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Sammanfattning 
 
Läroplanen för förskolan nämner att föräldrarnas möjlighet till inflytande och delaktighet 
beror på hur verksamheten i förskolan presenteras. Genom att förskolans mål och innehåll 
presenteras tydligt ökar föräldrarnas kunskaper och möjligheten till inflytande. Kunskaper om 
förskolan och dess verksamhet är även en förutsättning till föräldrars möjlighet till 
utvärdering. Pedagogerna i dagens förskola möter familjer med olika etniska, sociala, 
religiösa och kulturella bakgrunder. Detta examensarbete undersöker pedagogernas syn på 
användningen av läroplanen för förskolan, i arbetet med föräldrar. I arbetet analyseras även 
förskolans uppgift som kulturell mötesplats och en arena för integration.  
 
I litteraturavsnittet framgår att föräldrarnas kunskap om och engagemang i förskolan/skolan är 
en viktig del i barnets lärande. Att föräldrar har kunskap om skolsystemet bidrar till att 
föräldrarollen stärks både i hemmet och i det övriga samhället. För att som förälder känna till 
vilka krav och förväntningar som de kan ställa på förskolan finns ett behov av att ha kunskap 
om läroplanen för förskolan. Pedagogerna i förskolan har en viktig roll som 
samhällsrepresentanter till nyanlända familjer. Samtidigt menar forskare att dagens skola inte 
är väl anpassad för Sveriges flerspråkiga samhälle. Ingen pedagogisk verksamhet kan anses ha 
en god pedagogisk kvalitet om den inte bedrivs i samarbete med barnens föräldrar.  
 
 
Undersökningen genomfördes med hjälp av en enkätstudie, som omfattade åtta förskolor. 
Enkäter skickades ut till sammanlagt 100 pedagoger på förskolorna, svarsfrekvensen i studien 
uppnådde 60 %. Fokus i enkäterna har lagts på läroplanens användning i förskolans 
verksamhet i kontakten med föräldrar. Enkäterna har även till viss del behandlat mångfalden i 
förskolan. Resultatet av studien visar att majoriteten av pedagogerna på förskolan har 
erfarenheter av att möta familjer med annat modersmål än svenska. Samtidigt visar resultatet 
att tillgängligheten av dokument på olika språk är begränsad på förskolan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: förskola, föräldrar, kommunikation, läroplan, mångfald, samarbete 





 

 

Inledning .................................................................................................................................... 1 
Begreppsförklaringar ............................................................................................................... 1 

Bakgrund ................................................................................................................................... 3 
Barnperspektiv ........................................................................................................................ 4 
Föräldraperspektiv ................................................................................................................... 4 
Pedagogperspektiv .................................................................................................................. 5 
Samarbetsperspektiv ................................................................................................................ 6 
Samhälligt perspektiv .............................................................................................................. 8 
Styrdokument ...................................................................................................................... 9 

Syfte/Frågeställning ................................................................................................................ 10 

Metod ....................................................................................................................................... 11 
Val av metod ......................................................................................................................... 11 
Pilotstudie .............................................................................................................................. 12 
Urval ...................................................................................................................................... 12 
Datainsamling/ bearbetning ................................................................................................... 13 
Studiens tillförlitlighet ........................................................................................................... 14 
Etiska aspekter ....................................................................................................................... 14 

Resultat .................................................................................................................................... 15 
Läroplanens funktion ............................................................................................................. 15 
Samhällets mångfald i förskolan ........................................................................................... 17 
Möjlighet till inflytande ........................................................................................................ 18 

Diskussion ................................................................................................................................ 20 
Resultatsammanfattning ........................................................................................................ 20 
Läroplanens funktion ............................................................................................................. 20 
Integration i förskolan ........................................................................................................... 21 
Finns ett värde av att översätta läroplanen för förskolan till fler språk än svenska och 
engelska? ............................................................................................................................... 22 
Vidare forskning .................................................................................................................... 23 

Referenslista ............................................................................................................................ 24 

Bilaga 1 Enkät .............................................................................................................................  

Bilaga 2 Informationsbrev .........................................................................................................  

Bilaga 3 E-post kontakt med Aycan Sermin Bozarslan ..........................................................  



 

 

Inledning 
 
73 474 av totalt 453 430 inskrivna barn i förskolan år 2008, hade annat modersmål än svenska 
(Skolverket, 2009). Sverige är ett mångkulturellt samhälle. I Sverige talas och skrivs ca 150 
olika språk, t.ex. teckenspråk, engelska, sydsamiska och wolof. De största invandrarspråken är 
arabiska, turkiska, persiska, spanska, grekiska och ex-jugoslaviska språk (Språkrådet, 2009). 
Läroplanen för förskolan poängterar det svenska samhällets internationalisering, och 
benämner förskolan som en social och kulturell mötesplats. Är denna bild av förskolan och 
det svenska samhället samstämmigt med att läroplanen för förskolan endast är översatt till 
engelska? 
 
