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Syftet med detta arbete är att beskriva hur föräldrar med annan etnisk bakgrund och 
pedagoger uppfattar och ser på ömsesidig föräldrasamverkan, det vill säga vilka möjligheter 
respektive svårigheter det finns mellan dessa parter när det gäller detta fenomen. 
Undersökningen har utförts i förskola och skola, där sex föräldrar och sex pedagoger har 
intervjuats. Intervjufrågorna har delats in i tre olika frågeområden: föräldrasamverkan, syn på 
uppfostran och kommunikation. Resultatet visar att svårigheterna främst består av brister i 
ömsesidig kommunikation, brist på tolk, kulturella skillnader i synen på barns uppfostran och 
synen på förskolan och skolan. Svårigheterna med föräldrasamverkan är ibland stora, men 
både föräldrar och pedagoger vill alla barn väl. Viljan till samarbete är stor i båda grupperna. 
Pedagogernas vision om en god föräldrasamverkan med föräldrar med annan etnisk bakgrund, 
visar sig i bland annat förslag om ett gemensamt kulturutbyte där man kan diskutera varandras 
värderingar, uppfostran och traditioner.  
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1. Inledning 
Idag lever vi i ett samhälle som genomsyras av stress och vi styrs av klockan som ständigt 
tickar. Det finns otaliga statistiska siffror på hur många minuter i snitt en förälder och ett barn 
hinner prata med varandra. I detta scenario undrar vi om föräldrar, speciellt föräldrar med 
annan etnisk bakgrund hinner engagera sig i något som är så viktigt i deras barns liv, 
nämligen förskolan och skolan som utgör största delen av barnens vardag. Samtidigt funderar 
vi på om föräldrarna erbjuds det stöd som de behöver för att kunna ha en insyn i sina barns 
skolgång. Våra funderingar kretsar kring det ansvar som både pedagog och förälder har när 
det gäller föräldrasamverkan. Vilka möjligheter och svårigheter finns det idag när det gäller 
föräldrasamverkan med föräldrar med annan etnisk bakgrund inom förskolan och skolan? Vi 
har under våra VFU-perioder sett tecken på att ett problem kan vara språkförståelse för 
föräldrar med annan etnisk bakgrund och även att föräldrars syn på lärande och uppfostran 
krockar med pedagogernas syn. Detta har väckt ett intresse och skapar tankar och funderingar 
hos oss som blivande pedagoger, och detta problem vill vi belysa i vårt examensarbete. I och 
med detta har även tankar kring föräldrars och pedagogers olika syn på barn och barns 
uppfostran väckt vårt intresse, vilka svårigheter men även möjligheter innebär det för 
föräldrasamverkan? 
 
Vi har som vision för vårt examensarbete att få fram en bild av dagens föräldrasamverkan och 
vi vill framförallt belysa föräldrasamverkan som berör föräldrar med annan etnisk bakgrund 
eftersom vårt samhälle idag består av en stor blandning av individer med annan etnisk 
bakgrund. C-uppsatsen ger oss en möjlighet att delge läsaren och framförallt oss själva 
kunskaper och erfarenheter kring föräldrasamverkan gällande föräldrar med annan etnisk 
bakgrund, vilket vi pedagoger berörs av i vårt dagliga arbete idag i förskola och skolan. Detta 
är ett område som våra forskningsfrågor kommer att belysa. Vi vill titta på fungerande och 
inte fungerande faktorer som påverkar föräldrasamverkan med föräldrar med annan etnisk 
bakgrund. Det är viktigt att alla parters, både pedagoger och föräldrars möjligheter och 
svårigheter synliggörs för att det ska bli möjligt att en god föräldrasamverkan mellan hemmet 
och förskolan/skolan skall uppstå. Grunden till en god föräldrasamverkan ligger i att det finns 
en fungerande dialog och ett fungerande samarbete mellan föräldrar och pedagoger. 
 
Föräldrasamverkan är för oss en företeelse som sker i både förskolan och skolan, en företeelse 
som handlar om att både pedagoger och föräldrar är delaktiga i barnens/elevernas lärande och 
utveckling i förskolan och skolan. Det handlar om att föräldrarna får information om 
barnet/eleven och som i sin tur ger information om barnet till pedagogerna. 
Föräldrasamverkan är ett samarbete som gynnar barnens/elevernas lärande och utveckling i 
förskolan och skolan. För att detta samarbete skall kunna fungera och därmed gynna 
barnen/eleverna i skolan behövs en fungerande kommunikation och relation mellan pedagog 
och förälder. Pedagogerna måste ge föräldrarna möjligheten att få en insyn i deras 
barns/elevers skolverksamhet och både pedagogerna och föräldrarna ska visa respekt för 
varandra, lyssna på varandra och kunna tillgodose varandras behov. 
 
I Nationalencyklopedin (1991) ges följande definition av ordet etnicitet: ”Den kvalitet som 
karaktäriserar en etnisk grupp (s. 638)”. Det ges en hänvisning till ordet etnisk som definieras: 
”Sammanhängande med folk eller folkgrupper (s. 638)”. Det står även i Nationalencyklopedin 
att ordet kommer från grekiskans ethnikos ”hörande till ett folk”. I vår uppsats använder vi 
därför begreppet förälder med annan etnisk bakgrund. Med det menar vi föräldrar med annan 
bakgrund än den svenska, då vi har valt att rikta vår studie mot föräldrar som inte är födda i 
Sverige eller har svenska föräldrar. 
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2. Syfte 
Syftet med detta arbete är att beskriva hur föräldrar med annan etnisk bakgrund och 
pedagoger uppfattar och ser på ömsesidig föräldrasamverkan, det vill säga vilka möjligheter 
respektive svårigheter det finns mellan dessa parter när det gäller detta fenomen. 

2.1. Forskningsfrågor 
• Vad anser pedagogerna om föräldrasamverkan med föräldrar med annan etnisk 

bakgrund? 
• Vad anser föräldrar med annan etnisk bakgrund om föräldrasamverkan? 
• Vilka möjligheter och svårigheter finns det med föräldrasamverkan? 
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3. Styrdokument, litteraturgenomgång och tidigare 
forskning 
Föräldrasamverkan i förskola och skola har sitt ursprung i de olika styrdokument som 
skolväsendet berörs av idag. Börjar man studera Skollagen (Lag 1999:886) kan man läsa 
detta; ”Utbildningen skall ge eleverna kunskaper och färdigheter samt, i samarbete med 
hemmen, främja deras harmoniska utveckling till ansvarskännande människor och 
samhällsmedlemmar”(Lärarens handbok, 2006 s. 55). I skollagen kan man tydligt se att 
föräldrasamverkan är viktigt, att barnens och elevernas utveckling ska ske i ett samarbete med 
hemmet. Vidare kan man även se att samverkan med hemmet, barnens vårdnadshavare skall 
förekomma i förskola och skola, enligt läroplanerna för det obligatoriska skolväsendet. I 
Läroplanen för obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94) kan 
följande läsas; ”Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång 
skall skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och 
lärande”(Lärarens handbok, 2006 s. 18). Ytterligare ett dokument som är grundläggande för 
pedagoger i förskolan finns i Läroplanen för förskolan (Lpfö98), där det står följande;  
 

Vårdnadshavare har ansvaret för sina barns fostran och utveckling. Förskolan skall komplettera 
hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningarna för att varje barn skall kunna utvecklas 
rikt och mångsidigt. Förskolans arbete med barnen skall därför ske i ett nära och förtroendefullt 
samarbete med hemmen. Föräldrarna skall ha möjlighet att inom ramen för de nationella målen 
vara med och påverka verksamheten i förskolan. Att förskolan är tydlig i fråga om mål och 
innehåll är därför en förutsättning för barnens och föräldrarnas möjligheter till inflytande 
(Lärarens handbok, 2006 s. 33). 

 
Vidare kan man även läsa om föräldrasamverkan i den lokala skolplanen för Eskilstuna stad 
som är utgiven av Eskilstuna kommun - Skolplan för förskola och skola i Eskilstuna 2004-
2007. Där står det följande under rubriken barn, elev- och föräldraperspektiv; 
 

Alla barn och elever skall kunna påverka och ta ansvar för sin egen arbetssituation och sitt eget 
lärande. Strävan skall vara att få fler barn och elever, samt deras föräldrar, att delta i 
diskussioner och beslut. Dialogen skall präglas av öppenhet och ömsesidig respekt ( s.7). 

 
Lisbeth Flising m.fl. (1996) skriver i sin bok Föräldrakontakt - en bok om att skapa, behålla 
och utveckla ett gott föräldrasamarbete om föräldrar med annan etnisk bakgrund. De 
beskriver de svårigheter som dessa föräldrar har med att förstå vad deras barn gör i skolan, 
vilken målsättning skolan har och att pedagogerna i och med detta inte kan ta för givet att 
dessa föräldrar deltar i föräldramöten och utvecklingssamtal. Författarna skriver om dessa 
föräldrars brist på insyn i skolorna; ”Då många av invandrarföräldrarna vet lite eller inget om 
skolan förlitar de sig på lärarna. Om de upplever att skolan och lärarna inte förmår att leva 
upp till föräldrarnas förväntningar och krav förbyts förväntan i misstro”(s. 153). Författarna 
skriver att vid sådana situationer kan det i allra bästa fall leda till vissa missförstånd men i 
sämsta fall leda till en konflikt. Pedagogerna i förskola och skola behöver kunskaper och 
erfarenhet kring föräldrar och barn med annan etnisk bakgrund för att kunna arbeta på ett 
bättre sätt med dessa. 
 
Alfakir (2004) är inne på samma spår i sin bok Skapa dialog med föräldrarna – integration i 
praktiken och ser skolan som den viktigaste mötesplatsen i Sverige där olika kulturer möts. 
Vidare skriver Alfakir att skolans mål och uppgifter inte är självklara för föräldrar med annan 
etnisk bakgrund, för dessa föräldrar är det som sker i skolan samma sak som uppfostran. 
Skolan ska främst uppfostra barnen och sedan ge dem möjlighet till lärande. Detta ligger i 
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föräldrarnas egna erfarenheter från skolan enligt Alfakir. Under föräldrarnas skolgång hade 
läraren samma värderingar och normer som fanns i hemmen och i samhället för övrigt och 
kom då att bli en viktig förebild för eleverna i skolan. Med detta menar Alfakir att 
”föräldrarnas föreställningar och förväntningar sammanfaller inte alltid med den svenska 
skolans mål och inriktning, utan man kan konstatera att hemmet och skolan har olika 
uppfattningar om varandras uppgifter och ansvarsområden”(s. 25). Men trots detta hävdar 
Alfakir att det finns föräldrar som tar till sig och accepterar den svenska skolans mål och 
arbetssätt. 
 
Ylva Elneby (1996) skriver i sin bok När kriget kom till dagis att det pedagoger som arbetar 
med barn och föräldrar från andra kulturer i förskolan behöver är kunskap och förståelse, 
skaffa sig en kulturförståelse för att skapa en god grund för föräldrasamverkan med dessa 
barn och föräldrar. Vidare skriver Elneby att det kan vara svårt att urskilja olika kulturer 
eftersom det för oss är så självklart hur vi beter oss i vardagen, att vi inte tänker på att dessa 
uppfattningar och vanor är en del av vårt kulturmönster. Enligt författaren behöver pedagoger 
olika egenskaper för att utveckla sin kulturförståelse, egenskaper som öppenhet, nyfikenhet, 
intuition, empati – medkänsla, ödmjukhet, tolerans, egen trygghet, att veta vem man är, mod 
att våga ta kontakt, att våga försöka överbrygga språksvårigheter, respekt för andra människor 
och humor. 
 
Vidare skriver hon att barnuppfostran är en del av kulturen. Alla föräldrar vill sina barn väl, 
att barnen ska bli accepterade och uppskattade och i och med detta vill vi att våra barn ska 
uppföra sig bra. Men beroende från vilken kultur vi kommer skiljer vårt sätt när vi säger att 
våra barn uppför sig väl, vi uppfostrar barnen olika i olika länder. Vidare skriver Elneby att 
det på förskolan kan uppstå kulturkrockar, att det kan vara svårt att ta seden dit man kommer 
eftersom vi har olika acceptans för olika saker. Dessa kulturkrockar vill vi undvika, vilket vi 
kan göra genom att vi skaffar oss förståelse och acceptans för andra kulturer. Men vi måste 
också visa barnen och föräldrarna på förskolan den svenska kulturen men utan att vi ser ner på 
de andra kulturerna, vilket kan göras genom att vi från första stunden på förskolan bjuder in 
föräldrarna i verksamheten och låter dem se att vi inte är rädda för att ta in deras kultur i 
förskolan. 
 
