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Syftet med denna uppsats är att öka asylsökande och nyanlända föräldrars delaktighet i 

förskolan och att få syn på olika perspektiv på delaktighet. Vi har använt aktionsforskning 

som design i vårt tillvägagångssätt och den kvalitativa forskningsmetoden genom att 

intervjua och observera. Resultatet av studien har visat att det finns skilda perspektiv på 

delaktighet och att enkla medel kan öka föräldrars delaktighet. Slutsatsen i vår studie är att 

rädslan för nya arbetssätt kan hindra utvecklingsarbetet och att ett interkulturellt arbetssätt 

gynnar föräldrars delaktighet.   
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1. Inledning   

Vårdnadshavare har ansvar för sina barns fostran och utveckling. Förskolan ska 
komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn 
ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolans arbete med barnen ska därför 
ske i ett nära och förtroendefullt arbete med hemmen (Skolverket 98/16 s.13)  

Vi har valt att använda oss av aktionsforskning som design, där vårt fokus har varit 
nyanlända och asylsökande föräldrars delaktighet. Tanken om aktionsforskning som 
tillvägagångssätt kom från vår handledare, vi såg detta som ett bra tillfälle att lära oss 
ett nytt sätt att bedriva utvecklingsarbete i förskolans verksamhet. Vi har i vår 
hemkommun mött olika sätt att arbeta med mångkulturalitet, både positiva och 
negativa upplevelser. Detta har väckt vår nyfikenhet och vårt intresse för detta arbete. 
Vår uppfattning är att dessa föräldrars delaktighet ofta inte uppmärksammas eller 
arbetas specifikt med. Vi tror att många pedagoger ser språket som ett stort hinder 
för att följa förskolans läroplan i detta arbete.  

I förskolans läroplan står det att ”den växande rörligheten över nationsgränserna 
skapar en kulturell mångfald i förskolan, som ger barnen möjligheter att grundlägga 
respekt och aktning för varje människa oavsett bakgrund” (Skolverket 98/16 s.4). Vi 
ser att ett nära samarbete med asylsökande och nyanlända föräldrar skapar större 
möjligheter för förskolan att fullfölja detta uppdrag. Vår kommun är en 
transferkommun så för oss är detta ämne högaktuellt. På vår framtida arbetsplats 
kommer vi att möta kulturell mångfald och behöver därför ha kunskap om detta för 
att främja barnens utveckling och lärande på bästa sätt i demokratisk anda. En viktig 
uppgift för förskolan är att förmedla och förankra respekt för de mänskliga 
rättigheterna och det grundläggande demokratiska värderingar som det svenska 
samhället vilar på. Var och en som verkar inom förskolan ska främja aktningen för 
varje människans egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö (Skolverket 
98/16). 

 För en förståelse för det som är annorlunda krävs att pedagoger är medvetna om sin 
egen sociala och kulturella prägling, menar Lunneblad (2009). Den ökade 
mångkulturaliteten har bidragit till nya tankesätt och handlingar för pedagoger i 
förskolan. Pedagoger måste ha kännedom och förståelse för barns olika kulturer och 
hur man tar till vara på mångfaldens alla fördelar (Lahdenperä, 2004). Vi har sett att 
pedagogers förhållningssätt påverkar föräldrars delaktighet i förskolan och därmed 
barnens möjlighet att skapa ett sammanhang i vardagen.  

1.1 Syfte och forskningsfrågor 
Vårt syfte med denna uppsats är att öka asylsökande och nyanlända föräldrars 
delaktighet i förskolan och att få syn på olika perspektiv på delaktighet.  

Finns det olika perspektiv på begreppet delaktighet bland de vuxna som är 
involverade i förskolans verksamhet? 

Hur kan vi med ett interkulturellt förhållningssätt utveckla arbetet med 
asylsökande och nyanlända föräldrars delaktighet?  

1.2 Uppsatsens disposition 
I kapitel 2 tar vi upp begreppsförklaringar som förtydligar uppsatsens innehåll, och 
även tidigare forskning i ämnet vi behandlar. Vi beskriver även teorierna och dess 
betydelse för vår studie.  
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I kapitel 3 tar vi upp våra metoder vi använt oss av i vår studie där intervjuerna har 
varit vår utgångspunkt för aktionsforskningsmålet. Därefter har vi använt oss av 
observationer för att se resultatet. I kapitel 3 har vi även skrivit forskningsetik och 
vårt urval gällande informanter och hur proceduren har genomförts.  

I kapitel 4 finns resultat och genomförande av handlingarna i aktionsforskningen, 
intervjuerna och observationerna.  

I kapitel 5 har vi analyserat tillvägagångssättet och eventuella förbättringsområden.  

I kapitel 6 har vi diskuterat vårt metodval och resultatet och även kommit fram till en 
slutsats.  

I kapitel 7 finns referenslista och i kapitel 8 aktuella bilagor.  
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2. Bakgrund 
2.1 Begreppsförklaringar 
Integration          
Processen där människor från andra kulturer anpassar sig till majoritetssamhället 
och majoritetssamhället anpassar sig till minoriteterna kallas integration. 
Anpassningen kan ske t.ex. genom att tillåta andra traditioner, seder och religioner. 
På detta sätt uppnås genom integration ett mångkulturellt samhälle (Expo.se)  
Flykting                        
En flykting är en person som mot sin vilja tvingats lämna sitt land och fly (NE). Ras, 
nationalitet, tillhörighet till en viss samhällsgrupp, religiösa eller politiska 
uppfattningar kan vara orsaker till att personer fruktar förföljelse måste fly sitt land 
och benämns därför som flyktingar enligt Genève-konventionen. Sverige är ett av 
länderna som skrivit under FN:s flyktingkonvention(Genèvekonventionen) och har 
därmed lovat att ge asyl till de som behöver det (Regeringskansliet.se).  

Asylsökande                      
En asylsökande är en person som väntar på beslut om uppehållstillstånd efter flykt 
från sitt land. Asylsökande barn har rätt att börja förskola/skola senast en månad 
efter att de anlänt till Sverige och har samma rättigheter till skolgång på lika villkor 
som andra barn. Det är migrationsverket som behandlar ärendet och fattar beslut om 
de ska få uppehållstillstånd (Migrationsverket.se). 

Nyanländ                         
En nyanländ person är mottagen i en kommun och har beviljats uppehållstillstånd, 
alltså genomgått asylprocessen. De får därmed bosätta sig i Sverige på grund av 
flyktingskäl eller andra skyddsskäl. En person är nyanländ under tiden som personen 
omfattas av lagen om etableringsinsatser, vilket är ca två till tre år. Även anhöriga till 
dessa personer anses vara nyanlända (Migrationsverket.se). 

Modersmålsstödjare/ Språkstöd                        
En studie har gjorts i USA av två forskare vid namn Thomas och Collier (2001). 

Denna studie visar på vad en modersmålsstödare/språkstöd har för betydelse för 

barn i förskola/skola. T.ex. stödjer språkstödet barnets modersmål så att de kan 

vidareutveckla språket. Men de skapar också möjligheter för barnet att lära sig det 

nya språket och utveckla sin kunskap både på modersmålet och på svenska. Barnen 

utvecklar även sin sociala kompetens och därmed en förståelse för den nya kulturen. 
Vi kommer att använda begreppet språkstöd i vår aktionsforskning. Detta då det är 

begreppet som används i den aktuella förskolan vi gjort vår aktionsforskning på.  

Tolk                   
Angel och Hjern (1992) beskriver att en tolk alltid ska vara en opartisk medlare av ett 
budskap. Tolken ska inte bara översätta ord i mötet, utan den måste också omvandla 
det som sagts till något språkligt, meningsbärande innehåll för tolkanvändaren, vilket 
ses som en utmaning. Vidare skriver författarna att tolkar arbetar utifrån etiska 
regler, som b.la. omfattar sekretess. 

 

 

2.2 Bakgrundslitteratur 
Integration genom förskolan                 
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Sedan 1970-talet har förskolan varit en del av Sveriges integrationspolitik. Under den 
tiden handlade integrationspolitiken om att utgå från mångkulturella mål, vilket 
innebar att stödja tillvägagångssätt att bevara kulturer från den invandrande 
befolkningen skriver Lunneblad (2013). Vidare skriver författaren att tidigare i 
förskolan fanns det t.ex. tvåspråkiga barngrupper, medan arbetet idag ska 
genomsyras av ett interkulturellt förhållningssätt. På 1980- och 90- talet 
genomfördes studier som visade på att barn och deras familjer bar med sig 
upplevelser från sina ursprungsländer, det kunde handla om skador och trauman, 
något som fick större utrymme och fokus i mottagarlandet. Den bilden av nyanlända 
familjer har förändrats och idag menar forskning att större fokus läggs på familjernas 
sociala och ekonomiska livsvillkor i det land de kommer till. Författare skriver att i 
många fall har det större betydelse för familjer än deras upplevelser från sitt 
hemland.  

Lunneblad (2013) skriver att barn och familjer som sökt skydd i Sverige, får i kontakt 
med förskolan möta det svenska samhället för första gången. Många nyanlända 
familjer har under svåra förhållanden tvingats lämna sitt hemland. Familjer bär med 
sig traumatiska upplevelser från krig och deras flykt. Detta är något som förskolan får 
möta och ha i åtanke i arbetet med dessa människor. Lunneblad (2013) nämner att 
förskolan är en viktig instans för nyanlända familjer med flyktingbakgrund. I 
förskolan får både barn och föräldrar möjlighet att möta andra vuxna som 
strukturerar upp barnens vardag. Det är ett förfogande för familjer som lämnat sina 
gamla nätverk bakom sig och är i sökandet av nya sociala nätverk. Angel och Hjern 
(1992) belyser också att samhällets stöd för nyanlända flyktingar är avsevärt. Stödet 
från samhället påverkar hur den drabbade ser på sig själv. Det är viktigt för den som 
upplevt något traumatiskt att bli bemött med öppna armar, även om det kan upplevas 
otäckt och avvikande för den som bemöter. Författare menar att om vi behandlar 
nyanlända flyktingar som annorlunda, kommer de att bli annorlunda.  

Pedagoger i förskolan behöver förstå sin roll som kulturöverbryggare då förskolan 
många gånger blir barns första möte med andra kulturer. Som pedagog behöver man 
ha klart för sig vad den egna bakgrunden har skapat för normer och värderingar och 
hur detta påverkar det mångkulturella arbete som bör tillämpas i förskolan (SOU, 
1998). 
  
Föräldrasamverkan          

Föräldrar har fått mer inflytande över barnens utbildning genom tiden och i och med 

förskolans läroplan 1994 har föräldrars inflytande och rättigheter även fastslagits i ett 

officiellt styrdokument. Detta har lett till att både föräldrar och pedagoger har större 

ansvar för barnens utveckling och att det getts mer insyn i förskolans värld och 

pedagogers arbetssätt för föräldrarna (Eriksson, 2008). Författaren menar att det 

finns olika sätt att se på föräldrasamverkan, vilka roller pedagoger och föräldrar har i 

samarbetet och att detta bör beaktas när föräldrasamverkans betydelse diskuteras. 

Förskolan ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran, 
utveckling och växande. Förskolans uppgift innebär att i samarbete med föräldrarna 
verka för att varje barn får möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar 
(Skolverket 98/16 s.5). Sawyer, Manz och Martin (2016) beskriver hur viktigt 
föräldrar och pedagogers samverkan är för barns språkutveckling. Den kulturella och 
språkliga kunskapen de besitter ger inblick i barns micro- och mesosystem och ju 
större den kunskapen är desto lättare får barnen ett sammanhang i sin vardag. 
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Författarna ser en stor fördel med att en bra föräldrasamverkan startar redan i 
förskolan för att senare främja barnens skolgång. I författarnas forskning framgick 
att pedagoger hade vissa strategier för att skapa en väl fungerande 
föräldrasamverkan. Det kunde till exempel vara att alltid hälsa välkommen på ett 
positivt och trevligt sätt, visa att de hade god relation med barnet, pedagogerna lärde 
sig också några ord på barnets språk och de tillhandahöll böcker på barnets 
hemspråk. Pedagogerna ansåg också i denna forskning att det var betydelsefullt att 
både föräldrar och pedagoger var engagerade i barnets vardag och att det var viktigt 
att de tydliggjorde läroplanen på ett enkelt sätt för föräldrarna.  
 
Även Heikkilä och Lillvist (2017) beskriver föräldrasamverkan som en bro mellan 
barns micro-miljöer och är av största vikt för de barn som dessutom rör sig mellan 
olika kulturer och olika språk i sina micro-miljöer. Fungerar samverkan på ett bra 
sätt så underlättar det för barnens utveckling och lärande men många gånger är 
språkförbistring och förutfattade meningar ett hinder i arbetet.   
Föräldrarna ska 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 
(Skolverket, 98/16 s.13). 

I en studie framgick det att nyanlända föräldrar vill göra något meningsfullt för 
barnen och de har en vilja att barnen ska integreras i samhället. Föräldrarna menade 
i denna forskning att det krävs respekt för varandras traditioner och en medvetenhet 
om familjens livssituation. Svårigheterna är att de många gånger inte har kunskap 
om det svenska skolsystemet och att de av rädsla och okunskap låter bli att engagera 
sig. De har också, som forskningen visar, en stor tilltro till skolan och en syn att 
pedagoger är auktoritära. Detta på grund av hur det ser ut i deras hemländer och 
skolsystemet där (Nilsson, 2008)  

Pedagogers interkulturella förhållningssätt       

Lunneblad, (2013) nämner att inom integrationspolitiken kan ideologiska dilemman 
uppstå, vilket avser frågor som människor känner till och ofta har åsikter om, t.ex. 
mottagandet av nyanlända barn och deras familjer. Men diskussionen grundar sig 
inte i en gemensam utgångspunkt, vilket försvårar möjligheten att komma fram till en 
lösning. Ett återkommande ämne i integrationspolitiken är svårigheterna 
flyktingbarn och deras familjer har att anpassa sig till de rutiner som råder i den 
svenska förskolan. Ett ideologiskt dilemma i förskolan kan därmed vara diskussioner 
om vardagliga rutiner, såsom mat, tider och kläder. Men också diskussioner 
gällandeföräldrars deltagande i firandet av högtider och traditioner. Detta grundar 
sig ofta i värderingar och normer utifrån känslor av kulturell och nationell identitet 
och samhörighet.  