Syftet med detta examensarbete är att undersöka pedagogernas syn på användningen av 
läroplanen för förskolan. I arbetet analyseras även förskolans uppgift som kulturell mötesplats 
och en arena för integration, och avslutas med en reflektion om huruvida det finns ett behov 
av att läroplanen för förskolan översätts till fler språk än engelska. Frågan angående 
läroplanens tillgänglighet på olika språk, väcktes tidigt i vår utbildning. Det har gjort oss 
medvetna om de översättningar till olika språk som finns tillgängliga runt omkring oss. En 
reflektion är följande: när vi handlar någon vara på Ikea så medföljer det en etikett där 
innehållet är översatt till ett flertal språk. Ett exempel som kan nämnas är att innehållet i en 
dunsocka är översatt till 31 språk. Orsaken till detta kan vara att Ikea finns över hela världen, 
och att deras produkter säljs med samma innehållsförteckning. Tanken med denna jämförelse 
är att pedagogerna på förskolan ofta möter människor från olika delar av världen. Kan det 
vara så att vi i Sverige också behöver en ”innehållsförteckning” av förskolan som fler kan 
förstå? Integrations- och jämställdhetsminister, Nyamko Sabuni, hävdar i en artikel att 
samhällsinformation är nyckel till integration (Sabuni, 2009). Forskare framhäver att 
föräldrarnas kunskap om det svenska skolsystemet stärker deras roll som föräldrar och deras 
roll i samhället. Vidare poängteras att det är pedagogernas ansvar att öka föräldrarnas 
kunskaper om skolans/förskolans verksamhet.  
 
Med hjälp av en enkätstudie har vi undersökt pedagogernas perspektiv på användningen av 
läroplanen, med föräldrakontakten i fokus. Resultatet visar att läroplanen anses som viktig i 
förskolans verksamhet och pedagogerna använder den för att förmedla förskolans mål och 
innehåll till föräldrar.  
 

Begreppsförklaringar 
 
Pedagoger 
 
I detta arbete är ordet pedagoger ett samlingsbegrepp för den personal som arbetar med 
barnen i förskolan, oavsett utbildning. 
 
Mångfald 
 
Mångfald som begrepp kan delas in i två steg. För det första betyder det flertal eller många 
olika delar. För det andra betyder mångfald att de olika delarna ska respekteras som lika 
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värda, oavsett ålder, kön, könsöverskridande identitet, sexuell läggning, trosuppfattning, 
funktionshinder eller etnicitet.  
  

Ytterst handlar mångfald om mänskliga rättigheter. Det gäller att hela tiden se över verksamheten för 
att synliggöra normer och undanröja hinder som gör att människor hamnar utanför (Sveriges Riksdag, 
2009). 

 
Det här examensarbetet behandlar främst människors lika värde i relation till etnisk och 
språklig tillhörighet. 
 
 
Kultur 
 
Kulturbegreppet är p.g.a. sitt stora omfång och skiftande innehåll svår att ge en entydig 
förklaring på. Vi har i det här arbetet definierat kulturen som uttryck av olika erfarenheter, 
regler, traditioner och värderingar. Hedencrona och Kós-Dienes (2003) sammanfattar kultur 
med att det omfattar en grupps idévärld och värderingar, aktivitets- och beteendemönster samt 
organisationsformer, vilket förs vidare från generation till generation genom 
inlärningsprocesser.  
 
Även den språkliga delen i definitionen av kultur återges stundtals i texten. Ordet förekommer 
i olika sammanhang i texten: hemkultur, mångkultur, kulturell mångfald, svenska kulturen, 
kulturella bakgrunder, kulturella krockar, föränderlig kultur, kulturarv.  
 
Minoritetsspråk 
  

Språk som används av en språklig minoritet i ett flerspråkigt samhälle. Språken används oftast 
inom familjen då det finns begränsande användningsområden. Språkets status är dock 
beroende av attityder och lagstiftning i majoritetssamhället. Fem nationellt erkända 
minoritetsspråk i Sverige är finska, jiddisch, romani, samiska och meänkeli (Språkrådet, 
2009). 
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Bakgrund 
 
Detta avsnitt är uppdelat i fem delar. Motivet till dessa delar är att vi under arbetets gång 
upplevt att ämnet kan ses från olika perspektiv. De fem delarna är: barnperspektiv, 
föräldraperspektiv, pedagogperspektiv, samarbetsperspektiv och samhälligt perspektiv. Det 
grundläggande kunskapsintresset i litteraturgenomgången är hur kommunikationen och 
informationsförmedlingen till föräldrar med annat modersmål än svenska fungerar i 
förskolans verksamhet, med fokus på läroplanen. 

 

For many schools in Sweden getting parents with a background other than Swedish involved is full of 
obstacles and is difficult to achieve (Bouakaz, 2008, s. 55). 