I publikationen Komma till tals/flerspråkiga barn i förskolan från myndigheten för 
skolutvecklig skriver Lena Calderon (2006) att det i förskolan är viktigt att man som pedagog 
är öppen mot föräldrarna när det gäller föräldrasamverkan med föräldrar med annan etnisk 
bakgrund. Det är vi pedagoger som gör samverkan möjligt genom att vara välkomnande, 
glada och hjärtliga. Visar vi som pedagoger att vi tycker om vårt arbete och att vi tycker om 
deras barn känner föräldrarna en trygghet, att det känns tryggt att lämna barnen till förskolan. 
I många fall har föräldrar med annan etnisk bakgrund en annan syn på lärande än pedagogerna 
i förskolan och då blir det viktigt med respekt, respekt för både föräldrar och barn. Viktigt är 
även att berätta för föräldrarna hur reglerna ser ut på förskolan men även att man samtidigt 
som pedagog försöker uppfylla föräldrarnas krav. Här menar Calderon att det självfallet kan 
uppstå olika konflikter men att man som pedagog inte ska vara rädd för konflikter utan ta tag i 
dem och samtala med föräldrarna. Samtalet, dialogen mellan förälder och pedagog, är mycket 
viktigt för att kunna skapa en god föräldrasamverkan i förskolan med föräldrar med annan 
etnisk bakgrund. 
 
I sin bok lyfter Alfakir (2004) upp att föräldrar med annan etnisk bakgrund inte har kunskap 
om vilken viktigt roll föräldrarna har för barns skolgång här i Sverige. Återigen handlar det 
om erfarenheter från föräldrarnas egen skolgång. Hon ger ett exempel på detta. Under 
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föräldrarnas skolgång besökte bara föräldrarna skolan om barnet hade bråkat eller misskött 
sig. Detta tror Alfakir skapar en omedveten rädsla hos föräldrarna för att komma till ett 
utvecklingssamtal i skolan. Att redan i förskolan skapa en dialog med föräldrarna om olika 
föreställningar och förväntningar blir därför viktigt. 
 
Barn och föräldrar med annan etnisk bakgrund har gett verksamheten i svenska skolan en ny 
utmaning, anser Alfakir (2004), en utmaning som kretsar kring hur vi pedagoger ska lyckas 
med dessa barn, vad behöver vi veta för att lyckas, hur kan vi nå dessa barn och vari ligger 
problemen? Pedagoger i svenska skolan ser att barn med annan etnisk bakgrund får många 
problem. Många problem går att finna i hemmet enligt Alfakir. Problemen hemma för dessa 
barn är att föräldrarna inte kan tala bra svenska, deras familjer bor i områden som inte ger 
möjligheten till daglig kontakt med andra svenska barn, vilket är ett problem i sig. En stor del 
pedagoger ser även att föräldrarna och deras kultur är ett hinder för barnens lärande. Problem 
och svårigheter måste lösas men Alfakir menar att det kan vara svårt att se det som verkligen 
är problemet, att problemet ligger i samspelet mellan de berörda parterna, mellan föräldrar 
och pedagoger i skolan, att detta samspel inte fungerar. Det finns ett behov av att se över vilka 
rutiner vi har i skolan, att det kan behövas en förändring i rutinerna för att kunna möta de nya 
kraven som pedagoger möts av när vi kommer i kontakt med barn och föräldrar med annan 
etnisk bakgrund. 
 
Som pedagog vill vi tillmötesgå barn och föräldrar med annan etnisk bakgrund i skolan men 
Alfakir (2004) menar att pedagogers syn på föräldrarna, barnen och deras kultur kan vara ett 
hinder i mötet med dessa barn och föräldrar. Den nya kulturen som pedagogerna möter är för 
dem okänd. Författaren menar att många pedagoger ser detta möte som väldigt komplicerat, 
att det är svårt att samarbeta över språk- och kulturgränser. Här menar Alfakir att det är vikigt 
att pedagogerna tar ställning till vilka föreställningar och fördomar de har ”är de för mig en 
grupp okända människor från alla världens hörn eller kan jag betrakta dem som viktiga 
individer och kompetenta vuxna som jag vill ha ett gott samarbete med”(s. 26)? Det är lättare 
att ta itu med konflikter om man har kunskap om varandra och kan undvika att klanka ner på 
deras kultur. Kunskaper om varandra är redskapet som pedagogerna behöver för att kunna ta 
itu med eventuella svårigheter som kan uppstå i mötet med föräldrar och barn med annan 
etnisk bakgrund. Vidare ser Alfakir att det är viktigt att pedagogerna i skolan betraktar 
föräldrarna som kompetenta och jämlika vilket gör att föräldrarna blir lika viktiga för barnens 
skolgång som pedagogerna. Detta gör även att föräldrarna får ett förtroende för pedagogen 
och dennes arbete med barnen i skolan, vilket bidrar till att skapa förståelse för det som skolan 
gör för deras barn. För att detta skall vara möjligt måste pedagogen vilja skaffa sig kunskap 
om föräldrarnas bakgrund, visa intresse, nyfikenhet och förståelse för barn och föräldrar med 
annan etnisk bakgrund. 
 
När Alfakir (2004) pratar om samverkan i skolan med föräldrar med annan etnisk bakgrund i 
skolan lyfter hon fram dialogen som en viktig metod i detta arbete. Att skapa en dialog med 
föräldrarna innebär att starta ett ”brobygge”, att pedagogen ser föräldrarna som sina 
medarbetare i arbetet med ”brobygget”. I denna dialog mellan förälder och pedagog ser 
Alfakir det som viktigt att pedagoger ser föräldrar som individer och lyssnar till dem med 
respekt oberoende av deras etniska bakgrund: ”det är viktigt att tänka på eftersom vi vet att 
föräldrarna är experter när det gäller deras barn, dessutom älskar de dem mer än någon annan 
gör”(s. 47). 
 
Dialogen med föräldrarna i arbetet kring föräldrasamverkan i skolan med föräldrar med annan 
etnisk bakgrund skapar förutsättningar till delaktighet i skolan för föräldrarna, menar Alfakir 
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(2004). Men delaktighet kräver även att man har ett gemensamt språk, vilket inte alltid finns. 
Alla föräldrar med annan etnisk bakgrund behärskar inte det svenska språket och det hindrar i 
många fall föräldrar att utrycka sina tankar och åsikter. Därför bör tolk finnas med för att 
skapa en dialog mellan pedagog och förälder. I tidskriften Att samarbeta med 
invandrarföräldrar är författaren Ladberg (1987) inne på samma spår. Hon berättar om 
förskolan och ger exempel på svårigheter som föräldrar och pedagoger kan stöta på grund av 
språksvårigheter. I tidskriften ges ett exempel på en förskolelärare som berättar hur hon 
svettas av att hon anstränger sig för att kunna förstå föräldrar som inte kan tala svenska; ”Jag 
blir alldeles svettig av ansträngningen att försöka förstå. Och då kan man ju tänka sig hur det 
är för dem” (s. 26).  
 
Alfakir (2004) berättar om att föräldrar med annan etnisk bakgrund i skolan blir mer delaktiga 
om det går att tillämpa deras eget språk i samverkan med föräldrarna. Hon berättar att ”det är 
ett faktum att när föräldrar får möjlighet att använda sitt eget språk så känner de sig säkra på 
vad de säger och blir därmed mer delaktiga i sina barns skolgång”(s. 54). Många föräldrar 
vågar inte använda sig av det svenska språket. Pedagoger bör tänka efter hur det skulle kännas 
att tala ett språk som inte behärskas fullt ut och att vara tvungna att svara på frågor som berör 
känslor, sjukdomar, politik eller om barnen och deras behov. 
 
Alfakir (2004) diskuterar också barnuppfostran i sin bok, vem har till uppgift att uppfostra 
barnen, föräldrarna eller pedagogerna i skolan? Hon menar att: 
 

För mig är det självklart att alla vuxna som möter barn och unga har en del i ansvaret för deras 
fostran, både som förebilder och som professionella pedagoger. Hur ska föräldrarna kunna ta 
ansvaret i situationer när de inte ens är närvarande? (s. 66).  

 
Vidare berättar Alfakir som ett exempel om hur hon samtalar med en pedagog om 
barnuppfostran. Pedagogen anser att många pedagoger på grund av osäkerhet slutat vara 
delaktiga i sina elevers uppfostran. Pedagogen säger: ”Idag talar vi hellre om gränssättning 
och om att barn måste mötas av konsekvenser när de bryter mot regler” (s. 66). Pedagogen 
berättar vidare för henne om att det kan vara svårt för en pedagog att genomföra lydnad och 
uppfostran då dessa begrepp lätt förknippas med negativa aspekter. Begreppens 
genomförande i praktiken kan ses som övergrepp mot barn och just därför skapar det 
osäkerhet hos pedagoger idag och då väljer man att vara passiv vad gäller uppfostran. Utifrån 
sina egna erfarenheter menar Alfakir att varje förälder oavsett etnisk bakgrund har som 
uppgift att lära barnen vad som är rätt eller fel och hur man ska vara mot varandra. Men att 
uppfostran av barn kan skilja sig mellan olika kulturer, att det är viktigt att pedagoger inser att 
alla inte tänker på samma sätt när det gäller barnuppfostran. Det blir då viktigt att pedagoger 
och föräldrar samtalar om olika syn på uppfostran, detta för att kunna hantera konflikter och 
situationer som uppstår i skolan. 
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4. Metod 
4.1. Val av metod 
För att kunna besvara vårt syfte och våra forskningsfrågor har vi läst styrdokument, litteratur 
och tidigare forskning inom området. Vi har även valt att använda oss av kvalitativa intervjuer 
där vi har intervjuat pedagoger och föräldrar med annan etnisk bakgrund i förskolan och i 
skolan år 1-3. 
 

4.2. Urval 
Vi valde att sammanlagt intervjua elva informanter, sex pedagoger och fem föräldrar med 
annan etnisk bakgrund. Av dessa sex pedagoger har tre intervjuats i förskolan och tre i skolan 
år 1-3. När det gäller föräldrarna har två föräldrar intervjuats i förskolan och tre föräldrar i 
skolan år 1-3. Anledningen till att vi valt att intervjua endast två föräldrar i förskolan i stället 
för tre är att en förälder under intervjun pratade om sin yrkesroll i stället för sin roll som 
förälder. 
 
I valet av föräldrar med annan etnisk bakgrund har vi valt att intervjua föräldrar som har 
kommit en bit på väg i språkförståelsen, detta i och med att vi inte hade tillräckligt med tid till 
vårt förfogande för att hitta en tolk som talade föräldrarnas modersmål, men även på grund av 
brist på resurser när det gäller tolk. 
 

4.3. Utförande 
Vi inledde vårt arbete med att skapa kontakter med pedagoger och föräldrar för att få underlag 
till vår undersökning. Dessa kontakter skapade vi genom ett samarbete med våra partnerskolor 
och de kontaktuppgifter som våra partnerskolor har försett oss med.  
 
Intervjuerna har utförts med hjälp av intervjufrågor som ställts till informanterna (se bilaga 1). 
Frågorna skiljer sig från varandra beroende på om vi har intervjuat en förälder eller en 
pedagog, men i alla intervjuer har vi utgått ifrån tre frågeområden: föräldrasamverkan, syn på 
uppfostran och kommunikation. Dessa tre frågeområden har vi valt eftersom tidigare 
forskning gav upphov till att dessa frågeområden var relevanta för arbetets syfte och 
forskningsfrågor. Vid alla intervjuerna har vi valt att använda bandspelar och sedan har vi 
transkriberat intervjuerna. Stukát (2005) skriver i sin bok Att skriva examensarbete inom 
utbildningsvetenskap att den intervjuade bör få välja vart intervjun skall ske för att denne skall 
ha möjlighet till trygghet, lugn och ro. Därför har intervjuerna fått äga rum på platser som 
informanterna har fått välja själva, platser där de känner sig trygga och bekväma för att delge 
oss deras åsikter och upplevelser. Detta ser vi har bidragit till att informanterna har gett oss så 
ärliga svar som möjligt. I analysen har vi jämfört resultaten av intervjuerna med föräldrar och 
pedagoger och därefter presenterat vi mönster av uppfattningar som framkommit. 
 

4.4. Etiskt förfarande 
Genom att vi har kontaktat våra partnerskolor och även andra förskolor och skolor, har vi fått 
fram de kontaktuppgifter som vi behövde om våra informanter. Alla berörda skolor och 
förskolor har följt sin policy kring de etiska reglerna gällande utlämning av privata uppgifter 
om föräldrarna, sådant som namn och telefonnummer. Alla kontakter som har gjort vår 
undersökning möjlig har skett genom telefonsamtal till de berörda parterna. Intervjuerna har 
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vi sett som frivilliga och anonyma och intervjuerna har utförts i den miljö som informanterna 
känner sig trygga i. Denna trygghet ville vi att informanterna skulle ha för att vi skulle få så 
ärliga svar som möjligt, så att de ville dela med sig av sina upplevelser och synpunkter. 