Sawyer, Manz och Martins (2016) forskning visar att synen på vilken roll, vilka 
värderingar och vilka skyldigheter föräldrar och pedagoger har påverkar och kan 
försvåra arbetet med samverkan. Pedagoger kan exempelvis ses som auktoritära och 
det resulterar i att föräldrar inte känner sig uppskattade och vågar ställa frågor om 
verksamheten. Alfakir (2010) beskriver innebörden av ett interkulturellt 
förhållningsätt. Det kräver t.ex. en medvetenhet hos pedagoger i kommunikation 
med föräldrar. Det behöver också finnas en vilja hos pedagoger att vara öppen i sin 
dialog med föräldrarna, dvs. att vilja sätta ord på sina föreställningar om föräldrarna, 
men även kunna vara självkritisk i sitt tänk. Detta innebär för pedagoger att vara 
lyhörd men det handlar också om hur de förhåller sig till och ser på föräldrarna de 
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möter. Alfakir nämner att ett gott samarbete mellan förskola och hem främjar 
barnens känsla för trygghet under sin tid i förskola/skola. I föräldrasamverkan har 
pedagoger i uppgift att göra föräldrarna medvetna om deras viktiga och stödjande roll 
i sitt barns utveckling och lärande. Detta kan bli möjligt genom att pedagoger har rätt 
inställning och förmåga att ta till sig det föräldrarna berättar och talar om. Det 
handlar om att vara nyfiken som pedagog och vilja lära sig av barnen, föräldrarna och 
deras erfarenheter. Det blir meningsfullt för både föräldrar och pedagoger menar 
författare.  

Alfakir (2010) skriver att vissa föräldrar upplever en svårighet i att fråga pedagoger 
om saker de inte förstår. Istället för att fråga, undviker föräldrarna möten med 
pedagoger för att de tycker att deras svenska är för dålig och skäms över att de inte 
förstår. Vidare skriver Alfakir att även om det finns en medvetenhet hos föräldrar och 
pedagoger är det ändå pedagogens ansvar att se till att förändringar sker om så krävs. 
De har förutsättningarna att förändra situationen. Först och främst måste arbetslaget 
vara överens om den utveckling som ska ske. Detta för att föräldrarna, som redan har 
begränsade kunskaper om den svenska förskolan/skolan, ska få klara budskap. 
Lahdenperä (2008) menar att språkstöden bör vara med i reflektion och 
utvecklingsarbetet i förskolan. De ska vara integrerade i arbetslaget och i 
verksamheten istället för att bedriva undervisning avskilt från den andra gruppen. 
Detta skapar ett mer interkulturellt arbetssätt och större förståelse hos alla berörda i 
förskolans verksamhet. Enligt Skolverket (98/16) innebär det pedagogiska 
ledarskapet ett ansvar att ”verksamheten bedrivs i enlighet med målen i läroplanen 
och uppdrag i dess helhet” (s.16). Ett systematiskt kvalitetsarbete ska se till att 
barnens inflytande stärks och att det ska finnas tillgång till särskilt stöd. Arbetet 
innebär att likabehandlingsplanen genomförs och utvärderas och att hålla den 
pedagogiska miljön föränderlig. Personalen ska också få möjlighet till relevant 
kompetensutveckling.  

Likabehandling och jämlikhet  
Eriksson (2008) tar upp rapporter som legat till grund för reformpolitikens ideal när 
det kommer till jämlikhetstänkande inom skolväsendet. Dessa rapporter visade på 
hemmets betydelse för barnens goda resultat i utbildningen, och vikten av att minska 
avståndet mellan hem och skola. Det demokratiska uppdraget kan dock vara svårt att 
fullfölja, för även om det utbildningspolitiska syftet med ökad föräldrasamverkan är 
att skapa jämlikhet, kan skillnader i hemmens tillgängliga resurser variera stort och 
därmed skapa ojämlikhet för barnen. 
 
Förskolans läroplan beskriver förskolan som en plats där de mänskliga rättigheterna 
och svenska demokratiska värderingar förmedlas och respekteras. Där vuxnas 
förhållningssätt påverkar och ger barnen en förståelse för dessa och ska skapa ett 
intresse och en vilja att ta del av samhällslivet (Skolverket, 98/16 s. 4) Det ska enligt 
lag finnas en likabehandlingsplan för varje enskild verksamhet. För detta ansvarar 
huvudmannen eller någon som huvudmannen utser ansvarig. Denna plan ska 
innehålla främjande arbete för barns lika rättigheter oavsett religion, olika 
trosuppfattning, etnisk tillhörighet, kön, sexuell läggning eller funktionshinder och 
ska också innehålla förebyggande arbete så trakasserier och kränkande behandling 
förhindras. Planen ska följas upp och ses över varje år och ska redovisa planerade 
åtgärder (Lag 2006:67). 
Diskrimineringsombudsmannen förespråkar att förskolan aktivt ska arbeta med 
likabehandlingsplan och en plan mot kränkande behandling och dessa planer får 
sammanföras om de uppfyller kraven utifrån diskrimineringslagen och skollagen. I 
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denna likabehandlingsplan ska personal, föräldrar och barn få möjlighet att påverka 
då delaktighet förhindrar kränkande behandling och diskriminering och gynnar 
förståelsen för allas lika rättigheter (DO, 2012). 

Språkets betydelse                            

I Kultti (2012) nämns att kommunikation sker genom en förbindelse mellan kulturen 
och det mänskliga tänkandet. Vidare nämner författaren att människor formar sig 
själva och andra genom kommunikation, främst genom gester, mimik och andra 
fysiska handlingar, som är grundläggande för kommunikationen och som alltid har 
en kroppslig dimension.  Men kommunikation innebär också ett interagerande och 
utbyte av verbala handlingar. Vad individer gör och säger omfattar språkliga uttryck 
och fysiskt agerande som avser att utföra något.  

Kultti nämner forskning vars frågor riktas mot sociala, kulturella och historiska 
sammanhang där olika språk får uppmärksammas och läras. Genom den migration 
som sker idag samt undervisning av och på främmande språk i skolan gör att fler 
barn och elever blir flerspråkiga. Flerspråkighet kan vara ett medvetet val och 
önskemål av föräldrar, medan det i andra fall är en förutsättning för vardagslivet.  

Språkliga erfarenheter får mötas i förskolan mellan pedagoger, barn, föräldrar och 
andra familjemedlemmar. Att lära sig svenska i förskolan är en förutsättning för 
flerspråkiga barns framtida livsvillkor och rättigheter. Barns modersmål och 
andraspråk förutsätter varandra och ska inte ses som separata företeelser. Kultti 
(2012) nämner att språkutvecklingen sker genom ett interaktivt samspel mellan barn, 
pedagoger och föräldrar där skilda språk och kulturer möts. Men Skolverket (2013) 
nämner att ett hinder i föräldrasamverkan kan vara språket, eller avsaknaden av ett 
gemensamt språk. Den information som föräldrar kan ta till sig och förstå, är oftast 
lättförklarlig och konkret, såsom barnets välmående och praktiska saker, andra 
viktiga saker blir åsidosatta. Angel och Hjern (1992) skriver att den största 
utmaningen nyanlända flyktingar har, är att lära sig tala svenska. Nyanlända 
flyktingars eventuella traumatiska erfarenheter samt deras studieovana, är viktiga 
faktorer som spelar in i deras försök att lära sig svenska. Men den allra viktigaste 
faktorn är motivationen menar författare. Har en nyanländ flykting svårt att 
acceptera sin situation i Sverige, blir det svårare för den att lära sig svenska 
ordentligt.  

I utbildningsmaterialet ” Att komma till tals. Flerspråkiga barn i förskolan.” nämns 
det att eftersom föräldrar är förebilder för sina barn så är det viktigt att barnen ser att 
föräldrarna är betydelsefulla i förskolan. För barnens identitetsutveckling och för 
deras språkutveckling är det därför en fördel att det finns flerspråkig personal i 
förskolan. Detta kan underlätta föräldrasamverkan och ge föräldrar chans till 
delaktighet och inflytande i barnens vardag även om de inte talar svenska 
(Skolverket, 2004). Trots övertygelsen om att en god samverkan mellan förskola och 
hemmet är positivt för barnen arbetas det många gånger för lite med detta. Detta för 
att språket utgör ett hinder för samarbete och ses som besvärligt för både föräldrar 
och pedagoger. Då kan språkstöd vara till stor hjälp för att skapa förtroende mellan 
berörda parter (Sawyer, Manz & Martin, 2016). Kultti skriver i en artikel i 
Pedagogiska magasinet att för en väl fungerande samverkan krävs en dialog, och om 

problematiken i att dialogen ofta inte finns på grund av språkförbistring. Hon ser att 

vi i dagens förskola kanske måste ändra tillvägagångssätt i samverkansarbetet för att 

få alla delaktiga, exempelvis genom att ändra formen på föräldramöten och ordna så 

möten kan ske på så sätt att en dialog kan ske (Kultti, 2017). 
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Forssell (2013) nämner Vygotskys syn på barn/människans utveckling och lärande i 

interaktion med andra och det är en given utgångspunkt i vårt arbete. Vygotskij talar 

om psykologiska redskap som vi använder för att tänka och kommunicera med. Det 

han ser som den absolut viktigaste och psykologiska redskapet är språket. För att bli 

delaktig i andras perspektiv krävs ett språkband mellan människor och på så sätt kan 

de ta del av varandras sociokulturella erfarenheter. I interaktion med andra lär sig 

människor att tänka och agera på det sätt som samhället är uppbyggt av. Forsell 

nämner att oavsett på vilket sätt människor interagerar sker utveckling och lärande 

bland människor. Författaren skriver att förskolan/skolan är en plats att lära sig och 

ta del av samhällets erfarenheter som inte går att möta i vardagen. D.v.s. 

institutionella begrepp och kunskaper som är bortom människans personliga 

erfarenheter. Våra personliga erfarenheter är grunden för hur vi tänker och 

internaliserar och på så sätt formas vi till sociokulturella varelser. Internalisera 

innebär att vi i vårt eget tänkande kan omskapa våra erfarenheter och kunskaper och 

dra slutsatser om hur vi ska gå till väga.  

Detta kan ställas i relation till Heikkilä och Lillvist (2017) antologi där de bl.a. skriver 

om samverkan mellan flerspråkiga föräldrar och förskolan. De lyfter vikten av 

relationellt aktörskap som bland annat sker i förskolan. Det handlar om att ha 

förmåga att anpassa sitt tänkande och beteende utifrån en annan persons aktörskap. 

Författarna förklarar att människor i förskole-kontexten, dvs. barn, föräldrar och 

pedagoger har olika grad av relationellt aktörskap. Detta kräver att deltagarna har 

kunskap och förståelse om det som rör språk och identitet.  

Vidare nämner författarna att tidigare forskning visar på svårigheter i att samverka 

med föräldrar som har olika etniska och kulturella bakgrunder. En svårighet kan vara 

missförstånd och förvirring bland språkbarriärer, men även att det finns förutfattade 

meningar om kulturella normer och traditioner.  

Heikkilä och Lillvist (2017) lyfter vikten av att skapa en kulturell relevant pedagogik i 

förskolan. Detta genom att använda tidigare erfarenheter av kulturell mångfald, men 

det är viktigt att fortsätta samverka med föräldrar och se dem samt barnen som 

betydelsefulla kunskapsbärare.  

Tolkens betydelse                 
Angel och Hjern (1992) belyser vikten av att använda tolk i syfte att kunna 
kommunicera med nyanlända flyktingfamiljer, men författarna menar också att den 
möjligheten har sina för och nackdelar. Att etablera förtroendefull kontakt mellan 
tolk och nyanlända familjer kan bli svårt då en oerfaren tolkanvändare lätt 
generaliserar över svårigheter i tolksituationen. Det kan vara svårigheter såsom att 
det kostar mycket pengar, är tidskrävande och ger utrymme för feltolkningar. Den 
erfarna tolkanvändaren tänker på ett annat sätt och har istället lärt sig känna igen 
svårigheter och hur de ska tas itu med, menar Angel och Hjern (1992). I vissa 
tolksituationer kan det vara en fördel att använda en kvinnlig tolk istället för en 
manlig. Det kan också vara en fördel att använda tolk från en annan etnisk grupp. 
Tolkanvändare lär sig utnyttja fördelarna i tolksituationen menar författarna. 
Förutsättningarna för att en tolksituation ska bli så bra som möjligt krävs en 
ömsesidig respekt mellan tolk och tolkanvändare. Dessa ska helst ha bekantat sig 
med varandra innan någonting börjar tolkas. När en tolk arbetar under sekretess är 
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det viktigt att förskollärare förmedlar detta till familjer där en tolk används som stöd 
(Angel och Hjern, 1992).  

Författarna menar att en nackdel med att använda en tolk från en viss etnisk grupp i 
en liten ort är att tolken, mer eller mindre, har en vänskaplig relation till samtliga 
flyktingfamiljer. I en sådan situation blir det svårt för tolken att hålla sig neutral i 
kommunikationen, istället kan tankar och reaktioner väckas hos tolken som är svåra 
att dölja. På så sätt blir tolken känslomässigt involverad i familjens kris. Detta kan då 
ta över tolkens huvudsakliga syfte. För barnet i familjen kan detta bli förvirrande när 
de inte kan skilja på tolken som vän till familjen och som professionell tolk. Denna 
situation är tyvärr ganska vanlig i Sverige idag och författarna menar att det är upp 
till tolkanvändaren att välja mellan en tolk utifrån och ta det merkostnader som 
följer, eller gå med på det svårigheter som uppstår vid användandet av en icke-
neutral tolk (Angel och Hjern, 1992).  

