuerna är 

förtroendet. Detta förtroende bildas enbart om viljan och öppenheten finns, vilket skapas då 

respekten finns mellan parterna. Pedagogerna menar att dessa två egenskaper, vilja och 

öppenhet, bör finnas hos individerna för att en delaktighet ska ske. Med dessa egenskaper kan 

det leda till samarbete och delaktighet, det vill säga om viljan och öppenheten finns. Men 

ansvaret ligger ändå hos pedagogerna att öppna dörrarna för att föräldrar ska kunna komma in 

i verksamheten.  Pedagogernas erfarenheter angående synen på förskolan ur föräldrarnas 

perspektiv kan variera beroende på bakgrund och erfarenheter. Andra pedagoger menar att 

bristande delaktighet beror på att föräldrarna inte förstår, eller att pedagogerna själva inte är 

tillräckligt välkomnande.  

 

Pedagog 3 menar att ett professionellt förhållningssätt innebär att man som pedagog kan ta 

emot kritik och omvandla den till något positivt. Pedagogen menar att hens ställning och 

kunskap ska användas för att hantera olika situationer som kan uppkomma i verksamheten. 

Hen menar att pedagogers inställning till verksamheten och föräldrar med annan bakgrund är 

grunden till delaktighet. Med detta kan även pedagog 5 medge att en delaktighet inte sker om 
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inte föräldrarna har en insyn på verksamheten och ger återkoppling och förslag till ev. 

förändring. Balansen mellan att vara den professionella och den privata pedagogen, ska kunna 

hanteras och behärskas för att pedagoger ska kunna använda sin kunskapsmakt på rätt sätt, 

som ett hjälpredskap, snarare än något som skapar hinder. Författarna Sandberg och Vuorinen 

menar att pedagoger måste kunna balansera mellan det privata och den professionella makten, 

för att möjliggöra föräldrarnas integrering i verksamheten (2007, s.36). Med andra ord ska 

den professionella makten, dvs. kunskapen, vara grunden för en integrering in i verksamheten, 

den ska inte skapa murar för att förhindra möjligheterna till delaktighet. Detta är ännu en 

anledning till varför just det interkulturella perspektivet här ska beaktas. 

 

Trygghet, trivsel och intresse 

Samtliga pedagogerna menar att föräldrars delaktighet har en väldigt stor betydelse för 

barnens utveckling och trygghet. De menar att både föräldrarna och de som pedagoger alltid 

vill barnets bästa, dvs. syftet och målet med verksamheten är att tillgodose alla barns behov. 

Genom att få föräldrarna delaktiga i verksamheten kan pedagogerna få en helhetsbild av 

barnen. Pedagogernas utsagor och erfarenheter liknar Sandbergs och Vuorinens (2007, s.41, 

s.47) syn på att trygghet och tillit skapar en god miljö för barnets utveckling. Pedagog 3 

menar att delaktighetskapandet gynnar alla involverade och bildar en helhetsbild. Men för att 

denna helhetsbild ska skapas ska skolmiljön bidra till en gemensam mötesplats för samtliga, 

socialt och kulturellt. Detta är en viktig aspekt även i det mångkulturella perspektivet som 

innebär att platsen bidrar till mångfald av samtliga individer oavsett bakgrund (Lorentz, 2007, 

s.46).  

 

Intresset för barnets utveckling och trygghet finns hos både pedagoger och föräldrar, barnens 

bästa är ett gemensamt mål som ska driva verksamheten framåt och möjliggöra delaktighet. 

Betydelsen av att föräldrarna är delaktiga i verksamheten speglar barnens trivsel, trygghet och 

tillit till pedagogerna, vilka är tre begrepp som flera pedagoger citerar nedan.  

 

”Skapa förtroende mellan pedagoger och föräldrar är det absolut viktigaste för mig (…) för 

att om föräldrarna tycker att jag är ok, så kommer barnen tycka att jag är ok (…) 

automatiskt.” (pedagog 5) 
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”Det är ju viktigt att föräldrar känner sig delaktiga i arbetet, då vet vi också att barnen mår 

bra av det (…) barnets trygghet.”(pedagog 1) 

 

Fredriksson (1991, s.10) menar att föräldrars delaktighet är grunden för barnens 

välbefinnande och positiva utveckling. Enligt pedagogers utsagor är samarbetet mellan 

föräldrar och pedagoger av stor betydelse för barnens utveckling. När föräldrarna blir mer 

synliga i verksamheten, är det viktigt menar Alfakir (2004, s.26) att pedagogerna betraktar 

föräldrarna som kompetenta jämlika individer. Pedagog 7 menar att tryggheten för barnen är 

grunden för en positiv utveckling. Finns det en harmoni och förståelse mellan parterna känner 

barnet av detta och speglar det i sin tillvaro på verksamheten. Även pedagog 8 påpekar att om 

föräldrarna känner sig trygga i verksamheten kommer barnen att utveckla trygghet och tillit 

till pedagogerna.  

 

Men det är inte enbart kunskap och engagemang av pedagogerna som krävs, utan även ett 

förhållningssätt som innebär att pedagogerna respekterar föräldrarna som viktiga personer för 

både barn och förskola. Pedagog 4 menar att samtliga pedagoger ska vara villiga att ta emot 

föräldrarna i verksamheten. De flesta föräldrar är intresserade av barnets vardag. Därför är det 

viktigt som pedagog att välkomna och påpeka vikten av föräldrars delaktighet för barnen samt 

förskolan, som pedagog 6 sa: ”ALLA tjänar på delaktighet”.  

