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Abstract 
 
This is a qualitative study based on a series of interviews with educators in the school. The 

aim was to investigate how a teacher within the school experience intercultural encounters 

and the difficulties that can arise between teachers and parents who have weaknesses in the 

Swedish language. As an educator, it is a lot to consider in meeting the situation of an 

interpreter should attend. This should be planned well in advance of the meeting as there may 

be difficulty when using a suitable interpreter and the meeting takes longer with an 

interpreter. Misunderstandings between teachers and parents with insufficient knowledge of 

Swedish may arise from cultural and linguistic differences. It is important that the child 

should have a smooth school and should not be due to lack of communication between 

teachers and parents. The conclusion of this is that it's important to think about having an 

interpreter at every meeting scheduled with parents of students who speak a language other 

than Swedish. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sammandrag 
 
Detta är en kvalitativ studie baserad på ett antal intervjuer med pedagoger i skolan. Syftet var 

att undersöka hur pedagoger inom skolan upplever interkulturella möten samt svårigheterna 

som kan uppstå mellan pedagoger och föräldrar som har brister i svenska språket.  Som 

pedagog är det mycket att tänka på i mötessituationen om en tolk ska deltaga. Detta ska 

planeras i god tid innan mötet då det kan finnas svårigheter att anlita en passande tolk och 

mötet tar längre tid med en tolk. Missförstånd mellan pedagoger och föräldrar med bristande 

kunskaper i svenska kan uppstå genom kulturella och språkliga skillnader. Det är viktigt att 

barnet ska få en problemfri skolgång och inte ska bero på bristen av kommunikation mellan 

pedagoger och föräldrar. Slutsatsen av detta blir att det är viktigt att tänka på att ha tolk vid 

varje möte som är planerat med föräldrar till elever som har ett annat språk än svenska 
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1. Inledning 
 
1.1 Bakgrund 
 
Under min verksamhetsförlagda utbildning (VFU) har jag vid flera tillfällen upplevt att det 

kan uppstå svårigheter i kommunikationen mellan pedagoger och föräldrar som inte behärskar 

det svenska språket. Pedagogerna vill ju gärna berätta för föräldrarna om det hänt något med 

deras barn under dagen oavsett om det är positivt eller negativ 

För att eleverna ska kunna utvecklas såväl kunskapsmässigt som socialt, krävs att skolan har 

en samverkan med föräldrar eller annan vårdnadshavare. Vilka möjligheter till delaktighet i 

sina barns skolgång har dessa föräldrar om de inte förstår vad pedagogerna försöker berätta 

för dem? 

          Pedagoger vill gärna berätta för föräldrarna om det hänt något med deras barn under 

dagen oavsett om det är positivt eller negativt. Som pedagog får man ju använda alla knep 

man kan som kroppsspråk, tala tydligt även försöka att prata med barnet och att de försöker 

förklara vad pedagogen sagt. Under min praktik på en förskola ville min handledare en dag 

förklara för en av barnens föräldrar vad vi gjort under dagen. Hon försökte med alla medel att 

få dom att förstå men det enda man såg var att föräldrarna inte förstod någonting utan var helt 

tomma i ögonen och bara log och nickade. Ett annat problem som kan uppstå är att 

föräldrarna är analfabeter. Kan de inte läsa så får de inte information som man vill delge 

föräldrarna. 

           Jag har även förstått att det inte är så bra att låta barnet tolka då de kan tolka till sin 

fördel och inte tolka det som pedagogen vill framföra. En pedagog tycker inte heller om att 

behöva ha en telefontolk, hon sa att det blir mer oroligt då det kan hända att samtalen bryts. 

Det blir mer stelt med telefontolk då man inte får ögonkontakt med tolken. Ett annat problem 

kan uppstå är där kulturen säger att när pojkarna blir tillräckligt gamla så ska pappan gå på 

möten som till exempel IUP-samtal (individuellt utvecklingssamtal) är det då en kvinnlig 

lärare, så kan pappan i det här fallet gå, för den kräver att det är en man med på ett sådant 

möte. Det behöver inte vara pedagog i det fallet utan man kanske kan få tolken till mötet i 

stället och kräva att det är en manlig tolk som kommer. En annan pedagog som jag pratade 

med har till och med varit hemma hos vissa familjer för att prata med dem om vad viktigt det 

är att deras barn kommer till skolan. Oftast är det de föräldrar med dålig eller ingen utbildning 

alls som tycker att det är inte så viktigt det här med att gå i skolan. 
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         Det här med telefontolk har blivit allt vanligare men jag har förstått det så att 

pedagogerna skulle vilja ha tolken med på mötet och inte bara i telefonen. Tråkigt nog har ju 

detta med tolkar blivit en kostnadsfråga för skolorna då en del språk är ovanliga så att tolken 

måste åka många mil ibland för att tolka då är skolorna inte längre är beredda att ta kostnaden 

för detta.  Pedagogerna har även sett tendenser till att ju bättre utbildning och förståelse för 

det svenska språket föräldrarna har desto mer krav ställer de på skolan. 

          Jag har valt detta ämne för det är intressant och vi lever i ett mångkulturellt land. 

Genom praktik har jag upptäckt att samarbetet mellan pedagoger och föräldrar underlättas 

med hjälp av en tolk. En tolk inte kan närvara vid alla möten som sker dagligen mellan lärare 

och föräldrar och då kan det uppstå svårigheter. När pedagogerna inte har tillgång till tolk så 

kan de använda sig av både kroppsspråk och rita bilder, även använda sig av 

modersmålslärare för att göra sig förstådda. Men det kan ändå uppstå missförstånd, och det är 

detta jag frågat mina respondenter om.  

 

 

 1.2 Syftet 

 
Syftet är tydliggöra interkulturella möten som sker mellan pedagoger och föräldrar i skolan. 

Syftet är också att tydliggöra vilken betydelse språkförståelsen har vid dessa möten, samt att 

undersöka vilka svårigheter som kan uppstå i kommunikationen. Vidare är syftet också att 

undersöka vilka möjligheter pedagoger upplever att föräldrar som inte pratar och förstår det 

svenska språket har till delaktighet i sina barns skolgång. 