4.5. Metoddiskussion 
Vår förhoppning var att valet av föräldrar och pedagoger skulle ge en god bild över hur 
situationen ser ut idag gällande föräldrasamverkan för föräldrar med annan etnisk bakgrund 
och berörda pedagoger i vår undersökning. Begränsningen av antal intervjuade har gjorts med 
hänsyn till den korta tid vi haft till förfogande gällande arbetet. Då våra informanter kände sig 
trygga vid intervjuerna känner vi att vi har fått sanningsenliga svar från dem alla. 
 
En del av litteraturen är äldre än vad som kan anses lämpligt för en studie idag. Men vi finner 
den ändå relevant för våra studier då vi inte har kunnat finna mer litteratur och tidigare 
forskning som berör området. Den tidigare forskning som finns handlar för det mesta om 
pedagogernas förhållningssätt och tips om hur de skall möta barn och föräldrar med annan 
etnisk bakgrund. Litteratur som berör föräldrarnas förhållningssätt har inte vi hittat. Vi anser 
att den tidigare forskningen beskriver dels de svårigheter som våra intervjuade pedagoger ser, 
dels också ger pedagogerna de verktyg de behöver för att kunna arbeta för att kunna skapa en 
god föräldrasamverkan med föräldrar med annan etnisk bakgrund. Vidare anser vi att 
resultaten från vår undersökning är tillförlitliga eftersom vi finner stöd för resultaten i den 
litteratur som vi använt till det här arbetet. 
 

4.6. Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 
Denscombe (2000) skriver i sin bok Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt 
inom samhällsvetenskapen; ”Kriteriet på tillförlitlighet är i klassisk bemärkelse huruvida 
forskningsinstrumenten är neutrala till sin verkan, och om de skulle ge samma resultat vid 
andra tillfällen” (s. 250 ). Han menar att det är viktigt att se på sitt eget resultat och ställa sig 
frågan om någon annan skulle ha nått samma resultat om de gjorde samma undersökning på 
samma personer ifråga. Vår åsikt är att det skulle vara så eftersom vi finner stöd för resultaten 
i den litteratur som vi använt till det här arbetet. 
 
Vårt examensarbete bygger på vår undersökning som har gjorts bland föräldrar med annan 
etnisk bakgrund, och pedagoger i förskola och skola. Kvalitativa intervjuer har varit vår 
metod för att uppnå önskat resultat i denna C-uppsats. Ganska tidigt insåg vi att det inte gick 
att intervjua föräldrar som nyss anlänt till Sverige då de inte förstår det svenska språket, vilket 
hade försvårat tillförlitligheten av resultaten. Det skulle ha tagit alldeles för lång tid att hitta 
tolkar i alla olika modersmål, dessutom finns det inte alltid tolkar i alla språken. Därför har vi 
valt att intervjua föräldrar som kommit en bit på väg i språkförståelsen. 
 
Vi hävdar att undersökningen ger en bild av hur föräldrasamverkan tillsammans med föräldrar 
med annan etnisk bakgrund fungerar och uppfattas av pedagoger och föräldrarna själva i de 
förskolor och skolor/avdelningar/klasser där vi har utfört studien. Vi kan dock inte göra en 
allmän generalisering, då vi är medvetna om att våra resultat är begränsade till de personer vi 
har varit i kontakt med. 
 
Denscombe (2000) räknar upp några punkter som beskriver hur resultatets validitet kan 
kontrolleras. Bland annat skriver han att ”I vilken utsträckning överensstämmer resultaten och 
slutsatserna med existerande kunskaper inom området, och i hur hög grad går de att överföra 
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till andra jämförbara situationer”(s. 251)? Vi anser att det går att dra paralleller mellan 
tidigare gjord forskning inom området och det resultat vi har fått. 
 

4.3 Etiska principer 
Vetenskapsrådet (2006) skriver om informationskravet som innebär att alla som berörs av en 
studie skall få information angående studien innan de deltar i undersökningen. Det är viktigt 
att informanterna förstår att det är frivilligt att ställa upp i undersökningen och att de har all 
rätt att avbryta när de vill. Det skall framgå vem som leder undersökningen och även syftet 
med undersökningen skall vara tydligt framlagd för informanterna. Vi anser att vi har följt 
dessa riktlinjer när vi gett informationen till föräldrarna och pedagogerna. Vårt 
tillvägagångssätt har varit att vi har tagit kontakt med vår kontaktperson på respektive 
förskola/skola och gett dem information om vilka vi är och vad vi vill genomföra. Sedan har 
vår kontaktperson fått ge den informationen till föräldrarna. Vid mötet med informanterna har 
vi berättat vad vi ska göra med den information de gett oss, och vi anser att de är väl 
informerade om att det är frivilligt och anonymt. De deltagande informanterna blev av oss väl 
informerade och de samtyckte till sitt deltagande i vår undersökning, allt enligt de regler som 
Vetenskapsrådet (2006) beskriver angående samtyckeskravet. 
 
När det gäller konfidentialitetskravet skriver Vetenskapsrådet att det är viktigt att all 
forskningspersonal tar hänsyn till de medverkandes anonymitet och att de undersökta är väl 
medvetna om detta. Individerna skall inte kunna kännas igen av utomstående, därför skall 
deras personuppgifter behandlas varsamt. Vi har informerat våra informanter väl om att det är 
anonymt och att endast vi får lyssna till banden som vi har spelat in deras intervjuer på. I vår 
uppsats har vi inte nämnt ålder, kön, landstillhörighet eller annan information som skall kunna 
avslöja våra informanter. Konfidentialitetskravet har varit viktigt för oss och vi har tagit 
hänsyn till kravet. 
 
Om nyttjandekravet skriver Vetenskapsrådet att informationen som samlas in skall endast 
användas i forskningssyfte och får inte användas i kommersiellt syfte. Vi intygar att så inte 
kommer att ske, utan att all information vi har fått in endast används i syfte att skriva denna 
C-uppsats. 
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5. Resultat 
Resultatet redogörs utifrån de frågeområden som även använts vid intervjuerna. Vidare 
redogörs resultaten uppdelade på respektive skolform och föräldrar respektive pedagoger. Ett 
bortfall har uppstått, då den intervjuades svar inte var relevanta för undersökningen. Föräldrar 
i förskolan kommer att benämnas A och B, pedagoger i förskolan kommer att benämnas C, D 
och E. Vidare benämns föräldrar i skolan F, G och H, och pedagogerna i skolan benämns I, J, 
och K. 

5.1. Intervjuer av föräldrar i förskolan 

5.1.1. Föräldrasamverkan 
Samtliga informanter anser att föräldrasamverkan innebär att ge och få information om deras 
barn och förskolans verksamhet. Förälder A anser att det positiva med föräldrasamverkan är 
utvecklingssamtal och förälder B anser att det positiva är att man som förälder får säga vad 
man tycker. Vidare berättar informant B att tillräckligt med information ges kring 
föräldrasamverkan gällande till exempel utvecklingssamtal och föräldramöten. 
 
När frågan ställs om förälder A får tillräckligt med information om föräldrasamverkan 
kommer föräldern automatiskt in på utvecklingssamtal. A uppger att denne inte tar 
utvecklingssamtal på så stort allvar och anser att man får för sitt barn relevant information vid 
lämnandet och hämtandet av barnet. Förälder A ber om fler utvecklingssamtal vid behov om 
pedagogerna har tid och tycker att det är bra stämning vid lämnandet och hämtandet av barnet 
på förskolan, vidare anser föräldern att denne blir lyssnad på av barnets pedagoger. Informant 
B anger att denne blir lyssnad på vid det dagliga samtalet, men att det inte har hänt något stort 
så informanten har inte fått tillfälle att riktigt reflektera över om denne skulle vara lyssnad på 
om åsikter skulle läggas fram angående barnets vistelse på förskolan. Vidare anger samma 
informant att denne inte deltar så mycket i sitt barns förskola, men att detta är självvalt och att 
inget hindrar föräldern från att vara mera delaktig. På frågan om föräldrarna möter några 
svårigheter svarar informant A att inga svårigheter finns medan förälder B säger ”vet inte om 
något händer om jag säger något, det är bara min åsikt”. Vid frågan om hur den etniska 
bakgrunden påverkar insatsen för föräldrasamverkan svarar förälder A att denne är mer 
engagerad i sitt barns skolgång. På samma fråga svarar informant B att vissa problem kan 
uppstå vid språksvårigheter. 

5.1.2. Uppfostran 
När det gäller uppfostran berättar A att barn är värda mycket och att de ska få känna sig 
älskade. Informanten anser att denne har anpassat sig till det svenska samhället vad gäller 
barnuppfostran. Föräldern säger också att det är viktigt att man berättar för barn när de gör rätt 
eller fel och att barnen förstår det. B tycker att barn skall visa respekt och att gränser skall 
sättas. Informanten anser att föräldrar skall reagera på bråk och när barnet ifråga inte uppför 
sig som det bör. Vidare anser föräldern att när problem uppstår i förskola bör föräldern ifråga 
ta ledigt från sitt jobb och gå till förskolan för att lösa eventuella problem, föräldern anser att 
man inte skall lägga hela ansvaret på förskolan. Förälder A tror inte att pedagoger på 
förskolan tar på sig rollen som uppfostrare av barn och anser att det ansvaret ligger hos 
föräldrarna och att pedagogerna inte uppfostrar barnen till framtida samhällsmedborgare. 
Förälder B tycker att pedagogerna har stort tålamod och positiva tankar om barn. 
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5.1.3. Kommunikation 
Vad gäller språket uppger både informant A och B att de varken har eller har haft några 
svårigheter att förstå eller göra sig förstådda i kommunikation med sina barns pedagoger.  
Förälder A talar om andra föräldrar med annan etnisk bakgrund som kan ha problem med 
kommunikation på grund av brister i det svenska språket. Vidare ställs frågan om 
informanterna anser att deras etniska bakgrund påverkar deras delaktighet i föräldramöten och 
utvecklingssamtal. B svarar då att en förälders brist på delaktighet beror på individen själv, 
man väljer själv om man vill vara delaktig eller inte. A svarar på samma fråga att enligt 
dennes observationer har inte alla föräldrar samma förutsättningar för delaktighet i 
utvecklingssamtal och föräldramöten på grund av eventuella språkliga brister. A svarar 
däremot inte på frågan för egen del. Ett problem kan vara att man som förälder inte känner till 
rättigheter man har vad gäller barnets skolgång. Informanten ger ett exempel på behovet av 
modersmålsundervisning för sitt barn, då det tog lång tid att få igenom förslaget och att hjälp 
behövdes från en annan förälder som kände till deras rättigheter att ha 
modersmålsundervisning i förskolan. 
 
Vid hämtning och lämning av barn anser förälder B att kommunikationen fungerar bra men 
informant A upplever att det är brist på kommunikation mellan pedagogerna, att 
informationen inte kommer fram till föräldern vid hämtning och lämning av barnet. 

5.2. Intervjuer av pedagoger förskolan 

5.2.1. Föräldrasamverkan 
Alla tre pedagoger anser att föräldrasamverkan innebär bra kontakt och en väl fungerande 
dialog tillsammans med barnens föräldrar. Pedagog C säger ”Det är A och O när man jobbar, 
för att barnen ska må bra, och då ska man ju ha det bra tillsammans med föräldrar”. Pedagog 
D anser att man bör vara lyhörd för föräldrars krav och förväntningar och även göra dem 
medvetna om hur pedagoger gör och tänker inom förskolans verksamhet. Denne säger vidare 
” Och så någonstans där ska vi kunna mötas då så att det blir en bra och trygg miljö för 
föräldrarna”. 
 
Både informant D och E säger att de lämnar ut skriftlig och muntlig information om 
föräldramöten och utvecklingssamtal. Informant E berättar om att de på dennes avdelning 
informerar nya föräldrar om hur föräldrasamverkan fungerar. De har utvecklingssamtal en 
gång per år, men om föräldrar önskar fler samtal kan de erbjudas det. Pedagog D berättar att 
föräldrar med annan etnisk bakgrund ibland har möjligheten att få information kring 
utvecklingssamtal och föräldramöten på det egna språket. Vidare berättar informanten att 
föräldrarna ofta har släkt och vänner som kan översätta informationen från förskolan. Detta 
påpekar även informant E. Föräldrar med annan etnisk bakgrund förstår ibland inte det 
skriftliga och då förtydligar pedagogerna informationen genom att ta det muntligt. 
 