7.1.2 Metoders möjligheter 

Formella möten  

De formella mötena som äger rum på förskolorna är en av flera metoder som används för att 

förmedla information om verksamheten till föräldrarna. Dessa formella möten kan vara 

föräldramöten, föräldraråd och utvecklingssamtal eller s.k. föräldrasamtal. Sådana möten är 

ett omfamnande arbete för att få med föräldrarna in i verksamhetens aktiviteter och regler.  

 

Men eftersom dessa formella möten inte verkar vara attraktiva för alla föräldrar på de 

förskolorna där pedagogerna intervjuades, har det enligt pedagogerna skett ett kontinuerligt 

arbete för att finna olika metoder till en mer ökad delaktighet. Pedagog 7 berättar att de ett tag 

slutat att ha de stora formella möten och funderat på vad motsvarande alternativ kan vara, 

medan pedagog 6 menar att: 
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”Det är inte någon bra uppslutning till det (…) då kan man ju ställa sig en fråga (...) har vi 

gjort rätt när vi har gjort mötet?!(…).”  

 

På grund av den låga närvaron till de formella mötena har de intervjuade pedagogerna vid 

varje planeringstillfälle funderat över att byta föräldramötets titel till något mer lockande för 

att öka föräldradeltagandet. Pedagogerna ser ändring i närvaron då mötet bytt namn till 

”föräldrafika med lite information”, resultatet visade en ökad närvaro på nästan 50 %.  

 

Även några författare ger förslag på hur man kan öka föräldrars delaktighet i verksamhet. 

Alfakir (2004, s.51) föreslår att man kan välja rätt ord i inbjudan och byta rutinerna på 

mötena. Detsamma menar Sandberg och Vuorinen (2007, s.65) t.ex. att mötena på förskolorna 

kan utformas annorlunda utifrån traditioner som är aktuella i verksamheten.  

 

Sandberg och Vuorinen (2007, s.86) lyfter vikten av att variera samverkansformerna för att 

möjliggöra föräldrars delaktighet i verksamheten samt underlätta förståelsen vad beträffar 

parternas normsystem och kulturer. Detta med fokus på mångkulturella förskolor som präglas 

av kulturell och språklig mångfald.  

 

För att öka deltagarantalet på dessa formella möten har pedagogerna även anpassat 

informationsbladen till föräldrarnas förmågor eller översatt bladen till majoritetsspråken på 

förskolorna. Andra metoder som pedagogerna använt på de olika förskolorna är bl.a. 

barnpassning och föräldragruppindelningar. Pedagoger anser att dessa olika variationer av 

samverkansformer skulle kunna bidra till att det kommer fler föräldrar, och att användning av 

föräldrarnas modersmål på formella möten skulle kunna öka närvaron vid just dessa möten.  

 

Den formella informationen kan finnas digitalt och i pappersform vilket pedagogerna menar 

har sina för- och nackdelar. Pedagogerna menar att deras digitala skärm som finns på varje 

avdelning är positivt tilltalande för föräldrarna.  Pedagog 3 menar även att mail och sms har 

varit effektiva för att utbyta information och åsikter om verksamheten. Nackdelen med 

informationen i pappersform enligt pedagogerna, är att det blir mer envägskommunikation, 

för informativ, medan fördelarna är att de föräldrar som inte vågar delta i förskolan får den 

information som de behöver. 
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Informella möten 

Vardagskontakt 

Vardagskontakten vid hämtning och lämning uttrycker samtliga pedagoger är den viktigaste 

kontakten för skapandet av delaktighet. Detsamma anser även Sandberg och Vuorinen (1990, 

s.54), de menar att just vardagskontakten, tamburkontakten, är den mest grundläggande 

samarbetsformen.  Orsakerna kan vara att deltagandet inte behöver planeras utan skapar en 

spontanitet där deltagandet upplevs vara mer naturligt. Pedagogerna menar att 

tamburkontakten inte behöver vara planerad, men väsentlig för att inleda ett naturligt möte. 

Rahm och Wall (1990, s.12-13) beskriver hur pedagoger kan inleda ett möte, en dialog, 

genom att ha respekt och öppenhet för föräldern. Har individen förståelse för den andres 

medvetande och synsätt, kan skapandet av delaktighet och samarbetet vara enkelt och 

lättsamt, samt underlätta respekten för varandra. Detta menar Alfakir (2004, s.55) är det första 

steget till delaktighet, att våga lyssna, vara öppen och samarbetsvillig, vilket även pedagog 4 

och 5 pratar om.  

 

”Nyfiken! Det behöver inte prata om barnet bara, utan även fråga hur föräldrarna mår och 

har det.” (pedagog 4) 

 

”Vi måste våga lyssna på deras historia (…) bakgrund (…) vi pedagoger måste visa de att vi 

vill lyssna och känna sympati till deras historia.” (pedagog 5) 

 

Samtliga pedagoger har inställningen att just vardagskontakten var det mötet som med enkla 

medel och rätt attityd kan locka föräldrarna till verksamheten samt underlätta integriteten här 

för föräldrar som ser förskolan som en främmande miljö än hemmet. Pedagogerna menar att 

vardagskontakten ger dem möjlighet att förklara verksamhetens syfte samt förtydliga deras 

ansvar. Pedagogerna upprepar att under tamburkontakten är det viktigt att lyfta upp vikten av 

samarbetet med föräldrarna och förklara varför.   