 

1.3 Frågeställningar 
 
 

• Vilka svårigheter kan uppstå i kommunikationen mellan pedagoger och föräldrar som 

inte behärskar det svenska språket 

• Vilka möjligheter upplever pedagoger att föräldrar som inte behärskar det svenska 

språket har till delaktighet i sina barns skolgång?  

 

1.4  Begreppsförklaringar 

Interkulturell är en process som innebär en ömsesidighet och interaktion mellan 

människor. Begreppet innefattar också etiska värden såsom tolerans, respekt, social 

rättvisa och jämlikhet (Lahdenperä, 2004) 
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2. Metod 

 
För att undersöka hur pedagoger jobbar med vårdnadshavare som har ett annat språk än 

svenska, har jag använt mig av en kvalitativ intervju som metod. I detta kapitel beskrivs 

undersökningens metod och tillvägagångssätt. 

 

2.1 Samtalsintervju  
 
Mitt syfte var att undersöka hur olika pedagoger jobbar med föräldrar med annat modersmål 

än svenska. Därför valde jag den kvalitativa intervjun. Där är frågeområdena bestämda, men 

sen kan frågorna variera från intervju till intervju beroende vilka svar man får av den man 

intervjuar. Syftet med den kvalitativa intervjun är att man ska få så uttömmande svar som 

möjligt av de man intervjuar. Det är bra att kunna utforma frågorna så att intervjupersonen får 

möjligheter att få ut allt som den har på hjärtat. Pauseringar, tonfall, och avbrutna meningar 

kan vara viktiga för att förstå vad som sägs, därför brukar man ofta spela in intervjuerna på 

band för att sedan skriva ut dem ordagrant. Antingen helt eller i vissa delar.      

        Har man gjort intervjun rätta så har man fått en kunskap som man kan använda inom 

läraryrket (Svedner och Johansson sid. 34). Men tänker man sig inte för när man gör en 

kvalitativ intervju så kan den övergå till en strukturerad intervju, detta kan ske om man inte 

försöker förstå vad den som man intervjuar har att säga utan att man bara ställer i förväg de 

förutbestämda frågorna.  

          Det som är bra med intervjumetoden är att den kan ändras, man kan komma med 

följdfrågor och intervjun fördjupas. (Bell sid. 119) 

 

 

2.2 Urval 
 
Anledningen till valet av de jag har valt att intervjua är för att de har jobbat i olika skolor 

tidigare. Men sen något år tillbaka så la de ner en av skolorna i den kommunen jag valt att 

göra mina intervjuer och pedagogerna som jobbat mycket med utlandsfödda barn och 

föräldrar hamnade på den skolan jag valde att göra mina intervjuer.  Jag valde även att 

intervjua pedagoger med olika långa anställningsår och olika bakgrunder med att jobba med 

föräldrar med annat språk än svenska. Det jag tänkte mig med denna studie var att jag 

kommer att få lite olika svar från de olika pedagogerna med hur de jobbar med de 

utlandsfödda föräldrarna. Även för att kanske få olika utslag på mina frågeställningar. En av 
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pedagogerna har jobbat i en skola med mera invandrare då skolan ligger i ett mer segregerat 

område i den kommun jag valt att intervjua i. Medan en annan pedagog inte jobbat alls med 

föräldrar med annat språk än svenska tidigare, men har börjat med det nu senaste året. Så de 

som ska intervjuas har mycket till väldigt lite erfarenhet av denna studie som ska genomföras. 

      En av pedagogerna kan även finska som har underlättat för henne. Hon har även lång 

erfarenhet av att just jobba med utlandsfödda föräldrar som har finska som modersmål. Jag 

har valt denna skola då det finns en förberedelseklass för barn som kommer till Sverige som 

inte kan någon svenska alls. Dessa barn kommer sen ut till de vanliga klasserna i skolan när 

de lärt sig lite svenska. Så de pedagoger jag valt att intervjua jobbar i de vanliga klasserna inte 

förberedelseklassen. Därför mitt val av skola.  

 
 

2.3 Genomförande  
 
Jag valde ut mina intervjupersoner genom att kontakta dem själv på den skolan jag valt ut. Jag 

hade kontakter jag frågat tidigare om de vill ställa upp på en intervju angående min uppsats 

som jag skulle skriva. Två hade ångrat sig och de ville inte tala om varför så jag fick fråga 

vidare. Hittade till slut fem stycken pedagoger som kunde tänka sig ställa upp.  

          Efter min beskrivning av ämnet jag skulle göra min intervju om, så fick de fundera och 

kontakta mig per mail om de ville vara med eller inte. Hörde jag inget så ringde jag upp dem 

för att få bekräftat hur de ville göra. Hade även förklarat att jag skulle spela in intervjun men 

att det inspelade kommer att förstöras när uppsatsen blivit godkänd.       

          Intervjuerna gick till så att vi satt mittemot varandra vid ett bord i ett rum på skolan där 

pedagogerna är anställda. Tyvärr var detta rum ett genomgångsrum så ibland blev det lite 

högljutt och andra störmoment som gjorde att det blev lite okoncentrerat ibland.  Att jag ville 

sitta mittemot var för att ha ögonkontakt med den intervjuade. Intervjufrågorna hade de inte 

fått förväg. Jag valde det för de jag skulle intervjua inte skulle få se frågorna då jag kanske 

inte fått det utslag på svaren som jag förväntat mig.  

Att spela in intervjuerna är bra då man kan gå tillbaka och lyssna på svaren om man blir 

osäker på vad pedagogen man intervjuat har svarat.  

         Jag spelade in intervjuerna för att kunna transkribera intervjun rätt och kunna återge 

citat.  Larsson (2005) menar att detta är viktigt vid intervjuer för att kunna återge intervjun 

och citat korrekt.  Mitt syfte var att undersöka hur en lärare upplever interkulturella möten 

inom skolan där av valet av en kvalitativ intervju. Intervjuer är en datainsamlings metod inom 

kvalitativ forskning och handlar om att undersöka individers upplevelser och känslor om ett 
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visst fenomen (Larsson, 2005). Jag använde mig av frågor som konstruerades utifrån syfte och 

frågeställningarna. 