När det gäller praktisk föräldrasamverkan berättar pedagog C att de även har 
föräldrasamverkan i form av julpyssel, luciafirande och pepparkaksbak. Informant D talar om 
föräldraråd som en form av föräldrasamverkan och pedagog E lyfter upp portfolioarbete som 
innebär dokumentation av barns utveckling. Alla tre informanterna anser att 
föräldrasamverkan ger möjligheten till ett kulturutbyte, en inblick i en annan kultur och dessa 
föräldrars synsätt och förhållningssätt. Informant D säger vidare ”jag menar då måste man ju 
ha en samverkan där, att bemöta det här barnet på bästa sätt”. 
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Två av pedagogerna, C och D, anser att svårigheter med föräldrar med annan etnisk bakgrund 
är språket då de inte behärskar det svenska språket fullt ut. Det kan leda till missförstånd, då 
de inte förstår innerbörden i det pedagogerna vill förmedla. Samtliga tre informanter uppger 
att det inte finns möjlighet till tolk dagligen vilket är ett hinder i många fall. Pedagog E anser 
att tolk är bra att ha även för pedagogens bästa för att en bra ömsesidig förståelse skall uppstå 
mellan denne och vederbörande förälder. Pedagog E säger ”Så brukar jag uttrycka mig för att 
den här föräldern inte ska känna sig dum, eftersom att den inte förstår vad jag vill förmedla 
utan det är jag som inte ska misstolka hennes svar när hon svarar”. 
 
Vid frågan om det finns riktlinjer på förskolan angående föräldrasamverkan med annan etnisk 
bakgrund, svarar samtliga informanter att de inte känner till några nedskrivna riktlinjer. Alla 
tre pedagoger hänvisar till deras förskolors lokala mål som går ut på lika behandling, trygghet 
och välbefinnande för alla föräldrar oavsett etnicitet. 
 
Om den personliga visionen säger informant C att det är tilltalande att få veta mer om andra 
kulturer genom föräldrasamverkan med föräldrar med annan etnisk bakgrund för att utöka 
chanserna till acceptans av varandra. D önskar, att det fanns pedagoger med olika 
språkkompetenser, att föräldrar skulle kunna göra sig förstådda varje dag. E uttrycker att det 
vore roligt med en liten fest där man delger varandra sin kultur genom mat och bakverk. 
Pedagogen anser att det vore intressant för sin egen skull men ser även nytta för barnen, att de 
får lära sig om och förstå andra kulturer. 
 
C och E berättar att de flesta föräldrar till barnen på deras avdelning deltar i 
föräldrasamverkan oavsett etnisk bakgrund. Skillnaden däremot enligt E kan vara att de inte 
har samma etablerade sociala nätverk som svenska föräldrar och kan då ha svårt med 
barnpassning för barnen för enskilt och ostört samtal mellan pedagog och förälder. D tycker 
tvärtemot de andra att föräldrar med annan etnisk bakgrund inte alls deltar i samma 
utsträckning som svenska föräldrar och detta tror pedagogen beror på språkliga svårigheter. 
Vidare säger pedagog D att ”sen tror jag att förskolan inte har samma vikt som skolan. Vi 
uppfattar det som att när det gäller skolan så är den viktigare, och då tar man den mer på 
allvar. Det här är mer ”barnpassning”. C är inne på samma spår som D, och säger att denne 
uppfattar det som att i andra kulturer så har förskolan lägre status än skolan och dessutom är 
det skillnad på kvinna och man som pedagog. D upplever att det i andra kulturer lyssnas mer 
på en man än en kvinna och pedagogen påpekar att dessa problem måste arbetas på och lösas, 
i och med att det är övervägande kvinnliga pedagoger som arbetar inom förskolan idag. 

5.2.2. Uppfostran 
När det gäller frågan om syn på barn och barns uppfostran är pedagogerna i förskolan överens 
om att barn behöver viss gränssättning och regler, utöver detta inflikar informant E att det är 
viktigt med artighet. Vidare ställs frågan om hur pedagogerna upplever att synen på 
barnuppfostran är hos föräldrar med annan etnisk bakgrund. Pedagog C anser att det är olika 
från land till land och upplever att vissa landsmän har striktare gränssättning för sina döttrar 
jämfört med sönerna. Pojkarna får göra som de vill tills skolåldern, först då börjar man sätta 
upp regler. Informanten tycker att det kan bli problematiskt för dessa barn då man i förskolan 
sätter gränserna redan tidigt. Det blir en obalans för barnen då de får ”göra som de vill” 
hemma men inte på förskolan. D däremot anser att det är helt och hållet familjebundet, ”jag 
kan inte säga att dom gör på ett visst sätt tillhörande just den etniciteten eller tvärtom, utan det 
är helt beroende på familj beroende på hur familjen ser ut, jag kan inte säga att det är någon 
skillnad”. På samma fråga svarar E att det finns både likheter och olikheter. Informanten anser 
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inte att det är specifikt för just föräldrar med annan etnisk bakgrund att de beter sig på ett visst 
sätt mot sina barn, utan samma mönster kan även förekomma hos svenska föräldrar. 

5.2.3. Kommunikation 
Här ställs frågan om hur pedagogerna ser på kommunikation mellan dem själva och föräldrar 
med annan etnisk bakgrund. Följdfrågan är: ”Förstår båda parterna varandra? Om inte, 
varför?”. Pedagogerna är överens om att de flesta föräldrar förstår dem. Pedagog D upplever 
att det ändå finns de föräldrar som vill ha tolk, samtidigt som många vill klara sig utan och då 
bör de kunna få den möjligheten. Detta genom att man som pedagog förenklar sitt språk i 
mötet med dessa föräldrar för att en ömsesidig och fungerande kommunikation skall kunna 
uppstå. Informant E är inne på samma spår då denne menar att fackspråket som används av 
pedagoger kan vara svårt för föräldrar med annan etnisk bakgrund att förstå.  
 
Vidare ställs frågan om hur utvecklingssamtal med föräldrar med annan etnisk bakgrund 
upplevs fungera. Pedagog C svarar att det kan vara svårt språkligt ibland men det gäller att 
sänka nivån på språket, för att föräldrarna skall kunna förstå det som pedagogen vill förmedla 
vid ett utvecklingssamtal. Pedagog B säger att ”det blir kanske inte samma dialog eller 
diskussion som man har med en svensk familj”. E anser att det inte finns några problem och 
uppstår det problem på grund av språket så tas det med en tolk på utvecklingssamtalet. 
 
Till pedagogerna i förskolan ställdes ytterliggare en fråga som inte var relevant för 
intervjuerna i skolan. Frågan gällde lämnandet och hämtandet av barn på förskolan och hur 
pedagogerna upplever detta när det gäller föräldrar med annan etnisk bakgrund. På denna 
fråga svarade pedagog C och E att det är lika för alla och att de upplever att det inte finns 
några problem. Avvikande är pedagog D som tycker att denne upplevt att vissa föräldrar med 
annan etnisk bakgrund kan vara lite avvaktande. Pedagogen tror att detta kan bero på 
föräldrarnas tidigare erfarenheter från skolan, till exempel med sina andra barn och det bagage 
de har med sig. Pedagogen inflikar även att detta kan hända med svenska föräldrar av samma 
orsak, det kan handla om positiva eller negativa upplevelser vad gäller bemötande inom 
skolvärlden. 

5.3. Intervjuer av föräldrar i skolan, år 1-3 

5.3.1. Föräldrasamverkan 
Förälder F visar positiva känslor under intervjun och säger att denne blir glad när frågan ställs 
om vad denne tänker på när ordet föräldrasamverkan nämns. Föräldern säger att 
föräldrasamverkan handlar om ”lärare och föräldrar som bryr sig om varandra och att läraren 
påminner föräldern om vilket ansvar den har för sitt barn”. Förälder G anser att 
föräldrasamverkan är ett samarbete och en kontakt mellan förälder och lärare för att se hur 
dennes barn mår och inflikar att det är viktigt för invandrarföräldrar att ha en bra kontakt. Alla 
tre föräldrar är överens om att det positiva med föräldrasamverkan är att de får reda på hur det 
går för deras barn i skolan. Informant G och H anser att de får tillräckligt med information om 
föräldrasamverkan, till exempel föräldramöten och utvecklingssamtal. Förälder F är däremot 
avvikande med sitt svar och anser att denne får alldeles för lite information från sitt barns 
skola. Alla tre informanterna är överens om att det bör finnas fler utvecklingssamtal, de 
önskar två samtal per termin istället för två samtal per år som det är idag. 
 
När det gäller egen delaktighet säger G och H att det inte är så aktiva. Informant G poängterar 
att denne skulle vilja vara mera aktiv. Förälder F ser sig själv som en av de mest aktiva 
föräldrarna när det gäller föräldrasamverkan. Informanten bryr sig inte bara om sitt eget barn 
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utan även om skolsystemet och vad som saknas och kan förbättras. Informanten anser sig ha 
mycket livserfarenhet och är själv pedagog. I och med detta vill informanten gärna förmedla 
sina kunskaper till skolan men poängterar att detta inte alltid lyckas. När det gäller 
möjligheter att påverka tycker G att det går om man själv vill. Förälder H håller med och 
anser även att man ska prata med pedagogerna om något skulle inträffa. Både informant F och 
H kommer väl överens med sina barns pedagoger vilket däremot informant G inte alls gör. 
 
Angående frågan om vilka svårigheter föräldrarna möter när det gäller deras insats inom 
föräldrasamverkan uppger informant H att denne inte finner några svårigheter medan G 
känner att språket är en svårighet. F uppger att det finns vissa fördomar och diskriminering av 
utseende. Informanten har varit med om händelser där hudens färg har påverkat. 
 
På frågan om den etniska bakgrunden påverkar deras insats när det gäller en god 
föräldrasamverkan, uppger informant F att bakgrunden påverkar på så vis att föräldrarna har 
mer ansvar för familjen. Informanten säger att ”jämfört med Sverige, det kanske också tillhör 
systemet, är de inte oroliga för barnens framtid”. G anser inte att dennes etniska bakgrund 
påverkar föräldrasamverkan, men påpekar precis som F att föräldrar med annan etnisk 
bakgrund bryr sig mer om sina barn än svenska föräldrar. H uppger att dennes kulturella 
bakgrund påverkar på så vis att denne backar lite på grund av språkliga brister i jämförelse 
med svenska föräldrar. Informanten anser att förutsättningarna inte är desamma som för 
svenska föräldrar, som har det svenska språket naturligt. 

5.3.2 Uppfostran 
Informanterna fick frågan om hur de ser på barn och barnuppfostran och här svarar F att 
denne är kritisk mot uppfostran i sin egen kultur, då man tror att barn inte ”hör eller ser”. 
Föräldern säger att uppfostran börjar den dagen man föds och att föräldrar har ansvar att bry 
sig om sina barn. G talar om moral och respekt för både äldre och yngre individer. Förälder H 
svarar på frågan så här: 
 

”Jag fostrar dem inte som vi har gjort i mitt land och inte så mycket som de gör 
i Sverige, lite mittemellan inte för hårt som jag är uppfostrad i mitt land och inte 
som i Sverige så slappt…vill ha mittemellan”. 

 
Vidare fick informanterna frågan om hur de uppfattar pedagogernas syn på barn och barns 
uppfostran. F hävdar att det kan vara svårt för pedagoger att hitta rätt balans i att vara både 
pedagog åt andra barn och samtidigt vara förälder åt sina egna barn. Informant G anser att 
pedagoger måste påverka mer. Informanten känner att det är annorlunda här i Sverige än vad 
det är i det egna landet när det gäller skolan. Förälder H tycker att pedagogerna är bra och 
delar förälderns syn på att uppfostra barn. 

5.3.3 Kommunikation 
Föräldrarna fick tänka tillbaka på den tiden då de var nya i Sverige och inte kunde behärska 
språket. Frågan var om det var svårt att göra sig förstådd och vilka känslor de upplevde. F 
svarade att det berodde på om läraren var utbildad pedagog eller vikarie. Vissa brydde sig 
jättemycket om att informanten skulle förstå dem, medan vissa struntade fullständigt i 
huruvida informanten förstod eller inte. Vidare uppger föräldern att det särskilt var ledsamt 
och tråkigt personligen då man är högt utbildad och så gärna ville förmedla sina kunskaper. 
Även G upplevde tråkiga känslor och uppger att denne kunde tala engelska och 
kommunicerade på det viset, men ville fortast möjligt lära sig det svenska språket. Informant 
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H kunde inte svara på denna fråga då personen inte hade några barn vid ankomsten till 
Sverige. 
 
På frågan om hur kommunikationen fungerar idag, svarar F att det fungerar bra eftersom 
föräldern har lärt sig svenska och förstår det svenska språket. G och H säger att det är mycket 
bättre med kommunikationen idag. 
 