  

 I vardagskontakten bör initiativet vara under pedagogernas ansvar, för att locka föräldrarna 

till verksamhetens olika samarbetsformer. Det är här känslan till möjligheter att påverka, 

inkludering och delaktighet ska förmedlas till föräldrarna. Men samtidigt ska föräldrarna 

själva ta initiativet att våga ta första steget. Återigen kommer begreppen trygghet, 

ömsesidighet och förtroende upp för att en dialog och samarbete ska kunna ske mellan 
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parterna. Pedagog 5 uttrycker vardagskontakten under intervjun som en möjlighet att lära 

känna föräldrarna, hen citerar:  

 

”Det är viktigt att känna av och läsa av personen framför dig (…) och vardagskontakten är 

ett ypperligt tillfälle (…) känna var gränsen går, att inte överstiga den och kunna backa.” 

 

Mer lockande metoder 

Pedagogerna menar att aktiviteter som lyfter föräldrarna eller sätter de i fokus är aktiviteter 

där närvaron syns mest. De menar även att andra varianter på lockelser ger ökad delaktighet 

och insyn i verksamheten. Även Rasmussen (1986, s.93) och Rahm och Wall (1990, s. 19) 

menar att olika teman, kulturfester och internationella knytkalas ofta är uppskattade av 

föräldrar.  Samtliga pedagoger medger under intervjun att kulturfesterna och sommarfesterna 

som arrangeras på förskolan är de mest uppskattade aktiviteterna bland föräldrarna. Med olika 

kulturella aktiviteter menar samtliga pedagoger och Lorentz (2009, s.45-46), att vårt 

internationella samhälle präglar förskolans mångfald. Detta vidgar individers förmågor att lära 

känna, etablera och förstå andras bakgrund och värderingar. Det samma har det 

mångkulturella perspektivet sin implikation, att delaktighet inte fullföljs om individen saknar 

förståelse och delar den andres värderingar och kulturarv, dvs. att samvaron upplevs 

tillsammans. Med andra ord menas att det mångkulturella perspektivet syftar på en plats med 

flera individer med annan bakgrund som tillsammans skapar mångfalden, t.ex. i förskola. 

Pedagogerna menar att det är viktigt att arrangera olika aktiviteter trots svårigheten med att 

byta rutiner och traditioner.  

 

”När man är inkörd i gamla rutiner och traditioner är det svårt att bryta detta (…) speciellt 

om man är ny pedagog på verksamheten.” (pedagog 5) 

 

Pedagog 5 menar samtidigt att pedagoger bör prata mer med varandra, även mellan olika 

verksamheter. Hen menar att det tar tid att vända på rutinerna och det behövs en pedagog som 

har ”skinn på näsan”, för att våga sätta ner foten och våga vara annorlunda. Även flera andra 

pedagoger menar att nya idéer kan väckas när de talar med varandra men även att de kan få 

inspiration av t.ex. föräldrarna. Pedagogerna 1, 2 och 5 fick under intervjun idéer som skulle 

kunna göras eller som tidigare gjorts på andra förskolor. Det kunde vara bibliotekstunder på 
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förskolan med lätt fika, städning med grill på en helg eller något helt annorlunda som att ha en 

såpbubbelfest. Allt för att väcka föräldrars intresse, engagemang och nyfikenhet.   

 

7.2 Delstudie 2: Pedagogers uppfattningar om föräldrars språkliga och kulturella bakgrunder i 
relation till delaktighet  

Frågeställning: Hur upplever pedagoger invandrarföräldrars språkliga och kulturella 

bakgrunder i relation till föräldrars delaktighet?    

7.2.1 Språk i relation till föräldrars delaktighet  

Kommunikativa svårigheter – bristande delaktighet? 

 I en stor del av delstudiens resultat upplever pedagoger att invandrarföräldrar brister i 

verksamhetens delaktighetsformer, exempelvis aktiviteter som föräldramöten eller andra 

formella sammanträden. De deltar heller inte aktivt vid dialogen i tamburen, vilket 

pedagogerna anser kan orsaka svårigheter i att knyta personliga band till föräldrarna. Detta 

upplever pedagogerna beror på osäkerhet pga. svaga kunskaper i det svenska språket. 

Språkliga brister beskrivs som ett problem av flertalet pedagoger, de nämner att det mesta blir 

svårare när kommunikativa svårigheter saknas, som att skapa personlig kontakt i tamburen, då 

missförstånd kan upplevas genom att missförstå vissa ord eller uttryck. Flera pedagoger 

beskriver svårigheterna i situationer där föräldrar brister i språket, då pedagogerna behöver ta 

till andra hjälpmedel för att göra sig förstådda.  Två pedagoger redogör för detta i citaten 

nedan:  

”Det är svårt att förklara saker utan att tala språket (…) då får man liksom gå på 

magkänslan och peka eller rita och (…) det är inte alltid lätt.” (pedagog 1) 

 

”att inte kunna göra sig förstådd eller att inte kunna förstå i dialog är nog det allra värsta, 

det är ju så viktigt” (pedagog 2)  

 

Närvarobristen är något som pedagogerna kritiskt förmedlar i intervjuerna. Somliga 

pedagoger upplever att anledningen till varför föräldrarna inte deltar, även här kan vara 

förknippade med språket. De anser att föräldrarna kanske inte känner sig trygga i språket, att 
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de känner sig osäkra för att kommunicera verbalt i grupp och även rädda för att inte förstå 

förmedlad information. Detta uttrycker pedagog 3 i följande citat: 

 

”Föräldrar orkar inte sitta och lyssna i två timmar på information (…) på ett annat språk 

dessutom (…) de känner sig inte trygga, därför deltar de inte tror jag.” (pedagog 3)  

 

Sammanfattningsvis beskriver pedagogerna konsekvenserna av bristande kommunikativ 

förmåga och anser att det kan leda till bristande delaktighet på grund av osäkerhet och rädsla 

för att utöva sina språkliga färdigheter. Något som också beskrivs är betydelsen av förmågan 

att använda andra metoder för att kunna möta föräldrarna i språket, som att använda materiella 

ting för att peka på saker, eller rita, som pedagog 1 nämner i sitt konstaterande om att det är 

svårt att förklara saker utan att ha ett språk. Pedagogen menar här att det är viktigt att kunna 

vara flexibel och hitta lösningar för att kunna bemöta föräldern på bästa möjliga vis. Det 

viktigaste är att inte ge upp som pedagog bara för att man inte förstår även om ”att inte förstå 

är det allra värsta”, som pedagog 2 uttrycker det, utan det är viktigt att ändå visa intresse och 

nyfikenhet för att föräldern ska känna sig välkommen.  