         När jag skulle börja bearbeta mina intervjuer så satte jag mig och lyssnade igenom mina 

intervjuer ett antal gånger och transkriberade ner intervjuerna för hand. Jag har även läst det 

jag har transkriberat ner flera gånger när jag sammanställde resultatet längre ner.  

 
2.4 Intervjufrågor 
 

• Vilken upplevelse har du av att kommunicera med föräldrar som inte behärskar det 

svenska språket 

- Vilka svårigheter i kommunikationen kan uppstå 

- Hur gör du för att göra dig förstådd? 

• Hur gör du för att förmedla till föräldrar som inte behärskar det svenska språket att det 

är viktigt att deras barn går i skolan? 

• Hur gör du för att förmedla information om barnets skoldag till föräldrar som inte 

behärskar det svenska språket? 

- Använder du hjälpmedel såsom tolk? 

- Väljer ni att inte berätta? 

• Hur arbetar du och dina kollegor för att samverka med föräldrar som inte behärskar 

det svenska språket? 

• Vilka möjligheter till delaktighet i sina barns skolgång upplever du föräldrar som inte 

behärskar det svenska språket har? 

            -  Vilken betydelse har språkförståelsen för möjligheterna till samverkan? 

 

2.5 Metoddiskussion 
 
Jag valde att genomföra en kvalitativ intervju som metod. Jag tyckte att metoden passade bra 

till den undersökningen jag skulle göra. Då frågeställningarna jag har använt mig av passar till 

en kvalitativ intervju. Men här måste man som intervjuare passa sig så att det inte blir att när 

man gör intervjun att den glider över till att det blir en kvantitativ intervju. Det är bra att ha 

gjort några provintervjuer innan man gör den riktiga undersökningen. Några nackdelar med 

kvalitativa metoder är att arbetet kring resultatet är mer tidskrävande att utveckla och 

pedagogerna kan uppleva det svårare att svara helt ärligt när jag som intervjuare sitter 

mittemot. Man måste även tänka på att under en kvalitativ intervju, är att den man intervjuar 

ska lämna ut sina personliga ställningstaganden. (Svedner och Johansson 2005, s.34,). Jag 
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hade inte kunnat göra det mycket annorlunda då jag tyckte att jag hade för kort med tid för att 

göra mina intervjuer. Det berodde på att det var svårt med tiden för pedagogerna. De har ont 

om tid för något annat än sitt arbete under skoldagen. Mitt tillvägagångssätt var bra men om 

det funnits mer tid så hade det möjligtvis kunnat gå att få ännu mer djupare och kanske också 

ännu mer tillförlitliga svar.  

 

2.6 Källkritik 
 
Den litteratur jag valt är relevant för min studie för att de innehöll det detta arbete skulle 

handla om, interkulturella möten. Den behandlar personer som inte behärskar det svenska 

språket alls eller väldigt dåligt, litteraturen berör hur man ska tänka och agera inför dessa 

föräldrar vikten av att använda tolkar bland annat. Det som händer idag i skolorna är att det är 

svårt att få använda tolkar på grund av den höga kostnaden. Även detta tar böckerna upp. 

Dialog är något som tas upp i alla böcker som är med i litteraturgenomgången.  

Styrdokumenten tar upp detta också. Att man måste jobba för att få en dialog med dessa 

föräldrar och även barnen.  

         En av författarna kommer själv från ett annat land som invandrare och har jobbat som 

modersmålslärare inom skolan. Hon tar också upp vikten med tolkar och ha en bra dialog. Jag 

tycker att litteraturen jag valt är relevant för att den är relativt nyskriven. 

          Genom att undersöka det man har för avsikt att undersöka,får man som forskare fram en 

hög validitet. Validitet innebär således att man genom sitt resultat ska ge en sann bild av det 

som undersökts, täcker resultaten det jag har för avsikt att undersöka. (Svedner och Johansson 

1998, s. 97). 

          Enligt( Johansson och Svedner, 1998, s. 97) anger reliabilitet tillförlitligheten i en 

undersökning, så att resultatet blir detsamma vid upprepade försök. Även att forskaren är 

noggrann i sin utformning av frågeställningarna för att respondenterna ska veta vad som ska 

besvaras. 

           Jag har använt mig av fasta intervjufrågor utifrån frågeställningarna och syftet. I 

metoddelen redogör för hur jag genomförde studien. Genom detta kan en annan 

forskare/student kunna replikera min studie. Jag har spelat in varje intervju för att kunna 

transkribera ord för ord för att uppnå reliabilitet. När det gäller reliabiliteten för denna 

undersökning anses den vara riktig.  Jag valde ut de delar av intervjumaterialet som var viktigt 

i studien som bidrog till att frågeställningarna besvarades. Intervjuguiden bidrar till att jag 

kunde göra liknande intervjuer med pedagogerna. Då jag kunde följa mina egna intervjufrågor 
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för att inte frångå mitt syfte och frågeställningarna. På detta sätt fick jag fram en god 

reliabilitet på svaren av mina frågor. 
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3. Teoretisk bakgrund 

 

3.1 Språkets betydelse 

 (Svensson, 2011 s.189) docent i pedagogik skriver att i grundskolan finns det 100 olika 

förstaspråk och det finns privata skolor där det finns 40 olika språk. I Sverige finns det 

avsevärt mer människor som är flerspråkiga än för femtio år sedan, menar Svensson. Detta 

beror på världen blivit mer globaliserad och en annan samhällsutveckling, det har blivit en 

mer mobilitet av människor.  

          Det finns även folk som flyr på grund av oroshärdar runt om i världen fortsätter 

Svensson i boken. Detta medför att det kommer människor från världens alla hörn till Sverige 

för eller mot sin egen vilja. (Svensson, 2011 sid. 189) Och alla dessa ska lära sig ett annat 

språk. Vidare skriver (Svensson, 2011 sid. 200) att språket har en social funktion med många 

omfattningar. Detta visar sig i olika attityder och olika värderingar, detta gör att en grupp hålls 

ihop. Alla kommer inte till Sverige för att stanna och då är det inte så angeläget att lära sig 

svenska. (Svensson, 2011 sid. 200) 

 

Stier (2003) lektor i sociologi skriver så här: 

 

Oavsett deras kulturella eller etniska bakgrund, måste människors upplevelser av eller 

sätt att hantera sin identitetsproblematik ses i ljuset av de förhärskande attityderna och 

värderingarna i samhället. Hänsyn måste tas till identitetskontexten. 