2.3 Teori 

Bronfenbrenners utvecklingsekologiska perspektiv 
Vi har valt att ha Bronfenbrenners utvecklingsekologiska perspektiv som teoretisk 
ram. Det utvecklingsekologiska perspektivet visar på ett gemensamt samspel mellan 
individ och miljö som påverkar varandra. Miljön är uppdelad i olika nivåer där 
individen har varierade möjligheter att utforma och påverka sin omgivning. 
Relationer och utveckling gör att barnet kan påverka flera nivåer i den 
utvecklingsekologiska miljöstrukturen och tillsammans samspelar dessa nivåer 
tillsammans med individen på ett komplext sätt. Bronfenbrenner (1979) menar att de 
fyra nivåerna, mikro-, meso-, exo-, och makronivån är bundna till varandra och att 
det som sker i ett system påverkar ett annat.   

Mikrosystemet är det minsta systemet och exempelvis barnets familj, förskola och 

barnets närmiljö hör till detta. I detta system påverkas barnet med värderingar, 

vilken roll barnet har och tänkesätt genom att de är nära människor de håller av och 

ser upp till. I de olika mikrosystemen får barnet prova aktiviteter och ha varierade 

roller, och är det en utvecklande och samspelande miljö ökar barnets självkänsla och 

lärande och det genererar i utveckling. Ju äldre barnet blir desto fler mikrosystem 

kommer barnet att delta i och då är samarbetet i de olika mikronivåerna viktigt 

eftersom de påverkar varandra.  

Mesosystemet skapas av relationerna mellan hem, förskola, närmiljö och kompisar 
där barnet deltar på aktivt sätt. Hur barnets stöds och kompletteras mellan de olika 
miljöerna och hur de introduceras för en helt ny miljö är avgörande för systemets 
betydelse och barnets utveckling. Blir det nya sammanhanget för barnet obegripligt, 
utan mening och med för höga krav påverkas barnet negativt och det sker då ingen 
utveckling (Bronfenbrenner, 1979). 

Exosystemet påverkar barnet indirekt men är ofta inget som barnet själv kan påverka 
och förändra. Exempel på exonivån är den institutionella situationen, t.ex. ekonomin 
i förskolan/skolan, var föräldrarna arbetar, arbetslöshet och ekonomi.   

Makrosystemet är den mest övergripande nivån, där lagar och regler som i slutändan 
påverkar barnet finns. Denna nivå innefattar politiska och ekonomiska organ och 
beslut, arbetsmarknad, utbildningssystem, kultur, religion, samhällsekonomi och 
även påverkan från övriga världen. Detta är sådant som är svårt att inverka på för 
barn men ändå påverkar deras utvecklingsmöjligheter (Bronfenbrenner, 1979).  
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Figur 1: Bronfenbrenners utvecklingsekologiska system hämtad från gozips.uakron.edu 

3. Metod  

Vi har valt att använda kvalitativ forskning med intervjuer och observationer som 

metod för att få svar på våra frågeställningar. Den kvalitativa forskningen ger oss 

djupare förståelse för ämnet då den fokuserar mer på människors tolkningar och 

synsätt i sammanhanget, vilket hjälper oss att uppnå syftet. Vi tar här upp hur urvalet 

gjordes och vilka som varit delaktiga i undersökningen. Slutligen kommer vi att ta 

upp de etiska ställningstagandena. 

3.1 Aktionsforskning  
Vi har valt att använda aktionsforskning som forskningsdesign. Aktionsforskning kan 
beskrivas som en utvecklingsprocess där pedagoger och forskare tillsammans 
förbättrar ett specifikt område. Befintlig kunskap utmanas med ny forskning och 
genererar i utveckling. Stegen i en aktionsforskning består av planering, aktion, 
observation och reflektion. Planeringen grundar sig i frågor och ett synbart 
utvecklingsområde som man som pedagog vill förbättra. Utefter det planeras en 
aktion, en handling, som ska utveckla och förbättra området i praktiken. Aktionen 
observeras och dokumenteras för att det ska finnas underlag för att reflektera och 
analysera över aktionens förbättringspotential. Dessa reflektioner kan leda till nya 
frågor och utvecklingsområden och genom detta kan aktionsforskningen beskrivas 
som en cirkel där nya utvecklingsprocesser kan visa sig. Syftet med aktionsforskning 
är att genom kombinationen handling och forskning förbättra en särskild del av 
praktiken.  Aktionsforskning startar alltid i den befintliga verksamheten och till hjälp 
finns olika pedagogiska verktyg för att synliggöra utvecklingen i arbetet och visa på 
vilken mening utvecklingen har för verksamheten. Dessa pedagogiska verktyg är; 
dagboksskrivande som blir en hjälp för att egna tankar synliggörs och blir ett stöd i 
reflektionerna. Observationer på olika sätt visar hur verkligheten ser ut och 
förhindrar att ett antagande blir ”verklighet”. Intervjuer visar på hur andra tänker 
om utvecklingsområdet som upptäckts, och intervjuerna måste anpassas utefter vem 
som intervjuas och vilka frågor som finns. Dokumentationen är viktig och bör 
innehålla information som förutsättningar, arbetets process, handlingar som 
genomförts och vilka verktyg som använts. I reflektionen synliggörs viktiga delar i 
arbetet, både genom egen reflektion och i reflektion med andra (Nylund et.al. 2010).      
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Modell aktionsforskning 

 Figur 2: Aktionsforskningsmodell hämtad från Pilglantan.se- aktionsforskning 

3.2 Intervjuer 
Vi använder oss av den kvalitativa semistrukturerade intervjun som kännetecknas av 
en generell utgångspunkt som genererar i de intervjuades egna åsikter och synsätt. 
Denna intervjumetod är flexibel och kan sträcka sig åt olika håll beroende på vad 
respondenten ser som viktigt. Frågorna som ställs är förbestämda i en intervjuguide, 
men det finns utrymme för följdfrågor. En eventuell omflyttning av frågornas följd är 
tillåtet om det krävs i intervjusituationen, då andra viktiga frågor kan upptäckas. 
Svaren får i dessa intervjuer gärna vara detaljerade och innehållsrika och innehålla 
personliga åsikter. Intervjufrågorna är öppna med fokus på vårt ämne men vi har 
även varit flexibla utifrån svaren vi fått (Bryman, 2011). Syftet med att genomföra 
intervjuerna var att få en utgångspunkt i vår aktionsforskning genom att förstå hur 
verksamheten ser ut idag och eventuella utvecklingsområden som vi kan vara med 
och påverka.  

3.3 Observationer  
Vi har även valt att använda av oss en deltagande observation som innebär att vi 
deltar aktivt med de individer vi observerar (Bryman, 2011). Eftersom vår 
aktionsforskning kräver ett aktivt deltagande så måste vi vara på plats vid ett flertal 
tillfällen. Detta för att observera och praktiskt visa det utvecklingsområde vi ser att 
det finns behov av. Att genomföra en deltagande observation innebär att vi studerar, 
engagerar och deltar i utvalda situationer, i detta fall hämtning och lämning av barn 
på förskolan.  Vi förde anteckningar under observationerna som ligger till grund för 
vårt arbete.  Våra observationer medförde att vi kunde studera kroppsspråk och 
ansiktsuttryck då deltagarna inte talade samma språk som oss, och deras handlingar 
blir intressanta för vår studie. Vi valde att genomföra en öppen observation där 
deltagarna fått information om vilka vi är, vad vi observerar och vad vi ska använda 
observationsmaterialet till. Detta till skillnad från den dolda observationen då 
deltagarna inte känner till denna information (Bryman, 2011). 

3.4 Forskningsetik 
Vi följer Vetenskapsrådets (2017) etiska regler vid intervjuer och observationer 
genom att informera respondenterna om informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Bokningarna av intervjuer och 
observationer som skedde via telefon och mail och respondenterna informerades om 
de etiska reglerna och vårt syfte med studien via missivbrevet (se bilaga). Vi 
uppmanade respondenten att delge informationen till övrig personal på de aktuella 
avdelningarna. För att befästa informationen talade vi även om vårt syfte och hur 
genomförande skulle ske när vi var på plats. Vi informerade även om att 
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ljudinspelningar och annat material endast är avsett för detta arbete och kommer 
sedan att raderas. Genom att informera respondenterna att deras deltagande i denna 
studie är frivillig och har rätten att avstå från vidare medverkan har vi följt 
informationskravet. Genom att respondenterna gett sitt samtycke för deltagande och 
deras identiteter hålls anonyma genom fingerade namn, har vi följt samtyckeskravet 
och konfidentialitetskravet. Vi har följt nyttjandekravet genom att informera 
respondenterna om att den information vi fått inte kommer att lånas ut för 
kommersiellt bruk eller andra avsikter.  

3.5 Reliabilitet och validitet 
Enligt Stukát (2005) och Bryman (2011) motsvarar begreppet reliabilitet hur pålitlig 

en forskning är, medan validitet handlar om att kunna uppskatta hur vida de valda 

mätinstrumenten (intervjuer och observationer) mäter syftet i fråga. Något att beakta 

är om datainsamlingen är tillräckligt pålitlig och om den är relevant för 

undersökningens syfte menar författarna.               

Genom att vi intervjuat verksamma personer i förskolan, såsom förskolechef, 

förskollärare och språkstöd, men också föräldrar, har gett oss ett underlag som vi 

anser vara pålitligt. Vi utgick från att våra informanter var ärliga utifrån de svar vi 

fick. Intervjuer och observationer har varit de mätinstrument vi använt oss av. 

Därefter har QR-koder varit ett sätt att utveckla föräldrars delaktighet. Genom det 

har vi fått svar på våra forskningsfrågor och uppnått vårt syfte och vi anser att vi fått 

tillräckligt trovärdig information att tillämpa i studien. Då vår studie endast gjort på 

en förskola med endast ett få antal respondenter, ser vi att vår studie inte är särskilt 

generaliserbar.  

3.6 Urval 
I denna aktionsforskning medverkar en förskolechef, en förskollärare, två språkstöd 
samt två nyanlända föräldrar. Alla intervjuer förutom med förskolechefen, skedde på 
en och samma förskola. Intervjun med förskolläraren skedde i ett förrådsutrymme, 
med anledning av att förskolan är under ombyggnation och barngruppen var 
inomhus i lokalerna. Intervjun med språkstöden skedde i verksamheten med några få 
störningsmoment då annan personal kom in i rummet. Intervjun med förskolechef 
skedde på kommunhuset i ett konferensrum i lugn miljö. Språkstöden var behjälpliga 
vid intervjuerna med föräldrarna, både med bokning av intervju och tolkning vid 
intervjutillfället. Föräldraintervjuerna genomfördes i förskolans lokaler utan direkta 
störningsmoment. En av föräldrarna är ursprungligen från Afghanistan, men har bott 
en tid i Iran, och den andra föräldern är från Irak. 

Urvalet av respondenter gjordes genom ett bekvämlighetsurval (Denscombe, 2009). 
Detta innebär att detta urval var mest passande för vår aktion, både när det gäller 
plats, tid och för aktionsforskningens syfte. Förskolan vi valt att observera och 
genomföra intervjuer på har ett högt antal nyanlända barn och föräldrar i 
verksamheten. Vi har båda arbetat som vikarier på denna förskola och är till viss del 
insatta i deras situation. Varför vi valde att just intervjua dessa personer på denna 
förskola är för att vi ville ha fler perspektiv på hur arbetet med nyanlända föräldrars 
delaktighet sker där och hur vi med vår aktionsforskning kan utveckla det arbetet. 
Språkstöden fick bestämma vilka av föräldrarna som skulle intervjuas, detta för att 
språkstöden skulle känna sig bekväma i situationen. Förskolan som vi gjort 
aktionsforskningen på ligger i vår hemkommun.  
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3.7 Procedur  
Efter att vi valt och tillfrågat våra respondenter så formulerade vi ett antal frågor 

utifrån deras perspektiv. Vissa av frågorna var snarlika då vi ville se ifall att de 

arbetar utifrån samma synsätt. Tre dagar innan intervjutillfällena skickades frågorna 

tillsammans med missivbrevet ut till respondenterna via mejl. Detta för att de skulle 

få möjlighet att förbereda och reflektera över frågorna, eftersom språket kunde vara 

en svårighet i kommunikationen. Vi fick hjälp av språkstöden att vidarebefordra 

dessa frågor till föräldrarna som tackat ja till deltagande. Intervjuerna spelades in 

med hjälp av mobiltelefon samt att vi båda antecknade ifall tekniken skulle fallera. 

Intervjuerna tog mellan 15-45 minuter att genomföra, sammanlagt genomfördes sex 

intervjuer under fyra olika dagar. Efter varje intervju transkriberade vi dem var för 

sig och därefter valde vi att förkorta och välja ut det vi ansåg var relevant för vår 

studie. Vårt syfte har varit att öka föräldrars delaktighet i en mångkulturell förskola. 

Vi har därför valt att utgå från läroplanens mål vad gäller delaktighet för föräldrar. I 

Skolverket (98/16, s.13) står det att förskollärare ska ansvara för att ”ge föräldrarna 

möjligheter till delaktighet i verksamheten och att utöva inflytande över hur målen 

konkretiseras i den pedagogiska planeringen” samt ”att vårdnadshavare är delaktiga i 

utvärderingen av verksamheten”. Vi har skapat möjligheter för föräldrar att bli 

delaktiga i deras barns vardag och låtit föräldrarna under tiden och även efteråt, 

tycka till och utvärdera vår idé. 