Att se det här ur ett mångkulturellt perspektiv är angeläget eftersom att dagens samhälle är ett 

mångkulturellt samhälle, som representerar olika nationaliteter, etniciteter och kulturer 

(Lorentz, 2009, s.45), därmed också olika kommunikativa förmågor. I det mångkulturella 

samhället finns också den mångkulturella skolan och förskolan, som i det här fallet ska verka 

som en slags arena för integration. Där ska olika kulturer och nationaliteter mötas och 

accepteras, vilket innebär att olika språk också ska förenas (Bozarslan, 2001, s.17).  

Hur pedagoger ska kunna integrera föräldrar med annan språklig bakgrund kan förstås genom 

det interkulturella perspektivet, som står för samspel och interaktion mellan individer med 

olika kulturer, etniciteter eller religioner (Lorentz, 2009, s.52). Här innebär det att 

pedagogerna behöver äga ett interkulturellt förhållningssätt, för att kunna integrera alla 

föräldrar, vilket handlar om förmågan att kunna skapa meningsfullhet och att kunna se hur 

olika kulturer och språktillhörigheter kan samverka och berika varandra, istället för att se 

avvikelser som ett hinder (Lahdenperä, 2008, s.28-29). I de ovanpresenterade citaten framgår 

det att bristande språkkunskaper anses vara ett problem och en svårighet i verksamheten och 

att det är orsaker till bristande delaktighet. Dessa språkbrister uppfattas enligt pedagogerna 

som ett hinder i att få till en fungerande dialog, vilket ”[…] är ju så viktigt” (pedagog 2). 
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Betydelsen av språklig kompetens  

Språkkompetens, det vill säga kommunikativa förmågor, har en avgörande roll för föräldrars 

delaktighet. Språket är en nödvändighet för att människor ska kunna integreras i samhället 

och klara sig i vardagslivet, både för att förstå andra och för att göra sig själva förstådda. 

Behovet av en god språkkompetens och kommunikativ förmåga, att skapa kontakt med andra 

och ge uttryck för vad en själv vill, synliggör svårigheterna som uppstår när en förälder inte 

har dessa kunskaper, eftersom att följderna blir att föräldrarna drar sig undan istället för att 

delta i verksamheten (Nauclér, Welin, Ögren, 1993, s.22).   

 

Alfakir (2004) har forskat kring bristande integrering och deltagande i förskolans (skolans) 

verksamhet. Hon säger att orsaker till föräldrars bristande delaktighet kan vara en förälder 

som inte har det svenska språket, och därmed har svårt att komma in i verksamheten och delta 

enligt förskolans förväntningar, vilket här stämmer in på pedagogernas presenterade 

erfarenheter.  Pedagogerna har berättat att de av egna erfarenheter har upplevt olika 

svårigheter som kan uppstå när föräldrar har brustit verbalt i sitt engagemang. Missförstånd 

har lätt uppkommit vid situationer där man inte alls språkligt förstår varandra. Detta har enligt 

pedagogerna, skapat svårigheter i att samverka med föräldrarna. 

 

Enligt Sandberg och Vuorinen (2007) är språkliga brister i förskolans verksamhet en vanlig 

återkommande orsak till föräldrars bristande delaktighet (s.102). Analysen av pedagogernas 

utsagor förstärker den bilden.  

7.2.2 Kultur i relation till föräldrars delaktighet  

En annan aspekt, som kan orsaka bristande delaktighet eller andra svårigheter i verksamheten, 

känd för både denna studies deltagare och en del av litteraturen, är föräldrars övriga kulturella 

skillnader.  

Utifrån frågan om hur pedagoger ser på kultur i relation till föräldrars delaktighet och vilka 

svårigheter som kan förekomma i verksamheten, har föräldrars kulturella skillnader 

specificerats av flera pedagoger ur olika perspektiv, exempelvis genom ett genusperspektiv 

utifrån praktiska synvinklar. De tydligaste kulturella skillnaderna enligt flera pedagoger 

uppstår bland annat i praktiska saker som att klä av eller på barnen, vid till exempel aktiviteter 

som vattenlek. Enligt pedagogerna anser en del föräldrar att deras barn inte får vistas avklädda 

bland varandra, vilket innebär att det kan uppstå svårigheter i praktiken då det kommer 
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aktiviteter som detta. Här talar pedagoger utifrån sina egna erfarenheter, att det är svårt att 

bemöta sådana situationer om de ser att barnen gärna vill vara med i leken. De anser dock att 

det är viktigt att kunna ta hänsyn till föräldrarnas åsikter.  