 

         Vidare skriver Stier (2003) att språkets betydelse är stor när det gäller att tillkännage och 

sätta in människor i fack. Särskilt tydligt blir det när vi pratar om de som flyttat hit från ett 

andra länder. Genom att spontant sätta en kollektiv identitet på invandrare förleds vi av att tro ” 

att de är mer lika varandra än de egentligen är , och de är mer olika oss än vad de egentligen 

är.” (Stier, 2003, sid.122) 

        Stier menar att vi som svenskar har lätt att sätta in invandrare i fack och oberoende hur 

länge de varit i Sverige så blir de inte ”svenskar” utan fortfarande invandrare. Men däremot så 

ställer Stier frågan ”Vem är invandrare?” och ”När blir man svensk?”. Den här frågan ställs 

oftast av invandrare som är födda i Sverige, har svenskt medborgarskap och talar flytande 

svenska, men som ändå inte anses vara svenskar. (Stier, 2003, s.123) För många är invandrare 

en negativ identitet.  
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3.2 Interkulturella möten i skolan 

 (Allwood och Johansson, 2009 s.226) vilka båda är professorer i psykologi och Allwood är 

även specialist i klinisk psykologi, de skriver om interkulturell rådgivning. De menar att man 

ska ge det interkulturella mötet de bästa förutsättningarna såsom att man ska skapa en 

kvalificerad dialog, avsätta mer tid för mötet, använda tolk om det behövs och framför allt 

lyssna på föräldern eller föräldrarna. Man ska ställa precisa frågor och att slutsatser klara och 

precisa. Pedagogerna ska undersöka sina egna attityder och fördomar. Samt granska sina egna 

normer och värderingar. Man ska även tänka på att behandla den andra som en jämbördig 

människa, även visa respekt.(Allwood och Johanson, 2009, s.226) 

           Allwood och Johansson skriver vidare i sin bok att det ska finnas rutiner för att koppla 

in tolk, även om den vuxna varit i Sverige en längre tid, särskilt vid inskrivning av barnet eller 

barnen. Får de reda på vilka regler som gäller på just den här institutionen eller skolan, eller tar 

man för givet att de vuxna ska förstå alla regler och normer som finns. (Allwood och 

Johansson, 2009, s.228) 

           (Alfakir, 2004, s.12) som är lärare och även flitigt använd förläsare skriver om en 

dialogmodell som går ut på att försöka få till bra möten med föräldrarna och även skapa bra 

rutiner och samarbete för barnens skolgång. Modellen handlar om lärarnas förhållningssätt, att 

man måste vara öppen för att få till ett bra samarbete med föräldrarna. Denna bok handlar alltså 

om att kunna utveckla kontakt med barns föräldrar som kan ha en negativ syn på den svenska 

skolan (Alfakir, 2004, s. 60) 

             Författaren skriver vidare (Alfakir, 2004, s.26) att om man lär sig hantera olika 

konflikter att man lär sig mera om varandra. Även att man inte trampar någon på tårna om man 

vet mera om dem. Det är bra att ha den beredskapen om man möter olika svårigheter. Genom 

att behandla föräldrar som jämlika och kompetenta så blir de också synliga, lärarna får då 

föräldrarnas förtroende och intresset för var lärarna lär deras barn ökar.  

Problemet är ofta att skolan inte betraktar föräldrarna som 

jämlikar och att man dessutom inte har rutiner för att skapa 

forum för dialog. 

 

         (Alfakir, 2004 s.59) menar att om man frågar föräldrarna hur deras skolgång var så 

kanske man kan få svaret på varför en del föräldrar inte tycker det är så viktigt med skolan. 

Det kan bero på föräldrarnas egen skolgång från det land de kommer ifrån. Därför kan det 
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även vara bra att läraren berättar om sin skoltid och varför vi i Sverige tycker det är så viktigt 

detta med skolan.   

            Alfakir (2004 sid. 127) skriver att som modersmålslärare så har hon även fått agerat 

tolk åt både åt lärare och föräldrar. Många gånger ser lärare det som en del av 

modersmålslärarens jobb att hjälpa till om det behövs, särskilt om det kommer föräldrar som 

inte kan svenska alls till skolan. Och många föräldrar ser det som en rättighet helt enkelt. 

Modersmålsläraren får ställa upp som rådgivare både åt lärare och föräldrar många gånger.  

            I en annan bok av författaren (Alfakir, 2010 sid.27) så beskriver hon att föräldrar 

gärna vill bli sedda och bekräftade, men att skolan är ett okänt område för dem, särskilt de 

föräldrar som kommer från andra länder. De har svårt att tyda och relatera sina bilder av sin 

egen skoltid. De kanske inte heller förstår koderna som skolans personal kan. Enligt (Alfakir, 

2010, s.28) har pedagogerna en maktposition gentemot föräldrarna gentemot föräldrarna, med 

detta menas att pedagogerna har både språket och en kulturell kompetens men även att de 

företräder en myndighet. Föräldrarna är mycket väl medvetna om sitt underläge. Detta kan 

komma från oförmågan att fostra sina barn som de vill. Vidare menar hon (Alfakir, 2010, s. 

29) att lärarna inte är medvetna om sin position eller hur föräldrarna ser på detta. Sedan 

skriver hon vidare att man som pedagog kan fråga föräldern om man känner att den beter sig 

på ett sätt man inte är van vid. Fråga gärna menar hon (Alfakir, 2010, s. 32) varför föräldern 

eller föräldrarna beter sig som de gör. Det menar hon vidare med att då kan många 

missförstånd avdramatiseras bort.  

          Vidare skriver  (Alfakir, 2010, s.34) att föräldrar kan ha svårt att fråga pedagogerna om 

saker de inte förstått. Många förstår inte den svenska skolan. Dessutom så kanske inte 

föräldrarna förstår och pratar svenska så bra, det vill de inte säga för att de skäms för det, 

följden kan bli att de känner skuld och reagerar fientligt mot det svenska samhället.  