För att nå vårt mål med föräldrars ökade delaktighet, bestämde vi oss att summera 
avdelningens veckoplanering och därefter koppla de olika aktiviteter som skulle ske 
till förskolans läroplan. Därefter fick vi hjälp att läsa in dessa på arabiska och dari och 
vi valde även att göra en svensk variation. Detta för att kunna delge föräldrarna på 
deras språk hur vardagen ser ut i förskolan och aktiviteternas koppling till 
läroplanen. Inläsningarna omvandlade vi till ljudfiler kopplade till en QR-kod som vi 
skrev ut. QR-kod står för ”quickresponse” och är en streckkod som är kopplad till en 
länk på internet. En QR-kod samlar mycket information på en liten yta och ger 
möjlighet till att spara länkar som leder till bilder, videor eller ljudfiler. För att scanna 
av koden behövs en smartphone eller en lärplatta/Ipad som får fram informationen. 
Hämtad från http://www.pedagogverkstan.se/qr-koder-2/. Vi valde att vara på 
förskolan under tre veckor, dvs. lästes tre arabiska, tre dari och tre svenska 
veckoplaneringar in som QR-koder. Dessa sattes upp på måndagen den aktuella 
veckan.  

Dessa QR-koder sattes sen upp på avdelningens ytterdörr där all annan information 
sitter. Anledningen till att vi valde just detta var att vi såg relativt lågt intresse hos 
föräldrarna att bli delaktiga, beroende på tidigare erfarenheter och språkförbistring. 
Vi såg att denna handling var ett enkelt sätt att få föräldrar medvetna om läroplanen 
och sitt barns vardag på förskolan. Vi försökte skapa en lathund för QR-koderna, i 
syfte att förenkla användandet men misslyckades för att vi inte hittade tillräckligt bra 
bilder och förklaringar som vi kunde använda. Vi tänker ändå i längden att QR-koder 
är ett sätt där föräldrarna självständigt kan ta del av information  

När vi fått avdelningens veckoplanering av en pedagog skrev vi om den och kopplade 
därefter aktiviteterna på ett enkelt sätt till läroplanen. Innan inläsning av QR-
koderna, skrev vi ut vår veckoplanering på svenska. Språkstöden fick ta den tid de 
behövde för att översätta den på sitt språk. Vi var på förskolan fyra gånger för att läsa 
in veckoplaneringen på alla språk. Anledningen till detta var att ett av språkstöden 

http://www.pedagogverkstan.se/qr-koder-2/
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blev sjuk och inte var tillgänglig den bokade tiden. Det arabiska språkstödet hade 
behov av att få tid att översätta skriftligt innan inläsning av QR-koden.  

Innan observationerna satt vi upp en presentation där vi förklarade vilka vi är och 
vad vi har för ändamål med vår studie. Detta placerade vi på dörren vid 
informationstavlan. Vi bestämde vilka datum vi skulle observera och informerade och 
frågade pedagogerna om det passade för dem. Vi delade upp arbetet med 
observationerna då en visade och introducerade QR- koderna för föräldrarna medan 
den andra antecknade. Vi turades om så att båda fick föräldrakontakt.  

4. Resultat 
4.1 Genomförande/intervjuer  

Förskolechef 
Karin är förskollärare i grunden och blev färdigutbildad år 1990. Hon har varit 
förskolechef i ca 3 år varav ett år på föräldrakooperativ.  

När språkstöden anställs pratar Karin om läroplanen med dem, men går in mer 
fördjupat vid arbetsplatsträffar. De har arbetsplatsträffar ca 3 gånger per termin då 
endast språkstöden och förskolechefen medverkar. Under dessa tillfällen visas t.ex. 
filmer om svenska förskolan/skolan, så att språkstöden får förståelse för vårt system 
säger Karin.  

Karin berättar att vid inskolningssamtal så pratar de mer allmänt om läroplanen med 
föräldrarna. För att nå ut till nyanlända föräldrar om vad läroplanen uttrycker 
används t.ex. vid utvecklingssamtalen en keynote eller powerpoint. I den kopplas 
läroplanen till barnens utveckling och lärande. Under utvecklingssamtalen är det i 
vissa fall en tolk eller språkstöd med beroende på hur känsligt ärendet är. Karin anser 
att språkstöden inte ska ha ansvaret över utvecklingssamtalet, de ska inte agera 
tolkar. En utbildad tolk tas in om behovet finns. Hon menar att det är oklart vad ett 
språkstöd har för uppdrag, eftersom det är ett nytt behov i förskolan. Tidigare har 
språkstödet används mer som tolk men hon anser att det ska vara mer med barnen 
och vara en bro mellan pedagoger och barn.  

Språkstöden har inte fått tagit del av likabehandlingsplanen specifikt av Karin, utan 
den tas upp vid t.ex. föräldramöten. Föräldrarna själva har haft med bekanta som kan 
översätta åt dem annars finns även tolk tillgängligt vid föräldramötena. 
Likabehandlingsplanen är inte översatt på fler språk än svenska. Men tanken finns att 
översätta fler pedagogiska dokument till andra språk berättar Karin.  

När Karin började som förskolechef var det redan många nyanlända i kommunen. 
Hon förstår att det har inneburit ett ökat uppdrag men kan inte uttala sig om hur 
mycket extra arbete det innebär, eftersom hon inte har något att jämföra med.  Hon 
får ofta ta del av asylprocessen då många föräldrar kommer till henne med frågor 
som egentligen inte rör barnen och förskolan. Eftersom hon arbetar i kommunen och 
kommunen hjälper till med frågor angående asylprocessen, så tror många nyanlända 
att hon kan hjälpa till. Det handlar mycket om att de inte förstår det svenska systemet 
tror Karin. Det är en svårighet att hjälpa till då systemet är komplicerat även för 
henne. Utöver det är det mycket sekretess från migrationsverket som försvårar 
ytterligare. Asylprocessen är svår då familjer har kort tid på sig, det sker snabba 
beslut om deras boenden som gör att de snabbt måste flytta till annan kommun. 
Detta gör att det inte blir ett bra avslut i förskolan, varken för de som flyttar eller för 
de barn som går kvar. Hade de fått veta i tid att ett barn skulle flytta så hade de 
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kunnat ha något slags system för barnen skull, t.ex. sätta upp bilder på de barn som 
slutat, så barnet vet att det blir ihåg kommet. Hon upplever att föräldrar är otrygga 
för de vet inte hur länge de får stanna, detta gör att både föräldrar och barn har svårt 
med att skapa sociala relationer och integrera sig i samhället. Karin tycker att det 
borde vara tydligare för föräldrar att detta är en transferkommun så det kan ta 
ställning till hur mycket de vill integrera sig i samhället. 2015, då flyktingvågen kom, 
blev det svårt för alla instanser hur de skulle agera och det är inte förrän nu som de 
kan tänka i utvecklande arbete. Innan har allt handlat om att de asylsökande ska få 
tak över huvudet. Karin ser vikten av att dra lärdomar av det som hänt ifall det skulle 
hända igen. Karin upplever att ytterligare en aspekt av det ökade uppdraget är det 
administrativa arbetet med att skriva in och ut barnen i förskolan.  

Karin ser vikten av att göra alla föräldrar delaktiga. De jobbar inte bara med 
nyanlända föräldrars delaktighet utan de försöker få med alla föräldrar generellt och 
få ut information så gott det går. Hon upplever att personalen är väldigt 
uppfinningsrik och att de finner olika väger att nå ut, då språkstöden inte alltid finns 
till hands. De har möjlighet att ta hjälp av språkstöden som finns i skolan via telefon, 
och genom alternativ kommunikation, såsom kroppsspråk och bild-stöd. Karin 
upplever att nyanlända föräldrar inte alltid vet varför barnen ska gå i förskolan, utan 
bara att de ska det. Hon tror att vissa av barnen skulle må bättre av att vistas i 
hemmiljön med tryggheten familjen kan ge.  

Karin tycker att ett förbättringsområde inom nyanlända föräldrars delaktighet är att 
översätta fler pedagogiska dokument på flera språk. Men tyvärr är detta en 
kostnadsfråga då det kostar mycket att översätta dokument. Karin tycker att det är 
viktigt att skapa en mer tillgänglig och tydlig miljö. Som förälder ska man inte behöva 
läsa sig till vad miljön erbjuder, utan det ska miljön kunna förmedla ändå. Istället för 
text kan bilder, bild-stöd och symboler användas.    

Förskollärare 
Stina är 36 år och har arbetat som förskollärare i kommunen i 11 år, de sista 10 åren 
på den aktuella förskolan.   

Stina berättar att första informationen om läroplanen för förskolan är en broschyr 
som heter Förskolan är till för ditt barn som Skolverket tagit fram. Det är en 
förkortad version av läroplanen och finns på olika språk. Stina upplever att intresset 
för förskolans verksamhet varierar beroende på vilket land de kommer ifrån. Hon ser 
en skillnad i vilka föräldrar som gör sig till en del av det svenska samhället mot de 
föräldrar som bara vill åka tillbaka till sitt hemland.  

Utifrån Stinas erfarenheter och intryck från våren 2015 då vågen av nyanlända barn 
kom så upplevdes det att synen på förskola i Sverige och från andra länder skiljde sig.  
Ett exempel som Stina tog upp var en situation, där en pappa begärde extra möte för 
att hans barn talade om att han var besviken på att han inte hade lärt sig läsa och 
räkna. Det resulterade i ett samtal med tolk, språkstöd, förälder och förskollärare. 
Där fanns ett behov av att lyfta läroplanen menar Stina. Hon ser att många nyanlända 
barn har höga krav på sig hemifrån.  

Stina ser en vinst i att alltid prata svenska med nyanlända föräldrar, med språkstöd 
till hjälp. Hon blandar aldrig in engelska för att förenkla. Hon ser att föräldrarna 
hänger med på ett annat sätt när det svenska språket upprepas i det vardagliga. Stina 
tycker att hon kommit närmare de föräldrar som har haft barn på förskolan under en 
längre tid. Under första vågen av flyktingar var det stora barngrupper med många 
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nyanlända och då var det endast språkstöd som hade föräldrakontakt. Detta har 
ändrats då färre asylsökande kommit och barngrupperna har blivit mer blandade. Ett 
hinder är att hon inte har möjlighet att småprata med nyanlända föräldrar på samma 
sätt som med svenska föräldrar. Hon menar på att småprat bygger relationer. En 
annan svårighet i föräldrakontakten vid samrådsmöten, är hur de lägger fram 
informationen. T.ex. hade de ett samråd där den förra förskolechefen endast malde 
information som språkstödet skulle översätta. Detta upplevde de nyanlända 
föräldrarna var ointressant och tråkigt.  Vid ett annat tillfälle hade den nya 
förskolechefen ett samrådsmöte då föräldrarna fick mer utrymme för frågor och 
funderingar och det var ett mer öppet klimat. En möjlighet Stina ser är att ha foto- 
ram som hjälpmedel i hallen. Detta för att visa barnens vardag i bilder. Denna foto- 
ram hade de med sig på samrådet för att visa föräldrarna och skapa intresse och 
delaktighet hos dem.  

Stina ser svårigheter i föräldrasamverkan då det har hänt att språkstöd har blivit 
ifrågasatta av föräldrar, när det gäller t.ex. klädsel enligt religion och språkstödets 
ålder, då yngre inte respekteras på samma sätt. Stina skulle vilja veta mer om 
familjerna och deras situation hemma även om hon ser att barnen tydligt speglar 
hemmiljön. Även om Stina är trygg i sin profession och kan ta känsliga diskussioner 
med föräldrar så är det ändå ett problem då språkstödet måste vara med och kanske 
känner sig obekväm. Hon kollar alltid av med kollegor att det känns okej att ta upp 
situationer om hon inte kan vara närvarande. Är det hon som tar diskussionen så 
lämnar hon aldrig språkstödet ensam, för att hon vill tydliggöra att det är hon som 
vill ha informationen. Överlag tycker Stina att föräldrarna är dåliga på att dela med 
sig av vad som sker hemma, även om Stina ifrågasätter och undrar, är det ingen 
naturlig del för dem. Kartläggningssamtalen sker alltid utan barn och då kan känsliga 
saker komma upp.  

Föräldrarna får också välkomst-broschyrer vid inskolning där likabehandlingsplanen 
ingår och den diskuteras vid det tillfället. En problematik är att ordet likabehandling 
inte finns i det arabiska språket vilket har försvårat för språkstöden att översätta 
ordet likabehandling. Stina berättar att de i verksamheten har pratat om och 
förenklat likabehandlingsplanen för föräldrar, språkstöd och barn. Detta genom att 
prata i enkla termer om hur man behandlar varandra och att alla är lika mycket 
värda. Stina ser en svårighet när föräldrar framför önskemål om att dela barnen 
utefter deras syn på ”värde”. Då är det viktigt att likabehandlingsplanen tydliggörs för 
vad som gäller i förskolan. Stina kollar gärna av med språkstöden hela tiden vad 
barnen säger till varandra på sitt språk. Allt för att hålla likabehandlingen levande. 
Språkstöden är inte med och reviderar likabehandlingsplanen utan detta görs av 
förskollärare.  

Stina upplever att förskolan har fått ett ökat uppdrag eftersom det finns dåligt med 
mellanhänder i asylprocessen att vända sig till. Hon anser att svenska samhället är 
uppbyggt på papper och att det blir svårt och otydligt för nyanlända föräldrar att 
förstå vad alla papper innebär. Detta tar mycket tid från den vanliga verksamheten då 
hon vill vara behjälplig så gott det går. Den hjälp förskollärarna har fått är ett 
föredrag för 18 månader sen som Rädda barnen höll i, vilket var väldigt värdefullt för 
dem. Migrationsverket finns på asylboendet till och från som hjälp, men är långt ifrån 
tillräckligt och därför använder de nyanlända föräldrarna sig av dem svenska 
kontakterna som finns, bland annat förskolan. Stina har fått hjälpa föräldrar med 
sådant som egentligen inte hör till förskolan, t.ex. bokat sjuktransport. Stina ser en 
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problematik i att all den information som t.ex. skickas ut till föräldrar är enbart på 
svenska. Det kan vara svårt att hitta samma information på deras egna språk.  