 

En aspekt som tas upp av flera pedagoger är begreppet barnuppfostran, där kulturer kan 

skiljas åt markant. Flera pedagoger nämner ord om att ”föräldrar ser verksamheten som ett 

ställe där man lämnar barnen för lek och omsorg, inte något pedagogiskt” (pedagog 4) och 

att begreppet könsroller, är något som ofta förekommer i detta sammanhang. T.ex. hur manlig 

personal får sköta barnens omsorg eller inte, särskilt när det handlar om flickors hygien. Det 

är en fråga som flera pedagoger har erfarenheter av, där föräldrarna har uttryckt att de inte vill 

att manlig personal ska byta blöja på deras barn. Den här frågan är enligt pedagogerna ett 

dilemma eftersom att blöjbyte är en sådan uppgift som faller inom alla pedagogers 

arbetsuppgifter och att det därför är svårt att rätta sig efter föräldrarnas önskemål. Återigen 

kommer här begreppet hänsyn som en viktig aspekt, vilket en pedagog uttrycker nedan:   

 

”[…] Det här är svårt men det är viktigt att kunna ta hänsyn för deras kultur, men också 

viktigt att försöka få föräldern att visa hänsyn tillbaka för det är faktiskt våra 

arbetsuppgifter.” (pedagog 3)  

 

Pedagogen menar här att det är viktigt att visa hänsyn och försöka anpassa sig i den mån det 

går, efter förälderns önskemål men att det är lika viktigt att föräldern kan göra detsamma. 

Men för att föräldern ska kunna göra detsamma är det enligt flera pedagoger viktigt att tänka 

på hur man som pedagog talar till föräldrar för att visa att respekten finns och att åsikter har 

tagits hänsyn för. Att tala till föräldrar med andra kulturer menar pedagoger inte alltid är lätt, 

då det i olika kulturer kan finnas olika sätt att tala. Därför är det även viktigt i dialog med 

invandrarföräldrar att ha en del kunskap och kännedom om deras kulturer och på vilket sätt 

man kan tala till dem för att skapa bästa möjliga möte. Detta beskriver en pedagog tydligt i 

citatet nedan. Citat:  

 

”Man måste tänka på hur man talar till föräldrar, att vara respektfull och lyhörd (…) för att 

det är viktigt att man har kunskap o kännedom om människors kulturer och var de kommer 

ifrån […] så man inte säger saker bara hur som helst.” (pedagog 2)  
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Något som flera pedagoger beskriver återkommande bland dessa citatrader är beskrivningen 

på hur kulturer skiljer sig åt, och vilka krockar som kan uppstå kulturerna emellan, t.ex. det 

här med kläder. Pedagog 4 tar även upp hur kulturer skiljer sig i synen på barnuppfostran eller 

synen på verksamheten, att en del invandrarföräldrar uppfattar verksamheten som en plats för 

omvårdnad, snarare än en pedagogisk verksamhet, och en plats där kvinnan ska sköta om 

barnen. Här framkommer pedagogers uppfattning om vikten av att visa respekt och hänsyn, 

för den mötande människan, som pedagog 3 tar upp väldigt tydligt. Att ha respekt och 

förståelse för att människor har olika perspektiv på saker, med en medvetenhet om att alla i 

grund och botten har ett giltigt värde, oavsett vilken kultur man kommer ifrån, citat: ”vi får 

inte glömma att vi människor (…) är faktiskt väldigt lika oavsett vilket land vi kommer ifrån” 

(pedagog 1). Sammanfattningsvis menar pedagogerna att invandrarföräldrar känner sig trygga 

och respekterade om de får möta pedagoger som vet var dem kommer ifrån och att de har en 

förståelse för deras tidigare liv. 

 

Betydelsen av delaktighet i andras kulturer  

Nyckelbegreppen respekt, förståelse och medvetenhet som går att urskilja i pedagogernas 

tidigare uttalanden, är betydande begrepp som Rahm och Wall (1990) använder i sin studie. 

De talar om betydelsen av förståelse för- och respekt gentemot varandra i en relation. De talar 

om att lära sig se varandra genom den andra partens glasögon, utan att för sakens skull tappa 

bort sina egna. Att se genom den andra partens glasögon innebär att se en annans bild av 

verkligheten, vilket skapar en medvetenhet om att alla har olika upplevelser av någonting. 

Rahm och Wall förmedlar vikten av att vara medveten om att föräldrar och pedagoger ser 

saker utifrån olika perspektiv, och att det därför är viktigt att kunna mötas med respekt (Rahm 

och Wall, 1990, s.12).  

Att se det här ur ett mångkulturellt perspektiv är av värde för att förskolan som tidigare 

nämnts är en mötesplats där individer från olika kulturer möts, dagligen. För att mötet ska 

fungera mellan individer, i det här fallet mellan pedagoger och föräldrar, behövs en förståelse 

för andras värderingar och villkor. Detta skapas genom både en delaktighet i andras kulturer 

och samtidigt en delaktighet i sin egen, liksom en pedagog uttrycker det:  

 

”Det som är bra är att vi håller kvar i våra svenska traditioner. Ett mångkulturellt samhälle 

innebär inte att man ska skippa den svenska kulturen och ta in alla andra kulturer. Det är 

jätteviktigt.” (pedagog)  
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Pedagogen i citatet menar dvs. att den svenska traditionen inte får glömmas bort, bara för att 

invandrarföräldrars traditioner ska kunna tas tillvara. Pedagogen i citatet betonar vikten av att 

kunna inkludera alla kulturer, utan att försumma sin egen.  

 

Något som pedagogerna i de tidigare citaten också nämner är de praktiska skillnaderna mellan 

den svenska kulturen och den utländska. Skillnaderna som pedagoger upplever kan vara svåra 

att handskas med berör ofta könsskillnaderna, vilket här riktas till olika uppfattningar 

föräldrar har på vad manlig respektive kvinnlig personal förväntas göra och inte göra i 

verksamheten. Det kan även handla om andra kulturella skillnader som berör hur man som 

pedagog får klä på eller av barnen, det här med att inte klä av barnen vid vattenlek till 

exempel. Vad som framkommer av pedagoger i flera citat, är att det här handlar om att göra 

föräldrarna trygga i relationen och att få dem att känna sig bemötta med respekt. Just 

begreppet respekt är en ledstjärna i samarbete med föräldrar. Att visa respekt i mötet med 

föräldrar bidrar ofta till positiva gensvar, av föräldrar som känner sig accepterade (Gren, 

2007, .201).  