          Det hon (Alfakir, 2010, s.40) menar här, är att det måste till en dialog med föräldrarna 

inte en envägskommunikation som det ofta är när det är föräldramöten eller enskilda möten 

med föräldrarna. Vidare menar hon att för att kunna skapa en dialog med föräldrarna så krävs 

det en medvetenhet hos föräldrarna. Man måste kunna arbeta med sitt eget förhållningssätt 

och kunna sätta ord på hur man ser på de föräldrar man möter. Vilka ögon man betraktar 

föräldrarna med (Alfakir, 2010, s.41).  

          Enligt (Rökenes & Hanssen,2007,s.210) vilka båda är psykologer och specialister i 

klinisk psykolog krävs det särskilda förberedelser för att samtala med individer som inte talar 

svenska. Vidare menar de att tolk kan behövas och då måste man avsätta mer tid för mötet. 

Hänsyn kan behöva tas gällande tolkens kön, modersmål eller etnisk tillhörighet. 
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Familjemedlemmar och barn bör aldrig tolka de samtal som berör familjen (Rökenes & 

Hanssen, 2007 s.210). När det gäller barn som tolkar är det extra känsligt då det kan ske en 

obalans inom familjen då barnet får mer makt än föräldrarna och barnet hamnar i en 

vuxenroll. Tolkningen kan påverkas av familjemedlemmar som har egenintressen (Rökenes & 

Hanssen, 2007 s.210). 

 
3.3 Styrdokument 
 

 I de allmänna råden (2007) om fritidshemmet är skrivet så, att man ska arbeta med kulturell 

mångfald då det är del i läroplanens värdegrundsarbete. I dagens mångkulturella fritidshem så 

finns det många barn och föräldrar som har olika etniska tillhörigheter, religion eller annan 

trosuppfattning och kulturell bakgrund. Fritidshemmet har således en stor roll när det 

utveckling av tolerans och solidaritet. Personalen på fritidshemmet har stort ansvar att aktivt 

jobba mot fördomar.  

                                   

                    Fritidshemmet behöver vara öppet och positiv till olika vanor och 

                      seder. Föräldrarna är en viktig källa till kunskap som underlättar både den 

                      kulturella och språkliga förståelsen(Skolverkets allmänna råd 2007, sid.29) 

 
         I ett annat styrdokument (läroplan för grundskolan, 2011, s.7) att i och med den svenska 

internationaliseringen och att man blivit mer rörlig över nationsgränserna så ställer man högre 

krav på människorna med att leva och förstå de värden som ligger i en kulturell mångfald.  

Vidare att i skolan måste man aktivt jobba med främlingsfientlightet och intolerans, utan i 

stället möta upp med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser.  

 

Skolan är en social och kulturell mötesplats som både har en möjlighet och ett 

ansvar för att stärka denna förmåga hos alla som arbetar där(Läroplanen för 

grundskolan 2011, sid. 7) 

 
         Den enskilda skolan ska även vara tydlig om mål, innehåll och arbetsformer. Det är en 

förutsättning för elevers och vårdnadshavares rätt till inflytande och påverkan. (Läroplan för 

grundskolan 2011, s.8) 

          Vidare i styrdokumenten så har skolan ett viktigt jobba med omtanke och omsorg av 

individen. Skolan har ett ansvar att utveckla ett kulturarv som barnen tar med sig i livet och 

föra vidare till andra generationer. (Läroplan för grundskolan 2011, s.9) 
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4 Resultat 

 
4.1 Undersökningens resultat 
 
4.1.1 Vilken upplevelse har du av att kommunicera med föräldrar som inte behärskar               
det svenska språket? 
 
Här säger mina respondenter att det är svårt särskilt när föräldrarna inte kan svenska alls, det 

underlättar om de kan lite engelska. Vidare säger alla intervjupersoner att de använder sig av 

kroppsspråket väldigt mycket. Även att ögonkontakten är viktig. 

         Respondenterna 1 och 5 berättar att det kan bli vissa kulturkrockar, i en del kulturer kan 

det vara så att man ska inte lyssna på kvinnor.  Det försvårar den dagliga kontakten med 

föräldrarna. Respondent 1 säger att fast man dubbelkollar att de förstått så ser man föräldrarna 

inte förstått alls många gånger. 

 

         Man kollar upp att de förstått men ändå vet man att de inte förstått allt! 

 

         När det gäller tolk så säger respondenterna 1, 2 och 3 att de drar sig för att använda tolk 

då skolledningen tycker att det kostar för mycket pengar, även att det blir.  

 Respondent 4 säger att det är mest positiva kontakter men att förstå om det är någon förälder 

som ringer om något barn är sjukt då kan det uppstå vissa missförstånd.  

        Respondenterna 1 och 3 beskriver också att om det hänt något på dagen så kanske man 

inte tar det med föräldrarna direkt för att de inte förstår utan då slinker barnen undan om det 

är något dumt som hänt. Utan man väntar med det till ett utvecklingssamtal och då blir 

föräldrarna besvikna för att man inte berättat tidigare. 

        Respondenterna 1, 4 och 5 berättar också att man kan ta barnen till hjälp som tolk om det 

skulle behövas. De använder sig även av lärarna i förberedelseklassen som finnas på skolan 

som de arbetar på, det gör även respondent 3 som även tar till modersmålsläraren om det 

skulle behövas. Respondent 4 tar även hjälp av andra vuxna och barn om det är möjligt. Men 

man måste tänka på att vissa lägen så är det tystnadsplikt.  

        Respondent 5 berättar att hon försöker att få hjälp av hemspråkslärarna om det är något 

akut annars är det ju tolk som gäller.  

               
 
4.1.2 Hur gör du för att förmedla till föräldrar som inte behärskar det svenska språket 

att det är viktigt att deras barn går i skolan? 
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Respondent 1 menar att man måste vara övertydlig, ibland säga; skolan klockan åtta. Sen får 

man ta det vid inskolningssamtalet, vad viktigt det är med skolan, då har man ju oftast tolk 

också.  