Det finns olika sätt att få nyanlända föräldrar delaktiga i förskolan. Den dagliga 
kontakten och olika slags forum, såsom utvecklingssamtal, trivselkväll och 
samrådsmöte är några av dem säger Stina. På deras trivselkvällar har det varit lågt 
deltagande av nyanlända föräldrar och är ett utvecklingsområde. Detta tror Stina 
beror på den aktuella föräldragruppen och deras intresse.  

För att öka delaktigheten och samverkan med föräldrarna måste vi visa på vilken roll 
föräldrarna kan ha i förskolan, att de har rätt att tycka till och delta. 
Föräldraenkäterna har visat att deras delaktighet fått låga procent och föräldrarna vet 
inte hur de kan påverka. Stina menar på att de behöver tydliggöra vikten av föräldrars 
delaktighet. Detta genom att bjuda in, bekräfta och återkoppla till föräldrar.  

Stina berättar att de försöker att inte använda barnen som länk till föräldrarna om 
dagen i verksamheten. De tycker inte att barnen ska ha det ansvaret att förmedla 
information och vardagliga händelser till föräldrar. Men däremot används barnens 
expertis mellan varandra i barngruppen för att skapa förståelse och gemenskap.  

Språkstöd 1 
Ali har varit i Sverige i 5 år och gått en 3 årig barn och fritidsutbildning på 
gymnasienivå. Ali är född i Afghanistan men uppväxt i Iran. Han har inte gått i 
förskola men möjligheten till förskola finns i Iran. Anledningen till att Ali kom till 
Sverige var att det var en omöjlighet att fortsätta skolan där. Detta på grund av höga 
kostnader för skolgången och att barnen får stryk varje dag i skolan. Detta ser han 
skiljer sig från här i Sverige där man får betalt för att gå i skolan. När Ali blev anställd 
som språkstöd i kommunen fick han några brev och blanketter på olika språk som var 
utskrivna från skolverkets hemsida. Det var ingen som gick igenom dessa dokument 
med honom, utan han fick läsa dem på egen hand. Efter att han påbörjat sin 
anställning fick han titta på ett program om hur systemet fungerar i den svenska 
skolan. Därefter fick han ha ett samtal med förskolechefen om dess innehåll och hans 
roll som språkstöd.   

Ali har gått barn och fritidsprogrammet och har i denna utbildning tagit del av 
likabehandlingsplanen och har fått den aktuella likabehandlingsplanen av 
förskolechefen. Ali berättar att i Iran existerar inte likabehandlingsplanen, är man 
invandrare så är man. Det betyder att man sitter vid invandrarbord och leker med 
sina invandrarkompisar. Ordet likabehandling finns på både persiska och dari men 
det är ingen som bryr sig om betydelsen säger han. Föräldrarna ser på lärarna i Iran 
som några som ska ta hand om och lära deras barn, medan barnen har respekt för 
lärarna eftersom aga fortfarande är tillåtet. När Ali bodde i Iran fick de barn som kom 
från Iran gratis förskola medan de barn som kom utifrån fick betala för förskolan. 

Ali berättar att de får föräldrarna delaktiga genom att vid hämtning och lämning 
prata med dem om vad som hänt under dagen och om det är något som har hänt 
hemma som föräldrarna vill ta upp. Han säger att alla inte är lika öppna med hur 
deras familjesituation ser ut inför honom som språkstöd. Ali upplever att vissa 
föräldrar inte är intresserade av barnens vardag på förskolan och utstrålar att de bara 
vill slippa sina barn för ett tag. Detta tror han kan bero på deras situation som 
nyanlända och pressen det medför.  

Ali upplever att det är lätt med kontakten med barnen och det som känns svårt är 
kontakten med en del föräldrar. Ali upplever att vissa föräldrar inte visar respekt för 
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honom och för vad han gör. Några föräldrar ser honom som en person som tar hand 
om deras barn, andra föräldrar ser honom som en slav till deras barn. Ali berättar att 
föräldrar har uttryckt att han inte får tillrättavisa deras barn för att han bara är en 
tolk. Han ser inget behov av att förklara sin viktiga roll för föräldrarna utan försöker 
låta bli att tänka på det.  

Ali har uppfattningen om att det är föräldrarnas ansvar att komma till pedagoger och 
språkstöd när det vill vara delaktiga. Han ser också att vissa föräldrar är lite blyga och 
inte vågar ta kontakt med andra pedagoger än med honom. Ali upplever att de 
svenska föräldrarna kommer in i verksamheten med deras barn vid lämning och gör 
sig delaktiga. Medan nyanlända föräldrar gärna lämnar sitt barn i hallen, klär av 
barnen och går. Ali får ibland översätta förskolans planering under dagen och 
veckoplan som sitter i hallen. Många gånger struntar föräldrarna i det och han menar 
på att det är upp till dem att fråga. Ali tror att om det hade varit ett äldre språkstöd 
skulle föräldrar kunnat ta information mer seriöst och respektfullt. Ali ser att hans 
unga ålder spelar roll när det gäller för hur seriöst föräldrar tar emot information av 
honom. Han menar att föräldrar behöver veta att de också har skyldigheter, att det 
inte bara är förskolan som är skyldiga att ta hand om deras barns trivsel.  

Språkstöd 2 
Roza har varit i Sverige i 3 år och går för tillfället sista steget i SFI. Hon jobbar 4 
timmar om dagen i förskolan som språkstöd. Hon är utbildad förskollärare i sitt 
hemland Syrien.  

Roza säger att när hon blev anställd i kommunen som språkstöd så pratade de om 

utbildning och erfarenhet och diskuterade synen på barn i förskolan. Hon ser att 

erfarenhet och utbildning är viktigt för detta yrke. Roza får möjlighet att ta del av 

likabehandlingsplanen vid planering och arbetsplatsträffar. Likabehandlingsplanen 

hålls levande i arbetslaget genom diskussion. Hon har även fått möjlighet att 

diskutera likabehandlingsplanen med förskolechefen. Roza tycker det är viktigt att 

jobba med varandra och att hon får vara delaktig i arbetslaget. Roza säger att vi kan 

erbjuda föräldrar att delta vid möten, men vi pedagoger måste prata med föräldrarna 

varje dag och visa på vad barnen gör i förskolan. Något pedagoger kan ta upp är t.ex. 

om barnen haft en aktivitet i skogen och om olika material som barnen möter. Roza 

tycker att det är viktigt att pedagoger tar bilder på vad barnen gör, i syfte att visa för 

föräldrarna. Även om pedagogerna försöker få föräldrarna delaktiga, är det inte alla 

föräldrar som är intresserade och har frågor till Roza om sitt barns vardag. Roza 

tycker att arbetet som språkstöd är lätt i kontakten med barnen, men har haft 

problem med olika dialekter som kan göra det svårt att förstå både barn och 

föräldrar. Kommunikationen kan ta lite längre tid men det brukar gå bra säger Roza. 

Kontakten med föräldrarna upplever hon är lätt och hon känner att föräldrarna 

respekterar henne. Roza tycker att vi alltid måste ha en god kontakt med föräldrarna. 

Både via telefon och i de vardagliga mötena. Hon ser kommunikationen som väldigt 

viktig.  

Förälder 1 
Lola kommer från Afghanistan men har växt upp i Iran. Hon visste ingenting om den 
svenska förskolan innan hon kom hit. Första gången hon skrev in sitt barn på 
förskolan fick hon reda på tider och ungefär vad de gjorde på förskolan.  
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Lola berättar att det är stora skillnader på förskola/skola här och i Iran. I Iran är det 
mer lärande än fri lek som det är här i Sverige. I förskolan i Iran måste föräldrar ta 
med sig allt barnen ska göra i förskolan hemifrån, även mat. Till skillnad från här i 
Sverige där alla får lika saker och får äta samma mat. I Iran är det stor skillnad på vad 
barnen har med sig. Lola har fyra barn men det är bara ett av barnen som har gått i 
Iransk förskola, detta på grund av att det kostar mycket pengar för invandrare.  

Hon har inte fått tagit del av förskolans läroplan. Det enda som föräldrarna vet är vad 
barnen berättar att de gjort på förskolan. Det finns ingen läroplan eller liknande 
dokument i Iran.  

Lola ser att personalen i förskolan gör sitt bästa för att ta hand om barnen, hon är 
nöjd med det och har inga andra krav. Lola tycker kommunikationen blir svår när 
språkstödet inte finns till hands på morgonen. Då lämnar hon sitt barn och går. 
Eftersom hon är flykting och inte bor på samma ställe någon längre tid, tycker hon 
inte att det är värt att knyta några kontakter. När barnen äntligen börjar lära känna 
andra barn och pedagoger så måste de flytta. Så har det varit i hela hennes liv, hon får 
inte ens tänka på att slå sig till ro.  

Lola upplever att personalen bemöter henne och hennes barn väldigt bra. Sist hon 
skickade sitt barn till skolan i Iran blev sonen slagen och lärarna bröt båda armarna 
på honom. I sex månader fick Lola mata sitt barn eftersom han inte kunde använda 
sina armar. Efter det har hon inte velat skicka sitt barn till skolan något mer. 
Rasismen i Iran syns mycket, men hon upplever inte att det är lika här i Sverige, det 
är hon väldigt tacksam för. Det här är en av anledningarna till att hon inte vill vara 
delaktig i sitt barns vardag i förskolan, hon tycker inte om skolans värld. Hennes 
erfarenheter har satt djupa spår och hon är inte intresserad av att pedagogerna 
förbättrar någonting för att hon ska bli delaktig. Hon vet inte varför pedagoger tycker 
det är viktigt med hennes delaktighet i förskolan.  

Förälder 2 
Rashid kommer från Irak och har varit i Sverige i fem månader. Han visste ingenting 
om den svenska förskolan när han kom hit. Förskolan här i Sverige skiljer sig mycket 
från Rashids hemland, där finns det endast privata förskolor som kostar mycket 
pengar. Han har därför ingen erfarenhet hur förskolan i hans hemland fungerar. Han 
har inte tagit del av den svenska förskolans läroplan och tittade frågande när vi visade 
den. Han menar att eftersom de som föräldrar känner barnen bäst så tror han att de 
kan ha en betydande roll i sitt barns vardag i förskolan. Men Rashid kan inte komma 
på något som ska kunna göra det enklare för att påverka sitt barns vardag i förskolan. 
Han tror att de som arbetar i förskolan kan bedriva undervisning bäst. Rashid tycker 
att det är svårt med kontakten med den svenska personalen då språket är ett stort 
hinder, han upplever att både han och personalen ser svårigheter i detta men att 
språkstöden är till stor hjälp.  

4.2 Genomförande/observationer 

Observation 1  
Dagen innan observationen satt vi upp presentation av oss själva samt de utskrivna 
QR-koderna på dörren där förskolans veckoplanering sitter. QR-koderna är utskrivna 
på dari, arabiska och svenska. Förutsättningarna för att den här deltagande 
observationen skulle bli som vi planerat försämrades då ett av språkstöden var sjuk 
och det andra språkstödet var på en annan avdelning. Vi hade inte tagit reda på vilket 
barn/förälder som hörde till vilket språk. Det är något vi känner att vi måste veta till 
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nästa observation. Vi kom dit en kvart innan barn och föräldrar kom för att 
förbereda.  Ett arabiskt barn kom med sin pappa, men vi hann inte fånga upp honom 
i hallen då vi precis anlänt också. Vi visade istället det arabiska barnet QR-koden och 
han fick lyssna. Vi sa att han fick visa pappa vid hämtning och att det gick bra att låna 
förskolans ipad. Strax därefter anlände två dari talande föräldrar, så vi frågade om vi 
fick visa dem. Mamman frågade genast efter språkstödet. Vi spelade upp 
veckoplaneringen på dari och de visade intresse, lyssnade och nickade under tiden. Vi 
försökte förtydliga att det var veckoplaneringen som satt uppe som var översatt. 
Föräldrarna pratade med varandra på dari och tog kort på veckoplaneringen. Vi 
försökte introducera appen Cloud QR läsare men de tog kort på veckoplaneringen 
igen med telefonerna istället. När föräldrarna gick försökte mamman berätta att hon 
pratade väldigt lite svenska och skrattade och sa tack. När de hade gått kom det 
ytterligare två dari-talande föräldrar med sina barn. Vi lät dem lyssna på QR- koden 
efter att de klätt av barnen ytterkläderna och sagt hejdå. Även de visade intresse och 
lyssnade men det var svårt att tyda vad de tyckte och tänkte. Vi valde att inte 
introducera appen Cloud QR läsare för att vi kände att vi behövde språkstödets hjälp. 
Det kom ytterligare en dari-talande pappa och vi frågade honom om vi fick visa QR 
koden. Den här pappan visade också intresse och lyssnade och gick därefter. Vi 
väntade ytterligare in några arabiska barn och föräldrar, men de dök aldrig upp.  