 

Respekt får föräldrar och pedagoger av varandra när de förstår varandra och accepterar 

varandras olika kulturer. För att få förståelse för varandras kulturer, krävs ett ägande av ett 

interkulturellt förhållningssätt, dvs. förmågan att ha kunskap om varandras kulturer och 

traditioner. Saknas kunskapen om andra kulturer kan det bli svårt för en integrationsprocess 

att äga rum, vilket kan orsaka att föräldrarna undviker kontakt med pedagogerna, vilket vidare 

kan leda till att föräldrarna brister i sitt deltagande (Bozarslan, 2001, s.119).    
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8. Diskussion 

Syftet med uppsatsen var att undersöka hur pedagoger i mångkulturella förskolor upplever 

invandrarföräldrars delaktighet i verksamheten, med fokus på vilka metoder pedagoger 

uppfattar användas för att underlätta invandrarföräldrars delaktighet. Intresse och egna 

upplevelser fanns också till grund för att undersöka hur pedagoger upplever att föräldrars 

språkliga och kulturella bakgrunder synliggörs i delaktigheten.  

	  
Det övergripande resultatet visar en mycket stor medvetenhet hos samtliga pedagoger, kring 

deras arbete med de utländska föräldrarna och hur de ska gå tillväga för att få föräldrarna att 

känna sig trygga och delaktiga i verksamheten. Trots denna medvetenhet om arbetssättet visar 

studien att det råder stor brist på invandrarföräldrars delaktighet när det kommer till den mer 

formella biten, t.ex. föräldramöten. Orsakerna anses till stor del bero på klyftan mellan det 

svenska samhället och de språkliga och kulturella skillnaderna som invandrarföräldrarna har 

med sig. 

	  
På frågeställningen om hur pedagoger uppfattar begreppet föräldradelaktighet kan här tolkas 

att det uppfattas som något mycket värdefullt och viktigt, inte bara mellan pedagoger och 

föräldrar, utan även för barnets skull. De hänvisar ofta till att delaktigheten är föräldrarnas 

möjlighet till att kunna påverka sitt barns framtid, vilket även kan läsas i läroplanen för 

förskolan. Eftersom att pedagogerna ofta hänvisar till läroplanen kan här tänkas kritiskt. Även 

om det är självklart viktigt att vara medveten om läroplanen, kan det inte undgås att undra; är 

pedagogerna här enbart väldigt pålästa inför intervjuerna? eller är det faktiskt pedagogers 

egna uppfattningar? En tanke kan vara att pedagoger som ställer upp för en sådan intervju, 

gärna vill vara politiskt korrekta i samtal med två blivande förskolpedagoger och därför har 

läst på om vad de vill förmedla.  

 

På frågeställningen om vilka metoder pedagoger anser att de använder sig av för att öka 

invandrarförälders delaktighet i verksamheten ges inget klart svar för exakta metoder. 

Pedagoger verkar vara väldigt medvetna i sina svar för hur de ska bemöta föräldrar och vad 

som är betydelsefullt i pedagogrollen för att bjuda in föräldrarna till dialog och delaktighet. 

Det handlar om att visa respekt, trygghet, tillit och ta sig tid till alla föräldrar, att skapa goda 

och personliga relationer för att visa föräldrarna att det är tryggt att delta. Trots detta goda 
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medvetande från pedagoger, verkar pedagogerna sakna ord för att ange specifika metoder för 

att öka delaktigheten. Det verkar mer handla om att hitta genvägar i verksamheten som kan 

locka föräldrar till att vilja bli delaktiga. En pedagog har uttryckt att det inte finns några 

färdigskrivna metoder, utan att det mer handlar om pedagogens kunskap och förmåga att 

kunna ta initiativ och handla därefter, men att färdigskrivna metoder skulle underlätta det.  

	  
Att det inte finns några färdigskrivna metoder eller manualer för att öka invandrarföräldrars 

delaktighet i forskningen kan medhållas av oss som författare till denna uppsats. Det 

forskningsområde som har berört denna undersökning har enbart snuddat exempel på metoder 

som kan öka föräldrars delaktighet, generellt. Denna undersöknings forskningsöversikt 

började vid begreppet samverkan, som i läroplanen för förskolan står för all kontakt mellan 

hem och förskola (Lpfö98, reviderad 2010, s.13). Begreppet delaktighet fick sökas till mellan 

raderna i forskning om samverkans underbegrepp samarbete. Här kan vi dra en slutsats om att 

begreppet delaktighet inte är ett färdigutvecklat forskningsområde, utan det behövs mer 

ansatser till fördjupning inom ämnet. I denna uppsats finns bara forskning som ger förslag för 

hur delaktigheten kan bli mer lockande och givande för föräldrar i allmänhet. Enbart några, 

t.ex. Alfakir (2004) ger exempel på arbetssätt som kan göra just invandrarföräldrar mer 

delaktiga i verksamheten. Detta genom att ändra rutiner för möten, justera titeln exempelvis 

från ”föräldramöte” till ”föräldrafest” och anpassa innehållet efter föräldrarnas kulturella 

intressen (s.51).  

	  
Här finns ett dilemma. Denna forskning riktar sig mot föräldrar som har annan kulturell och 

språklig bakgrund, och efter vad vi själva har upplevt genom erfarenheter och som pedagoger 

också har delat med sig av, brister det i just dessa föräldrars delaktighet av någon anledning. 