       ” De vill att deras barn ska lära sig, vi är väldigt viktiga personer för dem” 

 

        Respondenterna 2 och 5 berättar att hon varit hemma och hämtat elever, det är inte det 

optimala, men i de här fallen hjälpte det. Sen försöker man att berätta att vad viktigt det är att 

komma i tid till skolan. Respondenterna 3 och 5 beskriver också att detta med 

tidsuppfattningen kanske inte är samma här som i ett annat land där det är inte så noga med 

tiden, det är många av föräldrarna som tycker så. Alla respondenterna säger att de pratar 

mycket med eleverna om det här med tid överhuvudtaget och att komma i tid till skolan. Och 

vad viktigt det är med skolan. 

  

     ”Det är mycket svårare att telefontolka än att ha en person som sitter bredvid och tolkar.” 

 

          Respondent 1 berättar att hon försöker möta upp skolgården för att prata med 

föräldrarna om att komma i tid och framförallt att komma till skolan överhuvudtaget.  

Respondent 4 trycker på att i Sverige måste alla gå i skolan och att den är kostnadsfri. Även 

att det är en förmån att få gå i skolan. Och att den svenska skolan är till för alla. Respondent 5 

förklarar för föräldrarna att det är viktigt att deras barn kommer till skolan.      

 

4.1.3 Hur gör du för att förmedla information om barnets skoldag till föräldrar som 

inte behärskar det svenska språket? 

        Respondent 1 säger att har det hänt något positivt så försöker man se glad ut och 

förmedlar det och även förenklar svenskan, har de gjort sig illa så pekar man där de slagit sig 

och kanske gör en grimas. 

 

        ”Det beror ju på vilken relation man har, den lilla relation man har!” 

 

         Respondent 2 berättar att hon inte valt att gå in och berätta om det hänt något utan det 

får läraren göra som har utvecklingssamtalet. Men händer det något på fritidshemmet så 

måste man berätta givetvis, men då använder hon kroppsspråket, skriver och berättar på 

lappar för att beskriva händelsen.  
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         Respondenterna 3 och 4 tar mycket hjälp av lärarna i förberedelseklassen. Respondent 3 

berättar att inför sommarlovet så skickade de ut lappar till föräldrarna översatt till de språk 

som finns på skolan, men de hade glömt att det faktiskt finns föräldrar som är analfabeter. Så 

de fick ha ett extra möte med de föräldrarna som är analfabeter, använda tolkar och även 

hemspråkslärarna. Respondent 3 berättar också att de får inte samma kontakt med de 

utländska föräldrarna som de svenska, tyvärr. Skulle det vara något negativt så väntar de med 

det till ett möte.  

        Respondenterna 4 och 5 väljer att berätta på en gång om det skulle ha hänt något, med 

eller utan tolk. Kommer föräldrarna och hämtar sina barn direkt efter skoldagen så tar de det 

då om det varit något speciellt som hänt. Respondent 5 trycker särskilt på det här med att tolk 

är för dyrt, så många gånger när det hänt något så rinner det ut i sanden för det är enklare att 

inte berätta.  

 

4.1.4 Hur arbetar du och dina kolleger för att samverka med föräldrar som inte 

behärskar det svenska språket? 

        Respondent 1 menar att då får man ju använda tolk, själv har hon aldrig behövt använt 

tolk på fritidshemmet, utan i stället har hon använt sig av hemspråkslärare om den varit 

tillgänglig någon gång när det behövts. Man vill ha fram vad viktigt det är att barnen är i 

skolan.  Respondent 2 har använt sig av tolk när skolan börjar på hösten och det är inskolning 

på gång för många barn, där man berättar vilka tider skolan är på och hur fritidshemmet 

fungerar. Hon och hennes kollegor har även ringt till barnens föräldrar och frågar var barnen 

är eller om de är sjuka. Man har en konstig dialog föräldrar och pedagog. Är man trevlig mot 

föräldrarna är de trevliga tillbaka, man får en väldigt stor respons, berättar intervjuperson 2.  

         Respondent 3 tycker det är svårt med tolk, allmänt. Hon har visserligen aldrig ställts 

inför situationen själv utan haft med ansvarig lärare för barnen då som har fått tagit på sig det 

ansvaret. Men har det varit något speciellt har hon och hennes kollegor försökt att få tag i 

hemspråksläraren eller läraren i förberedelseklass att tolka. Är det ett akut problem får man 

försöka att ta det på fem minuter i korridoren eller på någon rast. Vi har ont om tid jämt, 

säger respondent 3.  

 ”Fast man förstår ju varandra mer än man tror, fast man inte har ett gemensamt språk”       

(Intervjuperson 3) 
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Respondenterna 4 och 5 säger att de och deras kollegor bjuder in till enskilda samtal med 

telefontolk. Och om det är föräldramöten så beställer de tolkar på det språk eller de språk 

som behövs.  

 

4.1.5 Vilka möjligheter till delaktighet i sina barns skolgång upplever du att föräldrar 

som inte behärskar det svenska språket har? 

 

         Respondent 1 upplever att föräldrarna gärna vill veta hur det går för deras barn i skolan. 

De vill att deras barn gör sina läxor, kan inte dom, så ber föräldrarna om hjälp. Det finns även 

läxhjälp på skolan som utnyttjar. Det finns få föräldrar som inte vill att deras barn ska lyckas 

i skolan. Det är jätteviktigt att kunna språket för att kunna samarbeta. De föräldrar som 

hämtar sina barn på fritidshemmet försöker vi prata med, och ge beröm för att de lärt sig 

språket fort, då märks det att de anstränger sig ändå mera för att lära sig svenska. 

 

                ”De flesta är väldigt måna om de ska få en god skolgång, alltså de tycker  

               skolan är viktig och att vi är viktiga”.(Respondent 2) 

 

       Respondent 2 tycker att föräldrarna slår ifrån underläge. Det kanske är så att det landet 

föräldrarna kommer ifrån är inte skolan så viktig. Men ändå tycker hon att föräldrarna är 

måna om att deras barn ska gå till skolan. Men däremot så har ju föräldrarna tuffa år framför 

sig när de ska lära sig språket. Våra koder är ju inte samma som i deras språk, vilka miner 

man använder och vår humor är inte heller lika som deras. Många gånger tror vi att de kan 

språket bättre än de kan, på så sätt kan det bli missbedömningar. 