Vidare ställs frågan om föräldrarna känner att de har samma förutsättningar att ta del av 
föräldramöten och utvecklingssamtal som svenska föräldrar. F uppger att denne inte har några 
problem att komma i kontakt med svenska föräldrar men känner sig lite ensam då andra 
föräldrar med annan etnisk bakgrund inte är med och påverkar. Föräldern önskar att det var 
fler föräldrar med annan etnisk bakgrund som följde dennes fotspår. Förälder G och H säger 
att de har möjlighet att kunna ta del av föräldramöten och utvecklingssamtal under samma 
förutsättningar som svenska föräldrar. 

5.4. Intervjuer av pedagoger i skolan, år 1-3 

5.4.1. Föräldrasamverkan 
Pedagog I säger att föräldrasamverkan är när man jobbar tillsammans med föräldrar för 
elevernas bästa. Det kan vara rent pedagogiskt, ordamässigt eller socialt. J anser att 
föräldrasamverkan är kontakten med föräldrar. En del av kontakten är daglig medan en del är 
sporadisk. Pedagogen nämner även utvecklingssamtal och föräldramöten. Informant K 
instämmer med de andra två, och tillägger att alla ska våga säga det de tycker och att det 
måste finnas respekt mellan pedagog och förälder. 
 
När det gäller att ge ut information till föräldrar säger J att eleverna får var budbärare, men 
även telefonkontakt finns med föräldrarna. I inflikar att det skall vara skriftlig eller muntlig 
inbjudan till diverse möten. När det gäller utvecklingssamtal informeras föräldrar skriftligt av 
pedagogen. K berättar att denne använder muntlig kommunikation när information skall ges 
till föräldrar kring föräldramöten och utvecklingssamtal. K tillägger att föräldrarna ofta 
kommer till skolan, när de själva tycker att det finns något att prata om. Vidare säger hon; ”Då 
passar jag på att säga de saker som behöver sägas...”. 
 
Pedagog I uppger att denne arbetar praktiskt med föräldrasamverkan genom 
utvecklingssamtal och föräldramöten. J kommer inte spontat på något som skulle vara 
praktiskt arbete vad gäller föräldrasamverkan, däremot har denne haft loppmarknad eller 
insamling till klassresa någon gång. För K innebär det praktiska arbetet med 
föräldrasamverkan att föräldrar känner att de kan komma till pedagogen och tala när de 
behöver. 
 
Möjligheterna och nyttan med föräldrasamverkan är enligt I att man kan prata om barns 
utveckling och vad som behöver arbetas mera med. Vidare uppger informanten att nyttan 
skall vara lika för alla och kan inte delas upp beroende på vilken etnisk bakgrund föräldern 
har. Pedagogen säger vidare att föräldrar med annan etnisk bakgrund kan ge upphov till andra 
frågeställningar kring barnet och skolan eftersom de kan ha andra erfarenheter av skolan. J 
uppger att det är positivt med föräldrar från olika kulturer eftersom det är utvecklande för 
pedagogen och man lär sig mycket och då förstår pedagogen barnet mycket bättre. K ser inga 
speciella möjligheter eller nytta med föräldrasamverkan när det gäller föräldrar med annan 
etnisk bakgrund, pedagogen anser att det är lika oavsett etnisk bakgrund. Däremot uppger 
informanten att det är viktigt att samarbeta då moralfrågorna kan skilja sig åt. 
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Svårigheter gällande föräldrasamverkan tillsammans med föräldrar med annan etnisk 
bakgrund är enligt pedagog I förväntningar på skolan. Föräldrar kan fråga varför deras barn 
gör på ett visst sätt. Pedagogen tror att det handlar om att föräldrarna inte känner igen sig i 
den svenska skolan. J talar om att det svåraste hindret är språket. Även om det finns en tolk är 
det osäkert om budskapet nått fram till föräldern, det går dock bra för det mesta. Pedagog K 
ser inga svårigheter alls, utan anser att föräldrarna accepterar det deras barn gör i skolan, men 
tillägger att problem kan vara att alla föräldrar inte gillar alla tolkar som beställs av skolan. 
Pedagogen anser inte själv ha några problem med att tala genom tolk. 
 
I och J uppger att de inte känner till att det på deras skola finns några riktlinjer vad gäller 
arbete med föräldrar med annan etnisk bakgrund. Även K hävdar att det inte finns några 
specifika riktlinjer, men poängterar vikten av tystnadsplikt och att alla föräldrar till barn på 
skolan ska ha möjlighet till föräldramöten och utvecklingssamtal på lika villkor, helt 
oberoende av den etniska bakgrunden. 
 
På frågan om pedagogernas personliga vision svarar pedagog I att denne skulle vilja ha en bra 
kontakt med föräldrar överlag och nå fram till dem med sitt budskap. J vill gärna se fler 
föräldrar som kommer till skolan för att se hur deras barn arbetar och att det inte är så konstigt 
i skolan som vissa föräldrar kan tro. Även K skulle vilja att föräldrar kom till skolan mycket 
oftare än vad de gör idag. Detta för att med egna ögon se vad deras barn arbetar med och 
uträttar i skolans vardag. Pedagog K uppger att vissa familjer inte bryr sig lika mycket som 
andra, även om de flesta gör det. Vidare tillägger pedagogen att: 
 

”Jag tror att ofta så har de ingen aning om hur, på vilket sätt vi lär ut till barnen, 
hur barnen själva lär in. Det skulle vara bra tror jag för dem att förstå lite mer, 
och sen skulle de ju också kunna hjälpa sina barn, kanske med mycket…”. 

 
Pedagog I anser att föräldrar med annan etnisk bakgrund deltar i föräldramöten och 
utvecklingssamtal precis i samma utsträckning som svenska föräldrar. Däremot anser 
pedagogen att språket kan vara ett problem, då det kan finnas föräldrar som drar sig för att 
delta vid sådana tillställningar då de tror att de inte förstår vad som sägs på mötena eller att 
det skall uppstå missförstånd. J tror att även svenska föräldrar kan ha svårt att komma på 
föräldramöten och utvecklingssamtal. Pedagogen har en teori om att det kan bero på att social 
bakgrund hindrar svenska föräldrar såväl som föräldrar med annan etnisk bakgrund från att 
delta. Pedagog J håller med pedagog I om detta. Pedagog K anser att föräldrar med annan 
etnisk bakgrund deltar i lika stor utsträckning som svenska föräldrar. Pedagogen ser ingen 
skillnad men anser att föräldrar med annan etnisk bakgrund är mer intresserade av att delta i 
föräldramöten och utvecklingssamtal. 

5.4.2. Uppfostran 
När det gäller uppfostran menar J att det är ett ömsesidigt givande och tagande samt ett 
gemensamt ansvar mellan föräldrar och skola. Det är enligt pedagogen viktigt att barn och 
lärare förstår och respekterar varandra. Informanten anser även att det är viktigt med respekt. I 
uppger att denne arbetar mycket med att sätta gränser, det skall vara med en fast hand men på 
ett mjukt sätt. Vägledning för barnen är enligt pedagogen jätteviktigt och det är bra med 
många diskussioner. Pedagogen tillägger att det inte bara skall talas till barnen utan det är 
viktigt att det talas med dem. K håller med pedagog I om att det skall finnas respekt mellan en 
vuxen och ett barn. Enligt pedagogen är det viktigt att förklara för barn varför saker och ting 
skall vara på ett visst sätt. 
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I menar att alla föräldrar vill sina barn väl. Pedagogen kan däremot känna ibland att pojkar har 
friare tyglar än flickor i andra kulturer. Flickorna är mer begränsade än vad pojkarna är. J 
anser att uppfostran av barn skiljer sig från land till land precis som det skiljer sig runtom i 
Sverige, men pedagogen tror att vi pratar mer med barnen än vad man gör i andra kulturer. 
Pedagogen säger vidare ”och jag menar att sådant kan man se och det är ju ingen som säger 
att det ena är rätt eller fel”. K anser att det finns föräldrar med annan etnisk bakgrund som 
bestämmer mycket över sina barns huvuden, samtidigt som det finns föräldrar som har en bra 
och vänskaplig relation till sina barn, de skojar, leker och pratar mycket med dem. 

5.4.3. Kommunikation 
När det gäller kommunikation svarar informant I att det kan finnas språkliga svårigheter, och 
då kan man som pedagog behöva förklara på olika sätt precis som det förklaras för att barn 
skall kunna förstå. I vissa fall anser pedagogen att det behövs en tolk och att det är viktigt att 
tolken är van vid skolans värld. J tycker att det varierar från fall till fall och påpekar att det 
kan finnas svårigheter med inte bara det talade språket utan även med uppfostringsspråket 
som kan vara annorlunda. Pedagog K hävdar att det är av stor vikt att alla parter förstår 
varandra. Denna pedagog anser att tolkverksamheten fungerar bra för att underlätta 
förståelsen mellan pedagoger och föräldrar med annan etnisk bakgrund. 
 
På frågan om hur pedagogerna upplever att utvecklingssamtal fungerar med föräldrar med 
annan etnisk bakgrund svarar pedagog I och K att dessa föräldrar lägger stor vikt vid hur 
duktiga just deras barn är i skolan. Pedagog K anser att det blir problematiskt att få 
föräldrarna att förstå skolans syften och mål i och med att de alltid vill veta om deras barn 
presterar bäst i förhållande till de andra skolkamraterna. I berättar att pedagogen gör sitt bästa 
för att föräldrarna skall förstå vad som förmedlas på ett utvecklingssamtal, men att det inte 
alltid framgår om de förstår även om de nickar på huvudet och säger att de har förstått. J 
håller med om att föräldrar med annan etnisk bakgrund för det mesta endast bryr sig om hur 
deras barn presterar i skolan. Det egna barnet är av största intresse. Pedagogen tillägger att det 
ändå för det mesta fungerar bra med utvecklingssamtal. 

5.5. Sammanfattning av resultat 
Sammanfattning av resultatet läggs fram i avkortad form för att påvisa de allra viktigaste 
aspekterna från resultatet från undersökningen. Sammanfattningen är uppdelad i föräldrar och 
pedagoger i förskola för sig och föräldrar och pedagoger i skolan för sig. 

5.5.1. Förskolan 
De två föräldrarna som är med i undersökningen vad gäller förskolan har en gemensam syn på 
föräldrasamverkan. Båda anser att föräldrasamverkan innebär information om deras barn och 
förskolans verksamhet. I uppfostransfrågan finns det vissa likheter i båda föräldrarnas svar då 
de båda anser att barn bör visas respekt. Den ena föräldern anser att det går bra att hämta och 
lämna barnet på förskolan då kommunikationen fungerar bra. Den andra föräldern tycker 
däremot att det inte fungerar så bra då föräldern anser att pedagogernas kommunikation 
sinsemellan inte alla gånger fungerar. 
 
Pedagogerna i förskolan anser att föräldrasamverkan innebär bra kontakt och en väl 
fungerande dialog tillsammans med deras barns föräldrar. Alla anser att föräldrasamverkan 
med föräldrar med annan etnisk bakgrund ger möjligheten till ett kulturutbyte. Några av 
pedagogerna tycker lika om att språkliga brister hos föräldrar med annan etnisk bakgrund är 
en svårighet när det gäller föräldrasamverkan. Alla pedagoger uppger att det inte finns 
möjlighet till tolk varje dag vid det dagliga samtalet. Gällande riktlinjer på förskolorna för 
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arbete med föräldrar med annan etnisk bakgrund uppger alla tre pedagogerna att sådana inte 
finns till deras kännedom. Samtliga informanter hänvisar till deras förskolors lokala mål. 
 
Vidare anser två av pedagogerna att det inte finns några större skillnader i delaktighet på 
föräldramöten och utvecklingssamtal mellan svenska föräldrar och föräldrar med annan etnisk 
bakgrund. Avvikande i sitt svar är den tredje pedagogen som uppger att föräldrar med annan 
etnisk bakgrund inte alls deltar i samma utsträckning. Två av pedagogerna anser att i andra 
kulturer tror man att förskolan har lägre status än vad skolan har. Förskolan är inte lika viktig 
som skolan. 
 
När det gäller synen på barn och barns uppfostran har alla tre pedagoger en gemensam åsikt, 
att barn behöver gränssättning. Vidare skiljer sig svaren då en av pedagogerna anser att synen 
på barnuppfostran skiljer sig beroende på vilket land föräldrarna kommer ifrån. De andra två 
pedagogerna ser ingen större skillnad svenska föräldrar och föräldrar med annan etnisk 
bakgrund då det gäller uppfostran. 
 
Två av pedagogerna ser inte några problem vad gäller hämtandet och lämnandet av barn i 
förskolan, medan den tredje pedagogen anser att föräldrar med annan etnisk bakgrund kan 
vara lite avvaktande. 