Därför behövs mer forskning kring varför det brister och hur pedagoger ska kunna fånga upp 

dessa föräldrar. Eftersom att varje intervjuad pedagog beskriver invandrarföräldrars bristande 

delaktighet som något aktuellt betyder det att flera verksamheter är drabbade, därför skulle 

färdigskrivna metoder kunna vara betydelsefulla för att kunna förändra hur läget ser ut idag.  

	  
Men även om det inte finns några färdigskrivna metoder, har vi förstått här att det finns något 

att utveckla, vilket är att fånga föräldrars uppmärksamhet och intresse. Något värt att nämna 

här är de intressanta diskussioner som uppkom under intervjuerna, eftersom pedagogerna fick 

en chans att reflektera över sitt eget arbetssätt, vad de tyckte saknades i verksamheten och vad 

de skulle vilja förändra. I dessa reflektioner uppstod idéer kring nya metoder, som skulle 

kunna användas för att öka föräldrars delaktighet.  



 

 40 

 

På frågan om hur pedagoger upplever invandrarföräldrars språkliga och kulturella 

bakgrunder i relation till föräldrars delaktighet kan här konstateras att pedagogerna 

fokuserade på de svårighetsområden som föreligger i språkliga och kulturella skillnader. 

Pedagogerna hänvisade ofta till föräldrars språksvårigheter som ett stort hinder i 

verksamheten, då de anser att det blir svårt att skapa relationer när språket inte finns. De tror 

också att språket är den allra största orsaken till föräldrars bristande delaktighet vid 

föräldramöten. Alla hänvisar till egna erfarenheter av möten med föräldrar som inte har 

språket, vad det innebär för skapandet av den personliga relationen. Eftersom språket är en 

nyckel till delaktighet och ett viktigt redskap för att kunna integreras och kommunicera med 

andra, som Nauclér, Welin och Ögren (1993) uttrycker det (s.21-22), upplever pedagogerna 

att det är tungt som pedagog att ibland inte förstå vad föräldern försöker säga, när just 

pedagogens lyssnande är så viktigt för tilliten. Speciellt benämnt är språksvårigheterna i 

tamburkontakten, den viktigaste samverkansformen enligt vissa forskare, eftersom det är där 

pedagoger och föräldrar lär känna varandra. Utan språket kan det tänkas bli svårt att där skapa 

goda relationer vilket i sin tur innebär svårigheter att lära sig förstå varandra. En till aspekt 

som i tamburkontakten kan orsaka att personlig kontakt inte utvecklas är tidsbristen, att inte 

hinna med varandra. Sandberg och Vuorinen (2005) menar att tiden för personlig kontakt 

begränsas när exempelvis flera föräldrar kommer samtidigt och ska hämta/lämna sina barn 

(s.55). Bristen på tid är ett vardagligt och omtalat hinder i verksamheten, som alltid, men att 

utöver tidspressen även ha språksvårigheter skulle här tänkas kunna komplicera situationen 

ännu mer.  

 

Pedagoger har även lyft fram kulturella skillnader som ett hinder i verksamheten, i form av 

föräldrars olika förväntningar på pedagogers arbetsuppgifter och innehållet i verksamheten. 

Pedagoger har tagit upp erfarenheter av särskilda problem som berör könsroller i pedagogers 

arbete, där föräldrar har klivit emellan och sagt att manlig personal inte får sköta omsorgen av 

deras barn. Att uttala sig om könsroller och pedagogers arbetsuppgifter, kan här vara något 

känsligt, eftersom att det är något som pedagogen egentligen inte kan rå över. Det här är en 

stor diskussionsfråga, då det kan tänka sig att sådana skillnader i förväntningar kan sätta stopp 

för föräldrars delaktighet. Men viktigt att tänka på är att det här också är en form av 

delaktighet, att föräldern faktiskt tar sig för och uttrycker sin åsikt. Det kan snarare tolkas som 

en balansgång mellan vad som ska respekteras och inte, vem är det egentligen som ska visa 

hänsyn i en sådan situation? Flera pedagoger beskriver att det inte finns mycket annat att göra 
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än att försöka anpassa sig efter föräldrarnas önskemål, men om detta är rätt att göra är något 

att ställa sig kritisk emot eftersom ett personalbyte exempelvis inte alltid är praktiskt möjligt.  

 

Att dessa erfarenheter beskrivs utifrån flera pedagogers perspektiv, förstärker enligt oss detta 

dilemma, och synliggör ett problematiskt mönster, eftersom vi ser att det är något som 

försiggår i flera förskoleverksamheter. Av orsaken att det inte finns ett entydigt svar på hur 

dilemmat ska bemötas, anses detta problematiskt och något som skulle behövas undersökas 

närmare.   

I ljuset av tidigare forskning  

Flera forskare betonar vikten av att respekt kommer från både pedagoger och föräldrar för att 

kunna skapa goda relationer, men att det i första hand ska vara pedagogens ansvar att visa 

hänsyn till föräldrars åsikter, detta menar bl.a. Fredriksson (1991). Hon menar att det är 

pedagogerna i första hand som ska vara de som välkomnar föräldrarna till verksamheten. Hon 

beskriver det som att öppna dörren och välkomna dem in för att ge föräldrarna en inblick i vad 

som finns där för deras barn (s.37). Andra som beskriver vems ansvar att ta första steget in till 

delaktighet är Rahm och Wall (1990), de beskriver till skillnad från Fredriksson (1991) vikten 

av att båda parterna är lika delaktiga i relationen. De anser att pedagoger och föräldrar är lika 

ansvariga för det direkta mötet men kanske att pedagoger är de som i första hand behöver vara 

mer medvetna om att de inte alltid delar samma uppfattning som föräldrarna. Rahm och Wall 

talar om att alla människor bär på olika glasögon, och att det handlar om att försöka lära sig se 

igenom varandras glasögon för att förstå varandra. Medvetenheten om att den bild man själv 

har, inte alltid är den enda som stämmer (Rahm och Wall, 1990, s.12).    