        Respondent 3 tycker att det är jätteviktigt med delaktighet för dessa föräldrar som inte 

kan språket alls eller väldigt dåligt. Respondent 3 har sett är när familjerna har varit här ett 

par år så kan föräldrarna hamna i ett underläge då barnen oftast lär sig svenska språket 

snabbare än föräldrarna. Så hon tycker att det är jätteviktigt att föräldrarna lär sig det svenska 

språket. Respondent 4 tycker ibland att språket kan vara ett hinder men då får man koppla in 

tolk eller ta hjälp av någon från förberedelseklassen. Men tycker, att visst går det lättare om 

föräldrarna förstår svenska. Respondent 3 tar också upp att hon diskuterat med sina kollegor 

att de efterlyser mer information till eller till och med utbildning för föräldrarna om hur 

skolan och fritidshemmet fungerar i Sverige. Hon tror att det skulle underlätta både för 

pedagoger och föräldrarna. 
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”Vi har efterfrågat mer som en inskolning eller introduktion där föräldrar kan ha med sig någon som 

kan tolka åt dom som förklarar hur skolan och fritids fungerar. Jag tror inte det är så lätt att få 

inblick i skolans värld” 

 

       Respondent 5 berättade att det inte är så enkelt att göra sig förstådd med utlandsfödda 

föräldrar, alla möten blir inte bra. Särskilt när vissa föräldrar upplever att de inte behöver en 

tolk, då de anser sig förstå det svenska bra. Det gäller som lärare att veta vilken kultur det 

gäller när man ska möta någon förälder eller några föräldrar. Det kan vara en stor kulturell 

skillnad beroende var man kommer ifrån i världen.  

        Alla respondenter säger under den här frågan att de skulle gärna använda sig mer av tolk 

men de drar sig för kostnaden och att skolledningen tycker att det blir för dyrt. De vill gärna 

ha tolken på plats också då det är problem med telefonerna på den skolan pedagogerna 

jobbar. Telefonsamtalet kan brytas lätt som det är, det är också ett orosmoment för 

pedagogerna.  

 

 

4.2 Resultatsammanfattning 

Vilka svårigheter kan uppstå i kommunikationen mellan pedagoger och föräldrar som 

inte behärskar det svenska språket? 

         Resultatet visar att pedagogerna tycker att det är svårt att göra sig förstådda när de vill 

förmedla något som hänt i skolan. Eller ska hända i skolan. Sen tycker pedagogerna att det är 

svårt med att få fram att det är viktigt att barnen ska komma i tid till skolan. De upplever att 

tidsuppfattningen inte är samma för en del föräldrar som den tidsuppfattningen vi har här i 

Sverige. Ett annat problem som kommer upp är att få använda tolk, det tycker pedagogerna 

kan vara ett problem då det blir en kostnadsfråga för skolledningen. Det är billigare att 

använda en telefontolk, men det är osäkrare. Det finns också föräldrar som tycker att de 

förstår svenska bra och behöver inte tolk vid möten med pedagoger.  

 

Vilka möjligheter upplever pedagoger att föräldrar som inte behärskar det svenska 

språket har till delaktighet i sina barns skolgång?  

  
        En del föräldrar kan ha svårt med delaktigheten, då de föräldrarna kan tycka att inte 

skolan är viktig. Föräldrarna kan även hamna i ett underläge eftersom barnen lär sig svenska 

fortare än föräldrarna. Så om inte föräldrarna kan eller vill lära sig språket så har de svårt att 
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hjälpa sina barn bland annat med läxorna. En del föräldrar ställer också höga krav på sina barn 

att de ska utbilda sig. Så det finns föräldrar som efterfrågar läxhjälp eftersom de känner att de 

inte räcker till där. För att föräldrarna ska få mer delaktighet så ska man uppmuntra 

föräldrarna att prata svenska. Så visst är det A och O med att kunna språket om man ska bli 

mer delaktig i skolan.   
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5. Diskussion   

5.1 Avslutande diskussion 

Mitt syfte med denna studie är att synliggöra interkulturella möten som sker mellan pedagoger 

och föräldrar i skolan samt att synliggöra språkförståelsen vid dessa möten i skolan, vilka 

svårigheter som uppstår i kommunikationen samt om föräldrar som inte pratar och förstår det 

svenska språket vilken delaktighet har de i sina barns skolgång. Vidare ställde jag mig 

frågorna: Vilka svårigheter kan uppstå i kommunikationen mellan pedagoger och föräldrar 

som inte behärskar det svenska språket samt vilka möjligheter upplever pedagoger att 

föräldrar som inte behärskar det svenska språket har till delaktighet i sina barns skolgång?  

                Det som framkommit i intervjuerna är att det är inte alltid så enkelt med 

kommunikationen mellan pedagog och föräldrar på grund av bristande kunskap i svenska 

språket. Det är mycket att tänka på för pedagogerna när de ska ha möte med föräldrar med 

annat språk än svenska.   Alfakir (2004) skriver i sin bok vad viktigt det är med möten på 

skolan och ha en dialog med föräldrarna oavsett vilket språk de talar. Men detta kan vara svårt 

då det finns enligt Svensson (2011) mycket mer språk i Sverige idag än för femtio år sedan, 

det har globaliserats.  Det bör vara en tolk med, om vetskapen av att föräldrarna har svårt med 

svenska språket. Det kan vara speciellt viktigt att det är en manlig tolk vid mötet om det är en 

muslimsk pappa som deltar.  Då inte alla muslimska män accepterar kvinnliga tolkar. Detta 

kan bero på den religion eller kultur de tillhör och det är viktigt att som lärare acceptera de 

tillhör och det är viktigt att som lärare acceptera de kulturella samt religiösa skillnaderna för 

att barnet ska få en bra skolgång. 