5.5.2. Skolan, år 1-3 
Föräldrarna i skolan har en liknande bild av vad föräldrasamverkan är för dem. De är överens 
om att det handlar om deras barns bästa. Två av föräldrarna är nöjda med den information de 
får av skolorna, medan den tredje inte alls är nöjd. Föräldrarna anser att de får för lite 
utvecklingssamtal idag. En av tre föräldrar anser sig själv vara väldigt aktiv i skolan, men 
denne föräldern påpekar att det inte alltid går att påverka skolans verksamhet genom att vara 
aktiv. 
 
På frågan om svårigheter med föräldrasamverkan svarar alla tre föräldrarna olika. 
Svårigheterna i består i diskriminering och svårigheter med språket.En förälder upplever inga 
svårigheter alls. När det gäller den etniska bakgrundens påverkan för att en god 
föräldrasamverkan skall kunna uppstå, uppger två av föräldrarna att de tror att föräldrar med 
annan etnisk bakgrund bryr sig mer om sina barn än vad svenska föräldrar gör. 
 
 Ena föräldern är kritisk mot det egna landets uppfostran, medan den andra föräldern anser att 
denne vill uppfostra sina barn enligt det egna landets värderingar tillsammans med de 
värderingar som råder i Sverige. Den tredje anser att moral och respekt hos barn för både 
äldre och yngre är viktigt.  
 
Två föräldrar uppger att de upplevde tråkiga känslor då de inte kunde göra sig förstådda eller 
förstå sina barns pedagoger. Den tredje föräldern kunde inte svara på frågan då denne 
föräldern inte hade några barn vid ankomsten till Sverige.  
 
Alla tre intervjuade pedagoger i skolan är överens om att föräldrasamverkan innebär kontakt 
mellan pedagoger och föräldrar. Två av pedagogerna anser att möjlighet och nytta kring 
föräldrasamverkan med föräldrar med annan etnisk bakgrund ger pedagogerna nya 
infallsvinklar och erfarenheter. De anser även att det handlar om barnens utveckling. Den 
tredje pedagogen anser inte att det finns några särskilda möjligheter eller nytta med just 
föräldrar med annan etnisk bakgrund. Pedagogen anser att det skall vara lika för alla. 
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De svårigheter som pedagogerna anser kan finnas med föräldrasamverkan är föräldrarnas 
förväntningar på skolan, svårigheter med språket och tillgång till tolk. Samtliga pedagoger 
svarar att det inte finns några riktlinjer på deras skolor för samverkan med föräldrar med 
annan etnisk bakgrund. När det gäller deltagande i föräldramöten och utvecklingssamtal anser 
alla pedagogerna att föräldrar med annan etnisk bakgrund deltar i samma utsträckning som 
svenska föräldrar. Samtliga pedagoger uppger dock att vissa problem kan finnas. 
 
Alla pedagogerna ser lika på barns uppfostran då de anser att det bör finnas respekt. En av 
pedagogerna anser att föräldrar med annan etnisk bakgrund kan ha stramare regler för sina 
döttrar än för sina söner. En annan pedagog uppger att denne upplever att det pratas mer med 
barn i Sverige än i andra kulturer. 
 
När det gäller utvecklingssamtal uppger alla pedagogerna att de upplever att föräldrar med 
annan etnisk bakgrund är intresserade av hur det egna barnets prestation. En av pedagogerna 
säger vidare att det blir svårt att förmedla skolan mål och syften vid ett utvecklingssamtal då 
föräldrar bara intresseras sig för barnens prestation i förhållande till andra barn. En annan 
pedagog anser att det inte alltid framgår vid ett utvecklingssamtal om föräldrarna förstått 
informationen, även om de nickar på huvudet. 
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6. Analys 
Vårt syfte med denna C-uppsats har i huvudsak handlat om föräldrasamverkan gällande 
föräldrar med annan etnisk bakgrund. Efter att ha kommit fram till ett resultat i vår 
undersökning, valt ut dokument och presenterat tidigare forskning i uppsatsen började vi 
fundera på vad vårt syfte egentligen är. Det vi kom fram till är onekligen att vår undersökning 
är gjord utifrån föräldrars och pedagogers perspektiv, deras syn på föräldrasamverkan och 
vilka möjligheter och svårigheter de båda parterna ser med föräldrasamverkan. 
 
När vi ställer litteraturen mot vår egen undersökning kan vi se att områden som uppfostran, 
språk och kultur ligger i fokus när det gäller föräldrasamverkan med föräldrar med annan 
etnisk bakgrund. Flising m.fl. (1996) skriver om föräldrars brist på insyn i den svenska 
förskolan och skolan, vilket förstärks av Alfakir (2004) som anser att föräldrar inte alltid är 
insatta i skolans mål och uppgifter, att det inte är en självklarhet vad deras barn gör i skolan. 
Av vår undersökning framgår att en pedagog i förskolan anser att förskolan inte har samma 
status som skolan och därför lägger föräldrar med annan etnisk bakgrund inte så stor vikt vid 
deras barns vistelse på förskolan. Skolan anses vara viktigare tror pedagogen. Två av de tre 
pedagogerna i förskolan ser svårigheter då föräldrar med annan etnisk bakgrund inte ser 
förskolan ha samma höga status som skolan. Vidare anser pedagogerna att det lyssnas mer på 
manliga pedagoger än kvinnliga pedagoger av föräldrar med annan etnisk bakgrund, vilket 
kan innebära svårigheter eftersom det mest är kvinnliga pedagoger i förskolan idag. När det 
gäller skolan tycks föräldrar med annan etnisk bakgrund sakna insyn i den svenska skolan och 
ifrågasätter därför varför deras barn gör på ett visst sätt. Alfakir (2004) säger att det är viktigt 
att lärarna förtydligar skolans mål för föräldrar med annan etnisk bakgrund för att de skall 
förstå vad barnen gör i skolan. Författaren menar också att föräldrarna bör förstå vad de har 
för roll när det gäller deras barns skolgång. 
 
En svårighet som lyfts fram i vår undersökning av en del föräldrar men även pedagoger är 
språket. Det är svårt när föräldrar med annan etnisk bakgrund inte förstår språket fullt ut och 
detta i sin tur kan leda till missförstånd mellan pedagog och förälder. Därför vore det önskvärt 
att ha tolk till hands varje dag för att föräldrarna skall kunna förstå vad de vill förmedla. En av 
pedagogerna i vår undersökning anser att språket bör anpassas efter föräldrarnas språkliga 
förutsättningar, då pedagoger idag använder ett fackspråk som föräldrar med språksvårigheter 
inte förstår. När det gäller utvecklingssamtal anser en pedagog att det även där kan vara svårt 
språkligt. Det svåra är att det inte blir samma dialog som med svenska föräldrar, då man får 
förklara mer för att föräldrar med annan etnisk bakgrund skall förstå. Det varierar från fall till 
fall men vissa svårigheter kan lösas med hjälp av en tolk.  
 
Föräldrarna i förskolan uppger i vår undersökning att de inte har eller har haft några 
svårigheter med det svenska språket, men en förälder menar att andra föräldrar med annan 
etnisk bakgrund kan ha svårt med kommunikationen på grund av brister i det svenska språket. 
Föräldern tillägger att denne tror att dessa föräldrar inte har samma förutsättningar för 
delaktighet i utvecklingssamtal och föräldramöten. 
 
När det gäller föräldrar i skolan beskriver en förälder att det var svårt för denne att göra sig 
förstådd i skolans värld när personen ifråga var ny i Sverige och inte kunde svenska. Vidare 
säger föräldern att viljan om att snabbt lära sig svenska fanns. Föräldern säger att det fungerar 
bra med språket idag, men när föräldern var ny i Sverige och inte kunde behärska det svenska 
språket, upplevdes tråkiga känslor. Föräldern beskriver vidare att det var mycket beroende av 
vilken slags pedagog som man möttes av. Vissa pedagoger brydde sig inte alls om att få 
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föräldern att förstå medan vissa gjorde sitt allra bästa för att skapa en ömsesidig språklig 
förståelse. 
 
Om språket skriver både Alfakir (2004) och Ladberg (1987) att alla föräldrar med annan 
etnisk bakgrund inte förstår det svenska språket och får då svårt att förmedla sina tankar och 
åsikter. Författarna menar att det bör finnas med en tolk för att skapa en fungerande dialog 
mellan pedagog och förälder. Vidare säger Alfakir att det blir lättare för föräldrar om de får 
förankra sitt eget språk i skolan att förmedla sina känslor kring sina barn. Hon menar att det är 
lättare att uttrycka sig på sitt eget språk än ett främmande språk, i detta fall svenska. Enligt vår 
empiriska undersökning framgår att språkliga svårigheter även uppstår när pedagogerna vill 
förmedla information inför ett föräldramöte eller utvecklingssamtal. Många föräldrar förstår 
inte det skriftliga språket och då måste pedagogerna ta till det muntliga kommunikationssättet 
för att förklara. 
 
Andra svårigheter i förskolan och skolan när det gäller föräldrasamverkan med föräldrar med 
annan etnisk bakgrund är uppfostran. I vår undersökning framkommer det att pedagogerna i 
förskolan är eniga om att barn behöver gränssättning och regler. Några berättar att i vissa 
länder har föräldrar striktare gränssättning för sina döttrar än för sina söner. Fram till det att 
pojkarna börjar skolan får de göra som de vill. Det är först i skolan som dessa föräldrar sätter 
upp regler för sina söner, vilket pedagogen anser att skapar en obalans hos barnet då man i 
förskolan tidigt sätter gränser och regler för barnen. Pedagogerna i skolan har samma syn på 
uppfostran, att barn behöver gränssättning och regler men även att lärare och elev ska 
respektera och förstå varandra. En pedagog lyfter fram att föräldrar med annan etnisk 
bakgrund bestämmer mycket över barns huvuden och en annan pedagog tror att föräldrar 
pratar mer med sina barn i vår kultur än i andra kulturer. En förälder i förskolan tror inte att 
pedagoger i förskolan har som uppgift att uppfostra barn utan att denna uppgift ligger hos 
föräldrar. En förälder i skolan anser att pedagoger måste kunna påverka mera när det gäller 
uppfostran och att det är annorlunda här i den svenska skolan än vad det är i förälderns land 
vad gäller uppfostran i skolan. 
 
När det gäller synen på uppfostran här i Sverige och i andra kulturer skriver Elneby (1996) att 
barnuppfostran är en del av kulturen. Alla föräldrar i förskolan vill sina barn väl oberoende av 
vilken etnisk bakgrund de har, men Elneby menar att beroende på vilken kultur vi kommer 
ifrån skiljer sig vårt sätt när vi säger att våra barn uppför sig väl. Hon menar med detta att vi 
uppfostrar våra barn olika i olika länder och att detta kan leda till kulturkrockar, att föräldrar 
med annan etnisk bakgrund kan har svårt att ta seden dit de kommer. Elneby menar att dessa 
kulturkrockar kan pedagoger undvika genom att skaffa sig kunskap, förståelse och acceptans 
för andra kulturer. Alfakir (2004) skriver om ett samtal med en pedagog angående ansvar för 
fostran. Personen som Alfakir talar med anser att många pedagoger har givit upp tanken om 
att uppfostra i skolan och att detta beror på pedagogernas osäkerhet. Pedagogen anser att det 
mer handlar om gränssättningar och konsekvenser än uppfostran. Vidare anger pedagogen för 
Alfakir att begrepp som lydnad och uppfostran har fått en negativ klang och är därför av 
pedagoger idag svåra att genomföra i praktiken. Författaren menar att det är viktigt att 
pedagoger och föräldrar pratar om uppfostran med varandra för att skapa en ömsesidig 
förståelse. Författaren skriver också att varje förälder oavsett kulturell tillhörighet har som 
uppgift att lära sina barn skillnaden mellan rätt och fel och även hur man skall bete sig mot 
varandra. Pedagogerna i skolan ser en annan svårighet i samverkan med föräldrar med annan 
etnisk bakgrund, nämligen den svårigheten att föräldrarna endast visar intresse för sina egna 
barns prestation. Det allra viktigaste vid ett utvecklingssamtal är hur deras barn presterar i 
förhållande till andra barn. Då blir det svårt att förmedla skolans mål och syften för 
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föräldrarna eftersom de bara vill veta hur det går för deras barn i jämförelse med deras barns 
kamrater. Det egna barnet är av största intresse. 
 
I vår undersökning kommer det fram att pedagogerna i förskolan ser möjligheterna med 
föräldrasamverkan med föräldrar med annan etnisk bakgrund genom att det sker ett 
kulturutbyte dem emellan, att man får en inblick i deras kultur. Det framgår av vår 
undersökning att man som pedagog kan få kunskap om hur man ska bemöta dessa barn och 
föräldrar i förskolan och skolan. I skolan ligger möjligheterna i att man kan samtala om 
elevernas utveckling och vad som behöver förstärkas. Att möjligheter med att arbeta 
tillsammans med föräldrar med annan etnisk bakgrund är att andra frågeställningar och 
erfarenheter synliggörs, vilket är utvecklande för pedagogen, som lär sig mycket och då 
förstår pedagogen eleverna mycket bättre. 
 