 

Alfakir (2004) är också någon som beskriver betydelsen av att båda parterna är viktiga för att 

utveckla goda relationer. Hon anser att en bra och ömsesidig dialog mellan pedagoger och 

föräldrar är avgörande för att kunna skapa goda relationer (s.38). Här skapas då ett problem 

om det finns en förälder som inte kan språket, eller rättare sagt så skapas problemet om 

pedagogen inte kan bemöta denne förälders språksvårigheter.  

 

Problemet blir då här återigen att om pedagogen saknar kunskap om förälderns både språk, 

kultur, och saknar förståelse för förälderns tidigare liv, som har presenterats vara viktigt, så 

kanske inte pedagogen kan ta det första steget och vara förebilden för deltagande. Men som 
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tidigare nämnts handlar mångt och mycket om det genuina intresset, att som pedagog visa sig 

vara nyfiken, men inte påträngande, vilket innebär att man som pedagog måste kunna ha en 

viss profession för att inte trampa någon på tårna. 
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9. Konklusion 

Några viktiga aspekter som har framkommit av den här studien är medvetenheten pedagoger 

har för vad det innebär att arbeta på en mångkulturell arbetsplats där man möter många 

individer med olika bakgrunder och det stora behovet av att kunna äga ett interkulturellt 

förhållningssätt, det vill säga att kunna bemöta dessa olikheter med förståelse och respekt. I 

intervjuer med pedagogerna framgick tydligt viljan att utveckla och öka invandrarföräldrars 

delaktighet, men att det saknas kunskap och metoder för att kunna göra detta trots att de 

kontinuerligt försöker med nya arbetssätt. Därför anser vi att behovet av mer forskning kring 

metoder för ökad delaktighet är stort, för att kunna minska osäkerheten ute i verksamheterna. 

Genom färdiga metoder skulle exempelvis kulturella krockar, sådana som uppstår i samband 

med manliga pedagogers arbetsuppgifter, kunna hanteras professionellt istället för att det ska 

upplevas som ett dilemma som är kränkande åt båda hållen, att antingen respektera föräldern 

eller vara tvungen att respektera pedagogen. Idag finns bara frågorna, vad är mest rätt? hur 

ställer man sig inför det? Pedagogernas svar är här otydliga och forskningen densamma.  

 

Något intressant, värt att lyfta, är hur lika pedagogers uppfattningar har varit i frågorna som 

har ställts. Det måste någonstans betyda att det faktiskt finns en medvetenhet inom 

pedagogerna som gör att de handlar på ett visst sätt. Nu utforskade vi bara hur pedagoger 

upplever att de arbetar, vilket inte kan ge en rättvis bild för hur de faktiskt arbetar. Men för att 

lita på deras ord kan vi tänka att detta ändå är deras bild av hur verkligheten ser ut. Om vi 

ställer oss kritiska till hur de faktiskt arbetar, kan vi bara hoppas att deras egna ord gav dem 

själva en påminnelse om hur betydelsefulla deras roller faktiskt är.  

 

För att fördjupa denna studie ytterligare skulle ett föräldraperspektiv kunna sättas in, detta för 

att undersöka även hur föräldrarna uppfattar delaktighet och dess möjligheter. Inför den här 

undersökningen var vi från början intresserade av att jämföra pedagogers och föräldrars 

upplevelser av delaktighet och framförallt intresserade över hur invandrarföräldrar upplevde 

att de blev bemötta och om de var delaktiga i verksamheten. På grund av tidsaspekter kunde 

detta tyvärr inte genomföras, men är ett intressant område för vidare forskning.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide  

 

1. Pedagogens bakgrund  

 
1.1 Utbildning?  

 

1.2 Examensår?  

 

1.3 Tidigare arbetslivserfarenheter?  

 

 

2. Invandrarföräldrars delaktighet  

 
2.1 Varför föräldradelaktighet?  

 

2.2 Hur uppfattar du som pedagog invandrarföräldrars delaktighet i verksamheten? 

 

2.3 Hur skulle du beskriva din professionella yrkesroll för att skapa möjligheter för 

föräldradelaktighet?  

 

2.4 Vilka metoder uppfattar du underlättar invandrarföräldrars delaktighet?  

 

2.5 Skulle du kunna beskriva vad en god föräldradelaktighet är för dig?  
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3. Språkliga och kulturella skillnader 
 

 

3.1 Hur skulle du beskriva kultur och språk i relation till föräldrars delaktighet?   

 

3.2 Vilka hinder uppfattar du kan uppstå i samband med språk/kultur och 

delaktighet?  

3.3 Vilka orsaker skulle kunna finnas till eventuell bristande föräldradelaktighet? 

 

3.4 Har du någon gång upplevt återkommande orsaker till föräldrars bristande 

delaktighet? På vilket sätt?  

 

3.5 Hur skulle du som pedagog beskriva ditt arbetssätt för att ta tillvara på föräldrars 

språkliga och kulturell skillnader?  

 

 

4. Förändring/förbättring  

 
4.1 Hur skulle du som pedagog vilja göra för att öka föräldrars delaktighet?  

 

4.2  Finns det något övrigt i verksamheten som skulle kunna bidra till en ökad 

föräldradelaktighet?  

 

4.3 Om du fick önska, hur skulle en god föräldradelaktighet se ut?  

 