          Man måste även tänka på att mötena kan bli längre eftersom man använder tolk så att 

man planerar in en längre mötes tid för ändamålet speciellt om det är ett utvecklingssamtal 

som ska genomföras. Tolkarna används även när det är föräldramöte så då gäller det att 

planera tiden då det tar längre tid. Som lärare är det viktigt att vara lyhörd och även tala med 

de föräldrarna som har behov av tolk. Så att inte det blir missförstånd och föräldrarna känner 

sig åsidosatta. I sin bok skriver (Alfakir, 2004) att man ska tänka på hur man som pedagog har 

sina möten i skolan, det är många nationaliteter inblandade så man kanske inte kan ha ett 

samlat föräldramöte som det alltid varit genom åren, utan som pedagog kanske man bör tänka 

om lite hur man planerar sina möten. Allwood och Johansson (2009) skriver i sin bok vad 

viktigt det är att koppla in tolk i skolan detta för att ge det interkulturella mötet de bästa 

förutsättningarna. Ändå så måste pedagogerna tänka på kostnaderna för att använda tolk. Jag 

tycker inte att det ska bli någon ekonomisk fråga, utan man ska bara kunna beställa tolk. Detta 
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för att kunna ge föräldrarna de bästa förutsättningarna för dem ska kunna hjälpa sina barn 

hemma.  

         Jag tycker att som pedagog ska man inte behöva tänka på kostnaden att använda sig utav 

tolk utan tänka på att föräldrarna ska få en så bra information som möjligt om vad deras barn 

gör i skolan. Detta gäller givetvis alla elever.  

          Några av de jag intervjuade berättade också att de använder sig av modersmålslärare för 

att i stället beställa en tolk. Dels för att det går fortare om det är något som hänt som måste 

lösas eller det kan även hända att de använder sig av andra barn och vuxna, om det inte har 

något med tystnadsplikt att göra. Jag tycker inte att det är optimalt att använda barn som 

tolkar då de kan få ett visst överläge över de vuxna, särskilt om det är föräldrarna som de ska 

tolka åt. Rökenes & Svensson (2007) skriver också om det, man bör inte låta barnet tolka då 

det lätt kan få ett övertag över föräldrarna.  Då kanske det är bättre att vänta med samtalet och 

ha en tolk med i stället, anser jag. Då barnets övertag kan leda till att viktiga saker utlämnas 

till föräldrarna, barnet tolkar till sin fördel om det kan finnas svårigheter pedagogen tar upp. 

Inga fördelar kan jag se om barnen tolkar, då det bör vara en oberoende tolk i frågan.  

          Det finns också föräldrar som inte har några bra erfarenheter ifrån sin egen skoltid, så 

det gäller att som pedagog tänka sig för vilka koder man använder, detta beskriver Alfakir 

(2010) i sin bok. Man kan som pedagog låta föräldrarna berätta om hur deras skolgång var 

och om de gick i skolan i det land de kommer ifrån, sen kan man berätta för föräldrarna, vad 

de kan förvänta sig av skolan här i Sverige. En av de jag intervjuade tycker att en del föräldrar 

slår från ett underläge på grund av att skolan inte varit så viktig för dem. Som pedagog kan 

man då berätta om sin egen skoltid och varför vi tycker det är viktigt med skolan. Detta 

skriver också Alfakir (2004) om att de blir mer intresserad av barnens skolgång och att detta 

leder till en känsla av samhörighet samtidigt som det ger positiva effekter på barnets 

skolgång.  

         Sen finns det föräldrar som inte förstår språket så bra utan skäms för att erkänna det. De 

föräldrarna kan känna skuld och bli fientligt inställda mot skolan. Detta kan bidra till att de 

inte blir delaktiga i skolan, samtidigt kan deras möjligheter att integreras i samhället. Dessa 

barn kan få det svårare i svenska samhället då i form av arbetslöshet eller annan utsatthet då 

skolgången har blivit lidande.  Detta menade också en av dem som intervjuades, att som 

pedagog måste man då tänka väldigt mycket på sitt kroppsspråk och även vilka koder man 

använder. Man kanske inte ska utgå ifrån, bara för att föräldrarna varit här några år så förstår 

de allt, man kanske inte ska skoja med dem som man skojar med andra som kan språket 
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bättre, för den koden kanske de inte förstår.   Jag ställde också frågan om det hänt någon 

under dagen med barnet, ska man berätta direkt eller ska man bara låta det passera.                  

        Några av de jag intervjuade sa, att de barnen kanske slinker undan lättare än de barnen 

som har svensktalande föräldrar för att det är svårare att göra sig förstådd. Medan några andra 

sa att de berättar direkt om de har möjlighet till det. Då kanske de har en modersmålslärare 

med. Jag tycker detta är en svår fråga att fråga att svara på. Men som Alfakir (2010) skriver 

att man måste ha ett öppet förhållningssätt mot föräldrarna, de förstår med än vad man tror. 

Man ska inte vara rädd för att berätta om det hänt något i skolan på en gång, i stället för att 

vänta till nästa utvecklingssamtal. Många föräldrar kan bli besvikna på skolan då.  Man ska ha 

en professionell i sitt yrke så att man möter alla föräldrar med respekt och visar att barnen är 

viktiga för oss i skolan. Sedan bör man inte göra någon skillnad på om föräldrarna är 

högutbildad och har jobb som har hög status och bra ekonomi eller lågutbildade och låg 

inkomst. Som pedagog ska man behandla alla lika, oavsett kön, etnicitet, religion eller annan 

trosuppfattning, detta står i Läroplan för grundskolan (2011).  

         I sin bok berättar Alfakir (2010) om en modell hon jobbar efter som hon kallar 

Astrakanmodellen. Den modellen blev jag nyfiken på. Den har vuxit fram under alla år som 

hon arbetat tillsammans med lärare, föräldrar och skola, hon menar med den modellen att den 

är avgörande för att få skola och föräldrar att dra åt samma håll. Den går ut på att alla ska dra 

åt samma håll för barnen ska lyckas i skolan och fungera socialt.  I denna globalisering som 

sker i Sverige är det viktigt att få fram forskning gällande dessa ämnen jag har tagit upp i min 

studie. Då det är aktuellt och kommer så att vara i stor utsträckning med tanke på allt som sker 

i vår värld där länders gränser blir allt mer utsuddade. Denna modell har hon tagit fram för att 

få fram ett bra samarbete mellan pedagoger, lärare och barn. Modellen går ut på att man 

samarbetar med varandra för att få ett så bra resultat för barnen som möjligt i deras skolgång.  
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