Observation 2  
Vi observerade på eftermiddagen vid hämtning. Först kom det en arabisk pappa där 
vi tog hjälp av språkstödet att fråga om han vill lyssna på QR koden för denna vecka. 
Han tackade ja men lyssnade lite ointresserat upplevde vi. Han fokuserade mer på att 
klä på sitt barn under tiden han lyssnade. Det blev rörigt i hallen då det kom två 
ungdomar som skulle hämta ett arabiskt barn och de som hämtade var inte 
igenkända av personalen. När den situationen löst sig och det blev tomt i hallen 
kommer det en arabisk mamma och ska hämta sitt barn. Språkstödet frågar även 
henne om hon kan tänka sig lyssna på QR-koden för denna vecka. Det vill hon och 

lyssnar intresserat och nickar, även barnet lyssnar. Språkstödet frågar mamman på 
vår uppmaning om vad hon tyckte om QR-koden och hon svarade att det var bra och 
tackade. Därefter kommer en dari-talande pappa och ska hämta sitt barn. Vi hämtar 
Ali för att få hjälp med översättning. Ali berättade för pappan varför vi är där och 
visade denna veckas QR-kod. Ali sa till oss att pappan nu har fått informationen men 
vill inte lyssna. Vi frågade Ali om han inte var intresserad och Ali svarade att pappan 
inte tycker om honom, så han ville inte lyssna.  

Därefter kommer det två dari-talande pappor som Ali introducerar QR-koden för. De 
lyssnar gärna, nickar och flinar lite, deras barn försöker få deras uppmärksamhet 
men de försöker ändå fokusera på att lyssna på informationen. Ali hinner gå ut ur 
hallen innan de lyssnat klart och vi kan inte fråga om vad de tycker. Det säger bara 
tack och ser glada ut. Sen kommer det en mamma som vi tar kontakt med själva 
eftersom Ali inte är tillgänglig. Vi frågar henne om vi får visa henne något och pekar 
på QR-koden. Mamman och barnet lyssnar intresserat, barnet skrattar när han hör 
Alis röst. Mamman frågar sitt barn vem det är som pratar, tittar på oss och frågar, ”Är 
det Ali?”. Vi bekräftar att det är Ali som läser informationen.  

Till sist kommer en svensk mamma in och vi frågade henne om hon hade bråttom 
eller om hon hinner lyssna på vad vi har engagerat oss i. Hon ville gärna lyssna och 
veta mer, vi berättade lite bakgrund om varför vi valt att göra detta arbete. Vi scannar 
av QR- koden och hon lyssnade intresserat och tyckte att det var jättebra. Hon 
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frågade efteråt om det var någonting vi tänkte fortsätta med och tyckte att det är ett 
bra sätt att få föräldrar delaktiga och att få kunskap om läroplanen på ett enkelt sätt.  

Observation 3  
Vi observerade både på förmiddagen och eftermiddagen. Under förmiddagen var de 
inga utländska föräldrar och barn som kom. Vi kunde därför inte observera 
användandet av QR-koderna. Vi visade konceptet för två svenska föräldrar som 
visade artigt intresse men var stressade. Vi introducerade QR-koderna för en av 
pedagogerna som visat väldigt lite intresse innan. Detta för att få henne mer 
engagerad i detta arbete. Efter genomgång och demonstration kändes det som hon 
ändrade inställning till lite mer positivt. Under eftermiddagen hade en arabisk pojke 
dykt upp. Vi fångade upp hans mamma vid hemgång och visade henne QR-koderna. 
Även om hennes son var väldigt ledsen så lyssnade hon intresserat och skrattade åt 
det hon hörde. Den här mamman kan svenska och förstår svenska men föredrar att få 
sin information på arabiska. Hon ville även lyssna på veckoplaneringen på svenska 
också.   

Observation 4  
Vi observerade på förmiddagen när föräldrarna lämnade sina barn. Det första vi fick 
veta när vi kom var att tre dari- talande barn flyttat. Flytten meddelade föräldrarna 
personalen om dagen innan, vilket gjorde att allt gick väldigt fort. Den första 
föräldern som kom talade dari, han hälsade på oss när han kom, hjälpte sitt barn att 
klä av sig. När vi frågade om han ville lyssna på denna veckas planering så frågade 
han efter Ali och vi berättade att han var sjuk. Anledningen till detta kan vara att han 
ville ha hjälp med kontakten med oss, eller att han bara ville fråga något helt annat. 
Trots det upplevde vi att han förstod vad vi skulle göra och ville gärna lyssna. 
Därefter kom en arabisk pappa som vi aldrig tidigare visat QR-koden för. Vi har visat 
hans fru ett par gånger och vi upplevde att han kände till QR-koden. Han visade stort 
intresse och gjorde tummen upp när han lyssnat klart. Sen kom en dari talande 
mamma. Hon kände igen oss och förstod också vad vi gjorde där och vad vi ville visa. 
Hon lyssnade och tackade. Under tiden kom en svensk mamma som vi aldrig visat 
QR-koden för. Vi pratade allmänt om skolan med henne då hon också läser till 
förskollärare. Det slog oss efter att hon och den dari-talande mamman gått, att vi 
glömde visa den svenska mamman QR-koden. En dari-talande mamma kom in efter 
och vi upplevde henne lite stressad. Vi frågade ändå om vi fick visa henne veckans 
planering och då pekade hon på dari-koden. Det visade att hon visste vad som fanns i 
koden. Hon tackade och tyckte att det var bra. Därefter kom det ännu en svensk 
mamma och vi fångade henne direkt och förklarade vårt syfte. Hon var väldigt 
nyfiken och ville gärna få förståelse för hur QR-koderna används. Hon berättade att 
hon sett QR-koder tidigare, men inte vetat hur de används. Hon tyckte det var ett bra 
sätt att visa på hur pedagogerna tänker kring aktiviteter i förskolan. Hon tänker 
många gånger att hon ska fråga pedagoger om verksamheten, men det blir sällan av.  

5. Analys 
Vi ser att aktionsforskning som design är ett bra verktyg för utveckling av förskolan. 
Vi upplever dock för att aktionsforskningen ska uppnå ett bra resultat, krävs det 
närvaro och engagemang från alla inblandade. Det har varit svårt att genomföra detta 
som student och vi tror att det hade varit lättare om vi arbetat på förskolan. Vi har 
känt att språkförbistringen vid vissa intervjuer inte gett oss en tydlig bild av vad som 
egentligen har sagts. Även vid observationerna då vi inte har haft möjlighet att ha 
språkstöden med, har vi behövt använda oss av kroppsspråket för att förstå varandra. 
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Vi kände att det var svårt att hitta en lugn och passande plats för språkstöden att läsa 
in QR-koderna. Pga. ombyggnation av förskolan fanns det lite plats för oss att 
genomföra detta. Förskolan hade dålig internetuppkoppling och inte tillgång till 
skrivare vilket försvårade vårt arbete.  

För att en aktionsforskning som denna ska ge goda resultat bör QR-koder 
introduceras för föräldrar på t.ex. föräldramöten. Vi såg att det hade underlättat om 
vi haft instruktioner i form av steg för steg- information vid QR-koderna. Detta fick vi 
tips om av förskolechefen innan vi påbörjade detta, men vi hittade ingen tydlig och 
bra lathund för detta. Vad som också hade underlättat i användningen av QR-
koderna är placeringen av dem. Nu placerade vi QR-koderna vid dörren där 
avdelningens veckoplanering sitter, vilket gjorde att det blev väldigt rörigt då 
föräldrar och barn kom och gick i dörren.  

6. Diskussion  
6.1 Metoddiskussion 

Aktionsforskning  
Vi har inga tidigare erfarenheter av aktionsforskning som arbetssätt och därför ville 

vi ta oss an denna utmaning. Vi ser att detta är ett användbart arbetssätt och att vi 

kommer fortsätta med detta i vårt framtida yrkesliv. Även om vi från början tyckte 

det kändes komplicerat, har vi sett fördelarna med att ha aktionsforskningens steg 

som grund i utvecklingsarbetet.  Aktionsforskning kräver tid och detta 

utvecklingsarbete vi genomfört hade gynnats av att få mer tid. Detta gäller både för 

att få pedagogernas förståelse för aktionsforskningens syfte och meningen med 

denna, och även att få föräldrarnas förståelse för att detta är värdefullt för deras 

delaktighet i förskolan. Vi hade velat vara mer närvarande än vad denna 

tidsbegränsade studie gav oss möjlighet till.    

Intervjuer 
Vi kände att semistrukturerade intervjuer var ett bra och effektivt tillvägagångssätt 

att få svar på våra frågeställningar och hur vi skulle uppnå vårt syfte. Under en 

intervju med en förälder, tillsammans med språkstöd, upplevde vi att språkstödet 

hade svårt att översätta på svenska det föräldern sa. Vi upplevde att vi inte fick en 

tillräckligt korrekt översättning på grund av att även språkstödet har vissa svårigheter 

med det svenska språket. Vi kände också att våra frågor till språkstöden och 

föräldrarna hade kunnat förenklas något, då både läroplanen och 

likabehandlingsplanen till viss del var okända begrepp som var svåra att förklara. 

Efter våra intervjuer kände vi att vi behövde tänka om och skapa ett sätt att få 

föräldrarna delaktiga på deras villkor. Vi kunde känna att det var svårt att få en 

rättvis bild av hur asylsökande och nyanlända tänker om den svenska förskolan, då 

det fanns olika påverkansfaktorer exempelvis språket, men vi har utgått från de svar 

vi fått.  

Observation 
Efter vi kommit på ett enkelt sätt att låta asylsökande och nyanlända föräldrar bli mer 

delaktiga, ville vi göra en deltagande observation på användandet av QR-koderna. 

Detta för att hjälpa föräldrarna att förstå och visa QR-kodens innehåll. Men också i 

syfte att kunna anteckna den respons som föräldrarna gav, både verbalt och med 

kroppsspråk. Att vara deltagande observatörer utan språkstödens hjälp, kände vi var 
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en utmaning. Detta för att vi inte kunde få föräldrarnas direkta respons på deras 

språk. Det var svårt för oss att veta om de hade mycket att säga om QR-koderna eller 

om de bara lyssnade för att vara artiga. Som Angel och Hjern (1992) belyser finns det 

föräldrar som inte accepterat sin situation i Sverige och inte känner att de har ett 

behov av att ta till sig något från den svenska förskolan. För vår del känner vi att den 

deltagande observationen ändå varit givande då vi ser att kroppsspråk säger mycket. 

 

6.2 Resultatdiskussion  
 

 

Figur 3: Resultatdiskussionen utgår från denna modell av aktionsforskning.  

Utvecklingsområde: Vi har sett att de finns olika perspektiv på vad delaktighet innebär i 

förskolans verksamhet. Vi har även sett att det finns språkliga hinder till delaktighet i 

förskolan. Utifrån vårt utgångsläge vill vi försöka skapa en mer gemensam syn på 

delaktighet och att hitta alternativa vägar att skapa delaktighet då språket kan vara 

ett hinder. Detta ser vi är ett utvecklingsbehov och vårt mål med studien är att öka 

asylsökande och nyanlända föräldrars delaktighet på deras villkor.  

Förutsättningar: Denna kommun är transferkommun, vilket betyder att det många 

gånger är hit flyktingar kommer, i väntan på uppehållstillstånd. Det är därför många 

asyl- och nyanlända barn i förskolan/skolan, ofta under kortare tid och med snabba 

beslut om flytt till annan stad.  Förskolan vi gjort studien på har tillgång till språkstöd 

på dari och arabiska vissa dagar i veckan, men de som arbetar som språkstöd har 

även andra förskolor att arbeta på.  

Styrdokument: Vi har utifrån läroplanen för förskolan (Skolverket, 98/16 s.13) planerat 

handlingarna som ska gynna föräldrars delaktighet, som föreskriver att förskollärare 

ska ansvara för ”att ge föräldrarna möjligheter till delaktighet i verksamheten och att 

utöva inflytande över hur målen konkretiseras i den pedagogiska planeringen”. Samt 

att arbetslaget ska ”beakta föräldrarnas synpunkter när det gäller planering och 

genomförande av verksamheten”. 

Konkret fråga: Finns det olika perspektiv på begreppet delaktighet bland de vuxna 
som är involverade i förskolans verksamhet? 
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Hur kan vi med ett interkulturellt förhållningssätt utveckla arbetet med 
asylsökande och nyanlända föräldrars delaktighet?  

Handling 1 

För att ta reda på hur det ser ut i förskolan idag med asylsökande och nyanlända 

föräldrars delaktighet, har vi genomfört sex intervjuer med förskolechef, 

förskollärare, språkstöd och föräldrar.  

Vi har genom det fått tagit del av olika perspektiv på delaktighet och hur det arbetet 

kan förbättras på olika sätt. Förskolechefen Karin säger att de fokuserar på att göra 

alla föräldrar delaktiga generellt, inte bara nyanlända. Hon ser ett 

förbättringsområde genom att flera pedagogiska dokument översätts till andra språk, 

men att det är en kostnadsfråga. Karin ser vikten av att skapa en tydlig miljö där det 

skrivna språket inte ska ha någon betydelse för förståelse, miljön ska tala sitt eget 

språk för att skapa mer delaktighet. Kultti menar att genom att variera sätten att 

samverka på, skapas det större möjligheter till att få föräldrar delaktiga i 

verksamheten (Kultti 2017). Här såg vi fördelen med att använda QR-koder som 

verktyg för att skapa delaktighet hos föräldrar som inte pratar det svenska språket. 

QR-koder är någonting alla kan använda oavsett språk.  

Förskolläraren Stina säger att det finns en skillnad i viljan att vara delaktig och göra 

sig till en del av det svenska samhället. Bronfenbrenners utvecklingsekologiska 

perspektiv (1979) visar att miljö och individ har en inverkan på varandra och 

samverkan mellan barns microsystem är av högsta betydelse för barns utveckling. I 

microsystemet familjen påverkas barnen av värderingar som finns där och det kan 

hindra deras utveckling om värderingar i förskolan skiljer sig för mycket. Därför är 

samarbetet och förståelsen mellan micromiljöerna så viktigt för att ge barnen en 

känsla av meningsfullhet i det så kallade mesosystemet. 