Andra svårigheter som lyfts fram av föräldrar i vår undersökning är att föräldrarna i skolan 
anser att de får alldeles för få utvecklingssamtal erbjudna. Samtliga föräldrar i skolan anser att 
det bör vara två utvecklingssamtal per termin istället för två per år som det är i dag. 
Föräldrar i förskolan anser att det positiva med föräldrasamverkan är utvecklingssamtal och 
att det positiva är att föräldern får säga vad den tycker om sitt barn. Enligt en av föräldrarna är 
det positiva med föräldrasamverkan ömsesidigt intresse för varandra och att föräldern blir 
påmind om det ansvar den har för sitt barn. Alla föräldrarna är överens om att det är viktigt att 
de får information om hur deras barn presterar i skolan, föräldrarna anser att detta är det 
positiva med föräldrasamverkan.  
 
Elneby (1996) understryker vikten av kulturutbyte i förskolan och att pedagogerna bör skaffa 
sig kunskap om olika kulturer för att skapa en god föräldrasamverkan med föräldrar med 
annan etnisk bakgrund. Calderon (2006) är inne på samma spår. Hon anser att det är 
pedagoger som gör samverkan möjlig och därför är det viktigt att pedagogerna är öppna mot 
föräldrarna. Vidare anser Calderon att det är viktigt att skapa en trygghet för föräldrarna och 
detta kan göras av pedagogerna genom att de visar respekt för föräldrarna. Respekten skall 
inte endast visas mot föräldrarna utan även för deras barn. Alfakir (2004) skriver om att det är 
viktigt att pedagoger i skolan bör skapa en dialog med föräldrar med annan etnisk bakgrund 
och att pedagogerna tänker på att se varje förälder som en individ och visar respekt för 
föräldrar. Författaren menar att en pedagog skall tänka på att föräldrar kan sina barn och är de 
som i slutändan älskar dem allra mest.  
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7. Diskussion 
Syftet med vår undersökning och denna C-uppsats är att beskriva hur föräldrar med annan 
etnisk bakgrund och pedagoger uppfattar och ser på ömsesidig föräldrasamverkan, det vill 
säga vilka möjligheter respektive svårigheter det finns mellan dessa parter när det gäller detta 
fenomen. Av vår undersökning framgår det att alla berörda parter, det vill säga pedagoger och 
föräldrar, är alla överens om att föräldrasamverkan är något positivt. Det finns inga större 
skillnader vad gäller synen på vad föräldrasamverkan är. Alla föräldrar i förskolan är överens 
om att det handlar om deras barn, information om barnen och förskolans verksamhet. 
Pedagogerna i förskolan anser att det handlar om en god kontakt mellan pedagoger och 
föräldrar . I skolan svarar föräldrarna olika, men alla är överens om att det handlar om barnens 
bästa. Pedagogerna i skolan anser även de att det handlar om elevernas bästa, och en god 
kontakt med deras föräldrar. Vår definitionpå föräldrasamverkan som finns att läsa i 
inledningen, går även den ut på att det handlar om barnens bästa, genom samarbete mellan 
föräldrar och pedagoger. Vägen dit är olika för alla inblandade parter, alla kan tänka olika 
men i slutändan handlar det om barnens bästa och alla är överens om att man skall samarbeta. 
 
Det har varit svårt att hitta relevant litteratur för att förstärka vår egen undersökning. Detta 
tror vi beror på att ingen annan riktigt har tagit tag i problemområdet och gjort undersökningar 
kring föräldrasamverkan med annan etnisk bakgrund. Det positiva har varit att vi då har 
kunnat hitta egna och nya infallsvinklar ( se rubrik 7.2) utifrån den information vi fått fram i 
intervjuerna med våra informanter. Den litteratur vi ändå har använt oss utav är tyvärr endast 
riktad mot pedagoger och handlar om pedagoger och deras förhållningssätt gentemot föräldrar 
med annan etnisk bakgrund. Önskvärt hade varit att det hade skrivits mer om föräldrarna och 
deras åsikter, tankar, erfarenheter. Det vi saknar är även böcker skrivna för föräldrar precis på 
samma vis som det har skrivits böcker för pedagogerna. Det vi har insett under intervjuerna 
med föräldrar med annan etnisk bakgrund är att de bryr sig om sina barns bästa och deras 
skolgång. Vi håller med Alfakir (2004) när hon skriver att föräldrar är de som älskar sina barn 
mest och vet bäst om dem. Dessutom har föräldrar med annan etnisk bakgrund åsikter om 
uppfostran som likväl skulle kunna vara intressanta för svenska skolan.  
 
Den största svårigheten, som vi ser det, är onekligen språket som har kommit att genomsyra 
vårt arbete. De flesta föräldrarna anger att de inte har svårt, de förstår allt som sägs, men de 
håller till viss del med om att det kan vara svårt att skapa en ömsesidig språklig förståelse med 
sina barns pedagoger. Den språkliga förutsättningen är mycket individuell. En del har svårare 
än andra. Pedagogerna lyfter även de fram språket som en svårighet. Även vi inser 
svårigheterna med språket efter att ha gjort denna undersökning. Alla parter berör 
språksvårigheterna och det upprepas gång på gång att om språket inte fungerar så är det svårt 
att kommunicera. Lösningen anges i form av tolk. Alfakir (2004) och Elneby (1996) 
förstärker våra tankar om språkliga svårigheter. 
 
Kommunikation är i det vardagliga livet grunden för allt. Genom att prata med varandra i 
varje situation varje dag för vi livet framåt. Utan en fungerande kommunikation faller 
vardagen. En av våra informanter beskriver sina känslor då denne inte kunde förstå sina barns 
pedagoger eller göra sig själv förstådd. Föräldern uppger att det kändes tråkigt och var 
jobbigt. Föräldern lägger stor vikt vid hur pedagogen är som person och hur mycket 
pedagogen försöker få föräldern att förstå vad pedagogen vill förmedla. Vi anser att 
människans liv består i att kommunicera med andra människor. Vi tar in ny information och 
bearbetar den med hjälp av språket och vi för informationen vidare. Föräldrasamverkan, enligt 
oss, handlar om att föräldrarna får information om barnet och i sin tur ger pedagogerna 
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information om barnet. I slutändan handlar allting om barnens bästa och deras utveckling. För 
att detta skall fungera och barnet skall få den hjälp den behöver för att utvecklas måste 
informationsutbytet mellan föräldrar och pedagoger fungera. Vi anser att det inte är möjligt att 
informationsutbytet skall fungera om inte språket fungerar. Finns det brister i språket hos 
föräldrarna och pedagogerna inte gör sitt bästa för att de skall förstå dem, brister 
informationsutbytet och stannar av på vägen. Det första vi tänker på är att tolk bör finnas till 
hands, och enligt vår undersökning finns det möjlighet till tolk idag, men vi anser att det inte 
finns i den utsträckning det bör finnas. Vi anser att det borde vara ett obligatorium vid alla 
utvecklingssamtal. Sedan kan tolken välja att vara tyst om denne anser att det inte behövs, 
men kommunen och skolan skall se till att tolken i alla fall kallas till mötet. Klarar föräldrarna 
sedan större delar av utvecklingssamtalet utan tolk så är detta jättebra, men tryggheten att 
vända sig till någon som kan hjälpa till bör finnas. Vi ser detta som en förstärkning och 
trygghet för föräldrarna. Detta innebär dock inte att vi menar att man skall se föräldrarna som 
inkompetenta. De är kompetenta människor som på grund av vissa anledningar har hamnat i 
ett främmande land med främmande språk. Detta skall de inte behöva skämmas för utan 
känna att de kan få hjälp för att kunna hjälpa sina barn. Vi ser skola och förskola som en skola 
för alla oavsett etnisk bakgrund där barn är lika värda. Dessutom vill vi framlägga vår 
personliga vision om att det bör finnas mångkulturell personal både inom förskola och skola, 
dels för att ha tillgång till olika språk i det dagliga samtalet men också för att avspegla vårt 
samhälle som idag är mångkulturellt. Lärarutbildningarna runtom i landet bör satsa på att fler 
människor med annan etnisk bakgrund skall söka till lärarutbildningarna. 
 
I undersökningen framgår det av två pedagoger i förskolan, att förskolan inte har samma höga 
status som skolan för föräldrar med annan etnisk bakgrund. Vi tror att det har att göra med 
kulturella skillnader. Även i Sverige såg man förskolan som förvaring en gång i tiden. De bör 
få mera insyn i vad som sker i förskolan och hur viktig den är för deras barns vidare 
utveckling, och start i skolan. Även pedagogerna i skolan som är med i vår undersökning 
anser att föräldrar med annan etnisk bakgrund saknar insyn i skolans värld. Alfakir (2004) och 
Flising m.fl.(1996) förstärker detta och vi håller med. Vi anser att det bör ges mer information 
om skolan, att skolan inte skall vara så sluten utan mer öppen för insyn av föräldrar. Bjud in 
dem till vardagen, låt dem känna sig som en del av skolan. Först då inser de vilken skillnad 
det är på deras syn på skolan och den egentliga svenska skolan. Det bör i ämnet hållas fler 
föreläsningar på skolor och förskolor för både föräldrar och pedagoger gemensamt så att de 
får samma information om de olika synsätten. Detta kan i sin tur leda till att en dialog och 
kommunikationen sinsemellan förstärks. Föräldrarna bör få en chans att få berätta om 
skolorna i sitt land och få jämföra med hur det ser ut i deras nya land Sverige. Vi är 
övertygade om att detta skulle skapa en större förståelse mellan pedagoger och föräldrar. 
 
Att uppfostra barn anser vi inte bara faller på föräldrarna, barnen vistas större delar av sin 
vardag i förskolan och skolan och ansvaret bör gemensamt ligga hos alla vuxna runt omkring 
barnen. Skollagen och de olika läroplanerna Lpo 94 och Lpfö 98 förstärker våra tankar. Det är 
viktigt att då skapa en dialog och låta föräldrarna vara delaktiga men även som pedagog tillåta 
sig själv att vara med i uppfostringsprocessen. En förälder i vår undersökning anser att 
pedagogerna inte har som uppgift att uppfostra barnen. Alfakir (2004) beskriver en pedagogs 
rädsla inför uppfostran. Vi anser att detta är allvarligt när en förälder inte ens tror att det egna 
barnets pedagoger är med och uppfostrar då det vistas större delar av sin dag på förskolan. 
Alfakirs exempel är även det skrämmande (se rubrik 3. Styrdokument, litteraturgenomgång 
och tidigare forskning s. 8). Pedagoger idag måste ges tydligare riktlinjer för att kunna vara 
med i uppfostringsprocessen. Föräldrar måste även de tillåta pedagogerna att få vara med. Allt 
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detta skapar då en helhet som hjälper barnet att bli en god framtida samhällsmedborgare. Bra 
föredömen är grunden för detta anser vi. 
 
Det vi har sett i samband med vår undersökning och den lästa litteraturen är att synen på 
uppfostran skiljer sig avsevärt beroende på erfarenheter, personliga åsikter men även att 
kulturen spelar en stor roll i detta. Pedagogerna i vår undersökning förstärker detta genom att 
beskriva hur olika uppfostringssyn varje kultur har. Men några av pedagogerna ser att det 
varierar även för svenska familjer beroende på historia och familjesituationer. Några av 
pedagogerna nämner skillnader beroende på om det är söner eller döttrar. Pedagogerna har 
upplevt att flickor kan ha stramare tyglar än pojkar. Vi anser att detta inte går att bevisa utan 
är en åsikt och något man upplevt, och alla upplevelser är individuella och går inte att 
generalisera. Vidare tycker vi att pedagoger bör få mera insikt i sådan fakta. Är det så att det 
finns belägg för deras åsikter får de då förståelse för flickorna så att de får den hjälp de 
behöver. Men om det nu skulle vara så att pedagogernas åsikter endast är fördomar och dessa 
fördomar inte går att förstärka genom bevisad forskning bör pedagogerna bortse från sina 
fördomar. Vi anser att fördomar kan förhindra en fungerande samverkan då man tror saker 
man inte vet något om. Det är viktigt att pedagoger är professionella och öppna för olikheter 
och andras kulturer. 
 