 Stina ser svårigheter i att bygga relationer om man inte kan småprata med varandra, 

men ser en fördel i att alltid prata svenska med alla föräldrar. Föräldrar upplever att 

det är svårt när pedagoger endast matar information. För att öka föräldrars 

delaktighet måste pedagoger visa på vilken viktig roll föräldrarna har. Därför ser vi 

att det krävs variation i sättet att informera och berätta om verksamheten. Stina säger 

att fotoramen i hallen är ett komplement, den visar hur barnens dag sett ut i form av 

rörliga bilder och på så sätt blir föräldrarna delaktiga. Vi ville komplettera den 

digitala fotoramen med ytterligare ett alternativ till delaktighet utan språkliga krav 

genom QR-koderna. 

Ali säger att den informella föräldrasamverkan är bäst. Han upplever att språket är 

ett hinder eftersom han ser att de svenska föräldrarna gör sig mer delaktiga genom 

att komma in i verksamheten vid hämtning och lämning. Han tycker att asylsökande 

och nyanlända föräldrar har skyldigheter i att göra sig delaktiga i verksamheten. De 

måste vilja och våga ta kontakt. Nilsson ser i sin studie att när de nyanlända 

föräldrarna inte fått kunskap om svenska skolsystemet kan det hindra dem att vilja 

engagera sig på grund av rädsla för det okända (Nilsson 2008).  Även Roza tycker den 

informella samverkan är bäst och ser kommunikation som viktig i relationen med 

föräldrarna. I Skolverket (98/16, s.13) står det att arbetslaget ska ”visa respekt för 

föräldrarna och känna ansvar för att det utvecklas en tillitsfull relation mellan 
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förskolans personal och barnens familjer”. Att visa på denna respekt tycker vi att 

pedagoger ska möta och vara nyfiken på varje förälder och att erbjuda varierade sätt 

att kunna delta i förskolans verksamhet. 

 Lola tycker det är stor skillnad på förskolan i Sverige och i sitt hemland. Hon har 

dåliga erfarenheter av skolans värld och vill inte vara delaktig i verksamheten. Kultti 

(2017) menar att föräldrar måste få samtala om sina funderingar kring förskolan och 

bli lyssnade på utan att det på något sätt påverkar barnet negativt. Något vi ser att 

denna mamma inte litar på, på grund av sina tidigare upplevelser. Lola är flykting och 

stannar inte på samma ställe längre perioder därför tycker hon inte att det är värt att 

knyta kontakter. Vi ville skapa ett självständigt sätt att ta del av sitt barns vardag och 

förskolans läroplan. Men detta utesluter inte den verbala kontakten mellan 

verksamheten och hemmet.   

Rashid har inga erfarenheter av förskola i sitt hemland. Han tror att de som arbetar i 

förskolan kan bedriva undervisning bäst. Han tycker det är svårt att göra sig delaktig 

då språket är ett hinder.  Lahdenperä (2008) skriver att många gånger är det svenska 

skolsystemet, med delaktighet och barns rättigheter, obegripligt för utländska 

föräldrar som kommer från samhällen där hierarki råder. Det är därför betydelsefullt 

att pedagoger skapar en kulturell kompetens, där förmågan att se saker ur olika 

perspektiv, kunna kulturella koder, använda sig av erfarenheter och inte vara rädd att 

göra ”fel” är viktiga komponenter. 

Analys & reflektion Handling 1 

Efter att ha genomfört dessa intervjuer ser vi att perspektiven på delaktighet skiljer 

sig vitt både vad det gäller arbetssätt, kunskap och vilja. Därför ser vi att det finns ett 

behov av att skapa en mer gemensam syn på delaktighet för alla i verksamheten. Vi 

tyckte att intervjuerna var ett fördelaktigt sätt att få reda på utgångsläget.  

Handling 2 
Eftersom vi såg att föräldrarna inte alltid ville vara delaktiga, skapade vi ett enkelt 

sätt att få inblick i deras barns vardag kopplat till läroplanen, för att visa på att det 

finns en tanke bakom aktiviteterna i verksamheten. Vår tanke från början var att ha 

en QR-kod för varje dag med information om dagens aktiviteter och den lunch som 

serverades. Men vi insåg att detta skulle kräva mer tid och att språkstöden inte var 

tillgängliga alla dagar för att översätta vår planering. Vi översatte därför 

veckoplaneringen på olika språk i QR-koder. Dessa satte vi upp på ytterdörren varje 

måndag för att göra det tillgängligt och självständigt för alla. I Skolverket (98/16, 

s.13) står det att förskollärare ska ansvara för att ” ge föräldrarna möjligheter till 

delaktighet i verksamheten och att utöva inflytande över hur målen konkretiseras i 

den pedagogiska planeringen”.  

Tanken med att använda QR-koderna var att föräldrarna skulle få möjlighet att ta del 

av verksamheten och läroplanen utan att behöva prata svenska. Detta som ett 

komplement till den verbala kommunikationen som sker i hallen, som vi ser att 

många anser är ett problem. QR-koderna i det här fallet är ett sätt för föräldrar att 

inte behöva knyta några kontakter utan kunna ta del av verksamheten ändå. 

Utifrån våra observationer har vi fått olika bemötande av föräldrar. Vi har kunnat 

läsa av föräldrarna ganska bra, främst utifrån deras kroppsspråk. Även om vi ibland 
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känt oss påträngande, har vi inte upplevt att någon förälder på något sätt känt sig 

kränkt eller illa behandlad. Detta kan ställas i relation till relationellt aktörskap som 

Heikkilä och Lillvist (2017) skriver om. Vi måste kunna anpassa vårt tänkande och 

beteende utifrån hur en annan människas aktörskap ter sig. I början av aktionen 

upplevde vi att föräldrarna var skeptiska och frågande och ville gärna ha språkstödet 

närvarande. Heikkilä och Lillvist (2017) beskriver att valet att endast ha kontakt med 

de pedagoger som kan deras språk kan vara ett sätt för föräldrar att markera en gräns 

mellan hemmet och förskolan. Författarna menar dock att den informella 

tamburkontakten kan bli ett sätt att jämna ut ”maktfördelningen” och få föräldrarna 

att förstå att deras delaktighet är av största vikt.                  

 När föräldrarna väl hörde veckoplaneringen på sitt språk, slappnade de av och visade 

intresse. Ju fler gånger vi visade QR-koderna för föräldrarna desto mer intresse och 

öppenhet visade de. Genom att en förälder pekade på vilken QR-kod hon ville lyssna 

på, tror vi att vårt upplägg med QR-kodernas utformning och placering var av 

betydelse. Vi tror också att föräldrarna har pratat om QR-koderna hemma, då en 

pappa visste vad det handlade om, trots att vi inte visat honom utan endast hans fru. 

Detta tolkar vi som att det finns ett intresse att bli delaktig i verksamheten.  

Vi såg i våra observationer att varken föräldrar eller pedagoger visade något särskilt 

intresse eller nyfikenhet för våra QR-koder i början. Vår tanke under observationerna 

var att ta hjälp av språkstöden för att visa QR-koderna för föräldrarna. Alfakir (2010) 

skriver att föräldrar ibland undviker möten med pedagoger, eftersom de känner att 

deras svenska inte är bra nog och är rädda för att göra bort sig. Därför kände vi att 

språkstöden hade varit till stor hjälp. Vissa dagar var språkstöden inte på plats och vi 

fick då själva försöka introducera QR-koderna och läsa av kroppsspråket på 

föräldrarna. Men när språkstöden var på plats visade de inget större intresse att 

delta. Vi tror att detta kan ha berott på att språkstöden tänkte att det var vårt arbete 

och att vi skulle göra det själva, även om vi bad dem att vara med och stötta oss. Vi 

tror att de andra pedagogerna inte var delaktiga på det vis vi önskat, detta för att vi 

kanske varit otydliga med vad vi ville med QR-koderna och hur det fungerade. Detta 

försökte vi åtgärda genom att visa några i personalen enskilt under aktionens gång.  

Vi upplever att föräldrarna uppskattat vår närvaro och handling genom att 

bemötandet förändrats positivt. Vi känner också att det har varit av betydelse att 

upprepa den deltagande observationen, då föräldrarna lärt känna oss och de har 

förstått vårt syfte. Alfakir (2010) menar att pedagoger behöver vara nyfikna och ta till 

sig föräldrarnas erfarenheter och också våga möta föräldrarna för att skapa en 

meningsfull relation. Eftersom vårt fokus har varit asyl- och nyanlända föräldrars 

delaktighet har vi tyvärr missat att visa många av de svenska föräldrarna QR-

koderna. De föräldrar vi visat för har varit väldigt nyfikna och positiva, och det har 

varit enklare för oss att berätta om vårt syfte och mål med studien. Här ser vi 

verkligen fördelen med att tala samma språk. En svensk förälder tyckte att det 

skapades en förståelse för hur pedagogerna tänker i verksamheten, genom att vi fått 

in läroplansmål i veckoplaneringen. Vygotskij ser språket som ett psykologiskt 

redskap och ett språkband krävs för att bli delaktig i andras perspektiv. Men 

utveckling och lärande sker alltid hur än människor interagerar med 

varandra(Forssell, 2013).  
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Analys & reflektion Handling 2:                      

Det vi har sett är att QR-koder som verktyg kan upplevas skrämmande för både 

föräldrar och pedagoger. Vi fick tips om att ha en tillgänglig lathund för QR-koder. 

Hade vi haft lathunden tror vi att vår handling hade visat ännu bättre resultat. Något 

vi reflekterade över under tiden men inte åtgärdat.  

Hade denna studie med aktionsforskning som design pågått under en längre tid, hade 

det funnits möjlighet att sätta sig in i nerladdningen av QR-koderna och hur det 

används. Vi kände att placeringen av QR-koderna på dörren inte var optimalt, då det 

flera gånger blev rörigt i hallen när föräldrar och barn kom och gick. Svårigheterna 

med att hitta en bra placering för veckoplaneringen, är att många asyl och nyanlända 

föräldrar stannar i hallen och skulle då missa viktig information om den placerats 

längre in. Placeringen av informationstavlan togs upp med en pedagog som ansåg att 

det inte fanns något annat alternativ av placering.  

Eftersom denna handling pågått under en kortare tid, ser vi att den är beroende av 

oss för att QR-koderna ska utnyttjas. Vi behöver vara där för att stödja och visa på 

hur det fungerar. Alfakir (2010) menar att ansvaret ligger hos pedagogerna och det är 

pedagogerna som ska skapa förutsättningarna för en bra samverkan menar 

författaren. Personalens medverkan hade varit till stor hjälp i detta och om det 

funnits mer tid skulle vi ha introducerat och engagerat personalen för QR-koderna på 

ett bättre sätt. En fundering från vår sida är att detta hade gett bättre resultat om det 

hade introducerats på t.ex. ett föräldramöte, då vi hade kunnat visa steg för steg hur 

det går till.  

Endast en av förskolans Ipads hade internetuppkoppling, men uppkopplingen var 

dålig. Ali berättade att många av föräldrarna inte har internet på sina telefoner, så vår 

plan att de skulle ladda ner appen med QR-läsare blev inte av. Vår samhällssyn 

gjorde att vi tog det som självklart att alla hade internetuppkoppling på telefonerna. 

Vi tänkte om genom att ha en tillgänglig Ipad i hallen, men pga. dålig 

internetmottagning använde vi istället våra mobiltelefoner.  

Genom vårt resultat har vi sett att det krävs variation i sätten att skapa delaktighet för 

alla inblandade i verksamheten. Många gånger är föräldrarna stressade vid lämning 

och hämtning, vilket ibland gjorde att vi kände oss påträngande, men att QR-koderna 

ändå är ett snabbt sätt för föräldrar att ta del av barnens vardag. En annan svårighet 

är att vi sett att det många gånger är andra personer än föräldrar som hämtar barnen 

som exempelvis grannar eller äldre syskon. Det här kan, sett ur exonivåns perspektiv 

(Bronfenbrenner, 1979), vara en svårighet att skapa en god samverkan med hemmet.  

Diskussion av handling 1 och 2 
Trots att det har funnits svårigheter i att utföra dessa handlingar ser vi ändå att vi fått 

ett positivt resultat trots den korta tiden vi varit där. Genom att införa ett nytt 

arbetssätt i form av QR-koder har vi upplevt att det nya och främmande ibland 

skrämmer och därför valts bort av de inblandade. Detta kan vara ett hinder i 

utvecklingsarbetet om man inte är öppen för nya arbetssätt.  Vi förstår att den 

gemensamma reflektionen med hela arbetslaget är av betydelse för att 

utvecklingsarbetet ska bli framgångsrikt. Resultatet har även gett oss nya insikter och 

förståelse för hur föräldrar tycker och tänker om den svenska förskolan.  
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Vi har genom resultatet förstått att delaktighet i förskolan har olika betydelse för 

individer och att vårt sätt att se på delaktighet inte alltid är självklart. Vad vi fick fram 

av en intervju var att en afgansk mamma berättade att hon inte hade några bra 

erfarenheter av skolvärlden. Detta fick oss att inse en verklighet från någon annans 

perspektiv. Forssell (2011) nämner att vi formas till sociokulturella varelser genom 

våra personliga erfarenheter av hur vi tänker och internaliserar med omvärlden. Efter 

den intervjun insåg vi att människors erfarenheter kan skilja sig ganska grovt. Hur 

viktigt det också är att kunna acceptera varandras verkligheter och inte på något sätt 

tro att alla människor tänker lika, om något som är självklart för en själv. I Skolverket 

(98/16, s.4) står det att ”Den växande rörligheten över nationsgränserna skapar en 

kulturell mångfald i förskolan, som ger barnen möjligheter att grundlägga respekt 

och aktning för varje människa oavsett bakgrund”. Vi ser därför att pedagoger bör få 

mer fortbildning i hur ett interkulturellt arbetssätt bedrivs och gynnar samarbetet 

med hemmet. Vi tror att ju mer kunskaper och förståelse vi får desto lättare är det att 

skapa delaktighet och ett gott samarbete.  