En intervjuad förälder i skolan konstaterar att det är annorlunda här än i dennes land, 
föräldern anser att läraren måste kunna påverka mer. Återigen vill vi koppla detta till synen på 
skolan. Vi anser att det inte går att jämföra den svenska skolan med skolor i andra länder. Det 
är helt andra regler som gäller och samhällena ser annorlunda ut. De aspekter som det läggs 
stor vikt vid i skolan här är inte samma aspekter som är viktiga i andra länder. Vi har inte 
samma respekt för lärare i skolan här som man har i andra kulturer. Vi har inte givakt på 
morgonmässan, vi har inte ens en morgonmässa. Vi tilltalar inte våra lärare med titlar som 
”magistern” utan här tilltalar vi med namn. Det handlar om jämlikhet och dialog i svenska 
skolan och detta är viktigt att föräldrar med annan etnisk bakgrund förstår och får hjälp med 
att förstå. I Sverige har vi ett helt annat skolsystem där demokrati genomsyrar vardagen och vi 
anser att det inte går att jämföra. Vi anser vidare att föräldrarna bör bortse från sina egna 
skolerfarenheter för att kunna anamma värderingar som vi har i den svenska skolan. Detta är 
viktigt eftersom de erfarenheter de bär med sig kan hindra dem från att förstå den svenska 
skolkulturen. Det blir lätt så att man jämför, det är viktigt att förstå att det är annorlunda här 
än det land de kommer ifrån. 
 
Pedagogerna i skolan i vår undersökning uppger att föräldrar med annan etnisk bakgrund 
tenderar visa intresse endast för sina egna barns prestationer, hur deras barn presterar i skolan 
jämfört med deras kamrater. Samtliga föräldrar uppger att de vill ha fler utvecklingssamtal 
men de säger inget om fler föräldramöten. Vi ser ett tydligt samband mellan det pedagogerna 
anser och det som föräldrarna önskar när det gäller prioritering av det egna barnet och 
utvecklingssamtal. Det är viktigt att föräldrarna förstår målen med skolan, de måste inse att 
det inte handlar om prestation utan man måste se till att barnen uppnår målen och lär sig något 
på vägen. Detta handlar också om synen på skolan. Den svenska skolan är idag målinriktad 
och inte resultatinriktad och därför måste föräldrarna följa med i tiden och inse detta faktum. 
 
Gällande möjligheter ser vi oändliga sådana. Dessa möjligheter finns i ett kulturutbyte som 
gynnar alla inblandade parter. Alla människor bär på olika erfarenheter, delar man med sig av 
dessa gör man människor i sin omgivning rikare på erfarenheter och kunskap. Vid ett 
kulturutbyte lär man sig mer om varandra och lär sig att leva sida vid sida i ett mångkulturellt 
samhälle, som vi har idag. Dessutom ger man barnen möjligheter till att växa upp i en 
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mångkulturell omgivning som i sin tur skapar större förståelse för olika kulturer hos dem. En 
acceptans från svenska barn skapas, men även barn med annan etnisk bakgrund behöver lära 
sig den acceptansen gentemot svenska barn. Några möjligheter lyfts även fram av 
pedagogerna och föräldrarna. Pedagogerna i undersökningen ser i stort medan föräldrarna i 
undersökningen är mer inriktade på sina egna barn. Pedagogerna talar om kulturutbyte och 
visar ett genuint intresse för detta. Ingen förälder däremot pratar om detta. Vi undrar då om de 
är mätta på den svenska kulturen och inte behöver veta mer, medan pedagogerna hungrar efter 
att få veta mer om andra kulturer då det för dem är en möjlighet att skapa bättre 
förutsättningar för bemötande av barn och föräldrar med annan etnisk bakgrund i förskolan 
och skolan. Vi önskar dock att föräldrarna kunde se samma möjligheter med 
föräldrasamverkan för att en ömsesidig sådan skulle kunna uppstå. Det bör finnas samma 
intresse från båda hållen. Vi anser att det inte endast ligger i pedagogernas uppgift att skapa 
sådana situationer där ett kulturutbyte kan ske. Även föräldrarna bör vara med, genom att till 
exempel ge idéer som ger upphov till sådana situationer och möten där de kan delge sin kultur 
och traditioner. Vi ser en tendens av passivitet hos de föräldrar vi intervjuat, både i förskola 
och skola. De flesta uppger att de skulle kunna vara och skulle vilja vara mer aktiva. Detta 
faktum lyfts inte fram i något av de dokument eller i litteratur och tidigare forskning vi har 
använt oss utav. Men det framgår av vår undersökning. Denna passivitet kan bero på en 
mängd olika faktorer tror vi. Dels kan det vara så att man har en föreställning om att man inte 
skulle vara lyssnad på, dels tror vi det kan bero på brist på kunskap, de känner inte till sina 
rättigheter som föräldrar. Dessutom kan det vara ren brist på tid och ork, även föräldrar med 
annan etnisk bakgrund har ett arbete att gå till och en familj att ta hand om. 
 
När vi ställde frågan om pedagogerna kände till några riktlinjer på deras förskola eller skola 
angående arbete med föräldrar med annan etnisk bakgrund svarade samtliga pedagoger att de 
inte kände till några sådana. Vi anser att kommunen och de enskilda förskolorna och skolorna 
bör arbeta fram sådana riktlinjer. Det bör tydligt framgå hur man skall arbeta med föräldrar 
med annan etnisk bakgrund för att de skall känna sig så välkomna som möjligt. Dessa 
föräldrar anser vi bör aktiveras mer i den svenska skolvärlden, och alla måste gemensamt 
arbeta för detta. Föräldrarna skall inte behöva känna några tvivel inför att säga sin mening, 
och språket och de kulturella skillnaderna skall inte behöva vara några hinder i detta. Däremot 
kan personliga drag oavsett etnisk bakgrund vara ett hinder när man vill säga sin mening, 
vilket lyftes fram av en förälder i förskolan i vår undersökning. Vi anser att man bör ta hänsyn 
till sådant och inte vara påstridig eller tvinga någon att vara delaktig. Det är sålunda många 
aspekter att ta hänsyn till. 

7.1. Slutsatser 
De slutsatser vi kan dra utifrån och empiriska studie sammanfattar vi på följande sätt i 
punktform: 
 
Förskolan: 

• Enligt några av pedagogerna i vår studie har förskolan lägre status än skolan i andra 
kulturer. 

• Några av pedagogerna som ingick i vår undersökning anser att föräldrar med annan 
etnisk bakgrund gör skillnad på statusen hos manliga och kvinnliga pedagoger. 

• Det finns en skillnad på uppfostran av flickor och pojkar i andra kulturer, enligt 
pedagogerna i vår undersökning. 

• När föräldrarna inte behärskar det svenska språket fullt ut ser pedagogerna att detta 
kan leda till missförstånd och problem med föräldrasamverkan. 

 

 



 28

Skolan:  
• Föräldrar med annan etnisk bakgrund anser att det egna barnets prestation i skolan är 

av största vikt och detta förstärks av pedagogernas åsikter. 
•  Föräldrarnas förväntningar på skolan stämmer inte överens med skolans mål och 

uppgifter. 
 
Gemensamt:  

• Alla berörda parter ser föräldrasamverkan som något viktigt och positivt, något som  
gynnar barnen i deras utveckling och lärande. 

• Både föräldrar och pedagoger behöver öka sin förståelse för kulturskillnader för att de 
skall kunna bemöta barnen på bästa sätt. 

• Brister i språket kan vara ett hinder på vägen. 
• Olika syn på barnuppfostran kan vara ett hinder när det gäller föräldrasamverkan. 
• Önskan om större möjligheter till tolk från pedagogernas sida. 
• Inga riktlinjer för pedagoger finns när det gäller föräldrasamverkan med föräldrar med 

annan etnisk bakgrund. 
• Pedagogerna och föräldrarna i vår undersökning ser ingen större skillnad vad gäller 

deltagande i föräldramöten och utvecklingssamtal mellan svenska föräldrar och 
föräldrar med annan etnisk bakgrund. 

7.2. Fortsatt forskning 
I och med arbetet med denna uppsats har vi insett att det går att göra så mycket mer inom 
området. Det vore lämpligt att göra en avhandling om föräldrasamverkan för föräldrar med 
annan etnisk bakgrund, då det verkar vara begränsat med material skrivet inom ämnet. Vårt 
förslag är att man gärna tittar närmare på interaktioner mellan pedagoger och föräldrar. Detta 
skulle kunna göras genom att en observatör sitter med på föräldramöten och 
utvecklingssamtal. Både pedagogernas sätt att bemöta föräldrarna och vice versa skulle vara 
av stort intresse. Vidare anser vi även att barnen skulle kunna ingå i en studie för att se 
huruvida de påverkas av antingen deras föräldrars aktiva samverkan eller bristen på detta. 
Dessutom föreslår vi att man skulle kunna intervjua föräldrar med annan etnisk bakgrund som 
inte har kommit så långt med språket. Intervjuerna bör då ske med hjälp av tolkar för att få 
fram hur det känns i möte med sina barns pedagoger utan flytande svenska till hjälp. 
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      Bilaga 1 
Intervjufrågor till pedagoger 
 
Bakgrundsfrågor: 
 

1) Hur länge har du arbetat som pedagog? 
 

Föräldrasamverkan: 
2) Vad tänker du som pedagog på när vi säger ordet föräldrasamverkan? 
3) Ger du information om föräldrasamverkan ex föräldramöten, utvecklingssamtal. Vad 

och hur? 
4) Hur arbetar du som pedagog praktiskt med föräldrasamverkan? 
5) Vilka möjligheter (nytta) ser du som pedagog inom föräldrasamverkan tillsammans 

med föräldrar med annan etnisk bakgrund? 
6) Vilka svårigheter (hinder) ser du som pedagog inom föräldrasamverkan tillsammans 

med föräldrar med annan etnisk bakgrund? 
7) Har din förskola/skola riktlinjer för hur ni ska arbeta med föräldrasamverkan för 

föräldrar med annan etnisk bakgrund? Vilka skyldigheter har ni som pedagoger? 
8) Hur arbetar du som pedagog med dessa riktlinjer? Fungerar detta? På vilket sätt? Om 

nej, varför? 
9) Om du fick bestämma, vad är din personliga vision om en fungerande 

föräldrasamverkan när det gäller föräldrar med annan etnisk bakgrund? 
10) Anser du som pedagog att föräldrar med annan etnisk bakgrund deltar i föräldramöten 

i lika stor utsträckning som svenska föräldrar? Om inte, vad tror du att det beror på? 
 
Syn på uppfostran: 

11) Vilken syn har du på barn och barns uppfostran? 
12) Hur uppfattar du synen på barn och barns uppfostran hos föräldrar med annan etnisk 

bakgrund? 
 
Kommunikation: 

13) Hur ser du som pedagog på kommunikationen mellan pedagog och förälder med 
annan etnisk bakgrund? Förstår båda parterna varandra? Om inte, varför? 

14) Hur upplever du att utvecklingssamtal fungerar med föräldrar med annan etnisk 
bakgrund? 

 
15) Hur upplever du som pedagog lämnandet och hämtandet av barn på förskolan till 

föräldrar med annan etnisk bakgrund? 

 



 

Bilaga 2 
Intervjufrågor till föräldrar 
 
Bakgrundsfrågor: 

1)Hur länge har du bott i Sverige? 
2) Hur många barn? I vilken ålder? 

 
Föräldrasamverkan: 

3) Vad tänker du på när vi säger ordet föräldrasamverkan? 
4) Vad ser du för positivt med föräldrasamverkan? 
5) Anser du att du får tillräcklig information från skolan om föräldrasamverkan, 

tillexempel utvecklingssamtal och föräldramöten? Vad? Är den tillräcklig? Vad saknar 
du? 

6) Hur tycker du att din insats ser ut när det gäller föräldrasamverkan? Är du delaktig på 
det vis du önskar? 

7) Kommer du väl överens med ditt/dina barns pedagoger? På vilket vis? Får du tycka 
till? Blir du lyssnad på? 

8) Vilka möjligheter anser du att du har att påverka? 
9) Vilka svårigheter möter du? 
10) Anser du att din etniska bakgrund på något sätt påverkar din insats som förälder för att 

en god föräldrasamverkan skall uppstå? På vilket sätt? 
 
Syn på uppfostran: 

11) Vilken syn har du på barn och barns uppfostran? 
12) Hur uppfattar du pedagogernas syn på barn och barnuppfostran?  

 
Kommunikation: 

13) Om du tänker tillbaka…på din tid när du var ny i Sverige. Hur fungerade 
kommunikationen med pedagogerna? Var det svårt att göra sig förstådd? Vilka känslor 
upplevde du?  

14) Hur upplever du som förälder att kommunikationen fungerar idag? 
15) Känner du som förälder med annan etnisk bakgrund att du har en möjlighet att kunna 

ta del av föräldramöten och utvecklingssamtal på samma förutsättningar som svenska 
föräldrar? 

 
16) Hur upplever du som förälder lämnandet och hämtandet av ditt/dina barn på 

förskolan? Finns det en fungerande kommunikation mellan dej som förälder och 
pedagog? 
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