Språkstödens medverkan i vår studie har varit väldigt betydelsefull. Även om 

språkförbistringarna har varit en svårighet, har vi ändå fått ut tillräcklig information 

för att genomföra detta. Föräldrarnas syn på språkstöden varierar, vissa föräldrar 

respekterar språkstödens arbete. Detta gör det lättare att få föräldrar delaktiga, 

medan andra inte respekterar språkstöden pga. ålder och deras kunskap. Något som 

blev väldigt tydligt för oss under en observation, var när en förälders nonchalanta 

bemötande av språkstödet resulterade i missad information. I det här fallet ser vi att 

likabehandlingsplanen i förskolan inte är tydlig för alla föräldrar, även om de får den 

som välkomstbroschyr vid inskolning. Den behöver vara ett levande dokument för 

alla, detta kan enligt Karin förenklas genom att översätta den på flera språk än 

svenska. Stina ser betydelsen av att prata om likabehandlingsplanen med föräldrar, 

barn och språkstöd i enkla termer. Dock är inte språkstöden med och reviderar 

likabehandlingsplanen utan detta görs av endast förskollärare. I DO (2012) står det 

att alla inblandade i förskolan ska kunna påverka likabehandlingsarbetet och bidra 

med sin kunskap. Alla som berörs av verksamheten har behov av att bli insatta i 

likabehandlingsarbetet. Dvs. få kunskap om syftet med arbetet och hur man själv kan 

bli delaktig i det. Detta är en rättighet och möjlighet för personal, barn och föräldrar 

att bli delaktiga och påverka det som rör dem. 

Genom reflektion och diskussion i arbetslaget ser Roza att det skapar ett gemensamt 

synsätt och underlättar arbetet med allas delaktighet. Där ser vi att språkstöden 

gärna vill vara delaktiga i det vardagliga arbetet i verksamheten på flera olika sätt. 

Lahdenperä (2008) menar att för att få ett interkulturellt arbetssätt i verksamheten 

måste pedagoger vara medvetna om hur samhället ser ut och inte vara rädda för att 

diskutera olikheter. Dessutom kunna se sina egna fördomar och agera för att visa på 

alla människors lika värde. DO (2012) ser vikten av att personal får 

kompetensutveckling i interkulturell pedagogik. Detta för att främja 

likabehandlingsarbetet genom att personal får ökade kunskaper om hur kulturell 

mångfald kan utveckla barnens lärandemiljö.  

Efter sista dagen på förskolan och i utvärderingen med hjälp av personalen, framgick 

det att detta arbetssätt kommer att användas för att få ut information av t.ex. 

luciafirande. En i personalen har satt sig in i hur QR-koder fungerar och personalen 
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på avdelningen vill bjuda in en IT- pedagog för att alla ska få utbildning i detta. Vi ser 

det som positivt att vi fått personalen nyfikna, och att de vill fortsätta arbeta med QR-

koder som ett verktyg för kommunikation och delaktighet.  

Föräldrarnas förändrade attityd ser vi också som ett positivt resultat. Från att ha varit 

vaksamma mot oss och QR-koderna till ett glatt bemötande och nyfikenhet. Vi har 

insett att stora förändringar kan ske på kort tid, bara viljan att våga ta sig an nya 

arbetssätt finns. Det interkulturella förhållningssättet handlar om att vara nyfiken 

och intresserad som pedagog. Vi såg att vår nyfikenhet och vilja att ta kontakt med 

föräldrarna skapade ett intresse även från deras sida att vilja vara delaktiga. 

Slutsats 

Slutsatsen av vår studie är att vi har sett skilda perspektiv på vad delaktighet innebär, 

därför är ett interkulturellt arbetssätt gynnande för asylsökande och nyanlända 

föräldrars delaktighet. Vi har också sett att rädslan för nya arbetssätt kan hindra 

utvecklingsarbetet i verksamheten. Aktionsforskning som metod i utvecklingsarbetet 

har vi förstått kräver tid och närvaro för bästa resultat. 

Fortsatt forskning:                     

Hur kan förskolan vidareutveckla arbetet med asylsökande och nyanlända föräldrars 

delaktighet genom digitala verktyg? Är språket alltid det största hindret eller är det 

våra tillkortakommanden vad gäller nya arbetssätt? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

30 
 

 

 

7. Referenslista  

Bronfenbrenner, U. (1979). The ecology of Human Development- Ecperiments by 

nature and design. Cambridge:Harvard 

Collier, V.P., & Thomas , W.P. (2001). Educating linguistically and culturally diverse 

students in correctional settings. The journal of correctional education, 52(2), 68-73. 

ERIC Document #EJ627570  

DO (2012). Lika rättigheter i förskolan- handledning. Taberg: 
Diskrimineringsombudsmannen  
 
Denscombe, 
M. (2000). Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom 
samhällsvetenskaperna. Malmö: Studentlitteratur. 
 
Eriksson. L.(2008) Föräldrar och skola – olika innebörder. A. Nilsson, (Red.). Vi 
lämnar till skolan det käraste vi har.( s.30-39) Skolverket.se 
 
Heikkilä, M. & Lillvist, A.(red.)(2017). Flerspråkighet för lärande i förskola, 
förskoleklass och årskurs ett. Perspektiv från tre samproduktionsprojekt. 
Mälardalens högskola: Västerås  
 
Kultti, A. (2017). Förskolan är nyckeln till flerspråkighet.  Pedagogiska Magasinet Nr4 

s.43-46  

Kultti, A (2012). Flerspråkiga barn i förskolan: Villkor för deltagande och lärande. 

Akademisk avhandling i pedagogik, vid Institutionen för pedagogik, kommunikation 

och lärande. (Doktorsavhandling, Gothenburg studies in educational sciences 321). 

Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis. Tillgänglig: 

https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/29219/1/gupea_2077_29219_1.pdf 

Lahdenperä, P (2004). Interkulturell pedagogik i teori och praktik. Lund: 
Studentlitteratur  
 
Lahdenperä, P. (2008a). Etnocentriska glasögon ger kulturell blindhet.  
Pedagogiska magasinet, (3), 45-47.  
Lag (2006:67) Om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av 

barn och elever 

Lorentz, H. och Bergstedt, B (2016). Interkulturella perspektiv- pedagogik i 

mångkulturella lärandemiljöer. Lund: Studentlitteratur  

Lunneblad, J (2009). Den mångkulturella förskolan- motsägelser och möjligheter.  

Lund: Studentlitteratur  

 

https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/29219/1/gupea_2077_29219_1.pdf


 

31 
 

Lunneblad, J (2013). Tid till att bli svensk: En studie av mottagandet av nyanlända 

barn och familjer i den svenska förskolan. Institutionen för pedagogik, 

kommunikation och lärande, Göteborgs universitet, Sweden. 

Nilsson, A. (2008). Föräldrasamverkan med förhinder.  A. Nilsson, (Red.). Vi lämnar 
till skolan det käraste vi har.( s.50-61) Skolverket.se 
 

Nylund. M. Sandback, C. Wilhelmsson, B. & Rönnerman, K. (2010). 

Aktionsforskning i förskolan- trots att schemat är fullt.  Lärarförlaget: Stockholm 

Sawyer,B.E., Manz, P., & Martin, K. (2016). Supporting preeschool dual language 
learners: parents and teachers beliefs about language development and collaboration. 
Early child development and care, DOI: 10.1080/03004430.2016.1163548  
 
Skolverket. (2004). Komma till tals. Flerspråkiga barn i förskolan. Liber: Stockholm 
 
Stukát, Staffan (2005). Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap. Lund: 

Studentlitteratur. Upplaga 1:4 

SOU (1998). Jord för växande. Särtryck ur växa i lärande och att erövra omvärlden. 

Stockholm: Skolverket 

Elektroniska resurser: 
 
Expo. Sökord: Integration                                                                              
Hämtad 24 november 2017 från                  
http://skola.expo.se/integration_91.html 
 

Nationalencyklopedin (NE). Sökord: Flykting.          

Hämtad 24 november 2017, från www.ne.se   

Regeringskansliet. Sökord: flykting, utrikes födda.           

Hämtad 24 november 2017, från www.regeringen.se 

Migrationsverket. Sökord: Nyanländ, Asylsökande. Hämtad 24 november 2017, från.  

www.migrationsverket.se. 

Pedagogverkstan. Sökord: QR-kod. Hämtad 12 Januari 2018, från 

http://www.pedagogverkstan.se/qr-koder-2/. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

http://www.ne.se/
http://www.regeringen.se/
http://www.migrationsverket.se/
http://www.pedagogverkstan.se/qr-koder-2/


 

32 
 

 

8. Bilagor 
 

Missivbrev 
Undersökning om hur förskolor med flerspråkighet synliggör och följer 

läroplanen. 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 

Vi som genomför denna undersökning heter Eva-Marie Lindell och Linnéa Wennmyr 

och går termin 7 på förskollärarprogrammet i Västerås. Vårt syfte med denna 

undersökning är att se hur nyanlända föräldrars delaktighet och samverkan ser ut i 

förskolan och vilka påverkansfaktorer som finns i arbetet med detta. Vi vill 

genomföra denna undersökning för att vi, i vår pilotuppsats, fick en indikation av att 

det finns svårigheter att följa läroplanen utifrån föräldrasamverkan. Vi vill genom 

denna undersökning få olika perspektiv på hur förskolan arbetar, synliggör och 

utvecklar detta arbete.  

Vi vill därför be dig besvara våra frågor, denna intervju beräknas ta ca 30 minuter. Du 

får ta del av frågorna några dagar innan intervjun för att du ska ha möjlighet att bolla 

tillbaka eventuella tankar. Ditt deltagande i undersökningen är helt frivillig. Du har 

rätten att när som helst avbryta ditt deltagande utan närmare motivering och utan 

några negativa konsekvenser för dig. Din identitet kommer att hållas konfidentiell om 

du väljer att delta i undersökningen. Den information vi får kommer inte att utlånas 

för kommersiellt bruk eller andra avsikter. Genom detta följer vi de forskningsetiska 

kraven enligt Vetenskapsrådet.  

Resultatet för denna undersökning kommer att ligga till grund för vårt självständiga 

arbete. Innehållet kommer att granskas av examinator, handledare och studenter. 

Arbetet kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens högskola, som i 

sin slutversion läggs ut på databasen Diva.  

Norberg 8/11-17 

Eva-Marie Lindell  0708732005  ejn14013@student.mdh.se 

Linnéa Wennmyr  0760540032  lwr14001@student.mdh.se 

Kamran Namdar 016-153612  kamran.namdar@mdh.se (Handledare) 
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Intervjufrågor 
 

Förskolechef 

1. Kort presentation av dig och din erfarenhet som förskolechef 

2. Hur introduceras förskolans läroplan (med fokus på föräldrasamverkan) 

vid anställning av språkstöd? 

3. Vilka praktiska arbetssätt används för att nå ut till nyanlända föräldrar om 

vad läroplanen uttrycker? 

4. Får språkstöd och nyanlända föräldrar ta del av likabehandlingsplanen och 

på vilket sätt? 

5. Upplever ni att ni har fått ett ökat uppdrag när det gäller nyanlända 

föräldrars frågor och funderingar angående asylprocessen eller kontakt 

med olika instanser? Får pedagoger och språkstöd kunskap om 

asylprocesser för att kunna stötta föräldrar och i så fall hur? 

6. Hur arbetar ni med nyanlända föräldrars delaktighet i förskolan just nu och 

hur hålls arbetet levande tillsammans med språkstöden? 

7. På vilket sätt kan föräldrasamverkan och nyanlända föräldrars delaktighet i 

förskolan förbättras? 

 

Förskollärare 

1. Kort presentation av dig och din erfarenhet som förskollärare 

2. Vilka praktiska arbetssätt används för att nå ut till nyanlända föräldrar om vad 

läroplanen uttrycker?  

3. Vilka kommunikativa möjligheter och hinder upplever du i föräldrakontakten? 

4. Hur ser du på samarbetet och relationen mellan hem och förskola? 

5. Får språkstöd och nyanlända föräldrar ta del av likabehandlingsplanen och på 

vilket sätt? 

6. Upplever ni att ni har fått ett ökat uppdrag när det gäller nyanlända föräldrars 

frågor och funderingar angående asylprocessen eller kontakt med olika 

instanser? Får pedagoger och språkstöd kunskap om asylprocesser för att kunna 

stötta föräldrar och i så fall hur? 

7. Hur arbetar ni med nyanlända föräldrars delaktighet i förskolan just nu och hur 

hålls arbetet levande tillsammans med språkstöden? 

8. På vilket sätt kan föräldrasamverkan och nyanlända föräldrars delaktighet i 

förskolan förbättras? 

9. Används barnens expertis som stöd i arbetet med föräldrasamverkan? 
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Språkstöd 

1. Hur introduceras förskolans läroplan vid anställning? 

2. Har du tagit del av likabehandlingsplanen och på vilket sätt? 

3. Hur arbetar ni rent praktiskt med att skapa föräldrars delaktighet i barnens 

förskola? 

4. Vad upplever du som lätt/ svårt i arbetet som språkstöd? 

5. Vad ser du skulle kunna förbättras i arbetet med föräldrasamverkan och hur 
skulle det kunna gå till?  

6. Kan du berätta om din bakgrund? 
 
 
 

Föräldrar 

1. Vad förväntar ni er av svenska förskolan? 

2. Vad skiljer sig från förskola/skola i ditt hemland? 

3. Har ni fått tagit del av förskolans läroplan? 

4. Vad skulle göra det enklare för dig som förälder att bli mer delaktig i ditt 

barns vardag på förskolan? 

5. Varför tror ni att vi tycker det är viktigt med er delaktighet i förskolan? 

6. Vilka kommunikativa möjligheter och hinder har ni upplevt i kontakten 

med förskolan? 

7. Hur upplever ni att ni blir bemötta av personalen på ditt barns förskola? 
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QR-koderna för aktionsforskningen 
 

 

 