 
I bakgrunden lyfts de hinder som uppfattas i mötet mellan förskolan och föräldrar med annat 
modersmål än svenska, och även vilka faktorer som underlättar kommunikationen och 
samarbetet. Den sökning av litteratur i form av avhandlingar, artiklar samt böcker har 
resulterat i att vi hittat en del litteratur som behandlar den språkliga mångfalden i 
förskolan/skolan. Dock riktar dessa sig oftast mot arbetet med barnen på förskolan/skolan och 
föräldrasituationen är behandlat i kortare avsnitt. Vi upplever att det finns dålig tillgång av 
litteratur om den språkliga mångfalden i förskolan/skolan i relation till Sveriges 
minoritetsspråk. Likaså är tillgången på forskning och litteratur som skildrar föräldrars 
situation i kontakt med förskola begränsad. Litteratur som beskriver föräldrar med annat 
modersmål än svenska och deras föräldrasituation i kontakt med förskolan har vi upplevt en 
ännu större begränsning av. Det är förvånansvärt, eftersom de flesta forskningsresultat visar 
att föräldrarnas kunskap och engagemang i förskolan/skolan, är betydelsefullt för barnens eget 
lärande. Majoriteten av författarna är primärkällor vilket ökar möjligheten till en mer korrekt 
bild än användningen av sekundära källor som ofta är tolkningar (Kylén, 2004).   
 
I den litteratur som används i arbetet är det främst tre författare som återkommer ett flertal 
gånger i olika sammanhang. Laid Bouakaz är en av dem. Laids avhandling, Parental 
involvement in school; What hinders and what promotes parental involvement in an urban 
school (Bouakaz, 2007), har många intressanta synpunkter som vi använt oss av i vårt 
examensarbete. Laid är doktorand på lärarutbildningen vid Malmö högskola. Han har även 
som en process i sitt avhandlingsarbete startat en föräldrautbildning på Hermodsdalsskolan i 
Malmö. Föräldrautbildningen beskriver han kort i KRUT (Bouakaz, 2003), en kritisk 
utbildningstidskrift, som vi hämtat en del uppgifter ifrån. 
De övriga två av författarna är ett författarpar som skrivit boken, Hem och förskola; 
samverkan i förändring. Författarna är Anette Sandberg, docent i pedagogik, och Tuula 
Vuorinen, beteendevetare som arbetar som universitetsadjunkt i pedagogik vid Mälardalens 
högskola. Båda författarna är aktiva inom lärarutbildningen (Sandberg & Vuorinen, 2007). 
Boken bygger på ett forskningsprojekt som genomförts vid Mälardalens högskola. Vi har 
även studerat en artikel som de fått publicerat i International Journal of Early Years 
Education (Sandberg & Vuorinen, 2008), som också bygger på samma forskarprojekt. 
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Barnperspektiv 
 
I Bouakazs (2003) studie känner invandrarföräldrarna sig stigmatiserade och marginaliserade 
av både skola och samhälle vilket kan ha negativ verkan på barnen i skolan. Flera författare 
anser att föräldrars delaktighet är betydelsefullt för barnens lärande och utveckling och för att 
barnen ska ha bättre förutsättningar att lyckas med utbildningen i förskolan/skolan (Bridge, 
2001; Joshi, Eberly & Kanzal, 2005; Miramontes, 1997). Framförallt har kommunikationen 
mellan föräldrar och lärare stor betydelse för hur barnen ska kunna utvecklas (Joshi m.fl., 
2005). Kommunikationen är svår nog då föräldrarna och lärarna pratar samma språk och att 
det är ännu svårare då de kommer från olika kulturer. Att lärare och föräldrar förstår 
varandras språk och kulturer, är en stor fördel för kommunikationen. Det kan av olika 
anledningar finnas en risk att barnen hamnar mittemellan i kommunikationen. En anledning är 
att föräldrar och pedagoger omedvetet ger olika budskap på grund av olika synsätt på 
förskolans/skolans verksamhet. Ännu en anledning är tillfällen då barnen måste tolka åt 
föräldrarna, vilket kan skapa en otrygghet hos barnen och de bör inte belastas med det 
ansvaret (Joshi m.fl., 2005; Ladberg, 2007). I en granskning av vad föräldrarna generellt har 
för engagemang och inflytande i skolorna i New Jersey visade det sig att 18 % av föräldrarna 
hade svårt att förstå skolans kultur (Joshi m.fl., 2005). Resultatet av denna granskning visar 
att det är viktigt att föräldrarna lär sig om skolans kultur och lärarna lär sig om kulturen i 
hemmen hos barnen och föräldrarna, för att på så sätt ha möjlighet att utveckla en ömsesidig 
tillit och respekt. Joshi m. fl. (2005, s. 12) refererar till Bensman (2000) som anser att, om 
lärarna lär sig om elevernas kultur hemma och föräldrarna lär sig om kulturen på skolan 
kommer eleverna ha bättre förutsättningar att lyckas. För att uppnå detta måste både 
pedagoger och föräldrar kommunicera med varandra och se de olika kulturer som finns och 
acceptera de olikheter som finns för att öka barnen möjligheter att känna sig trygga och kunna 
lära sig på förskolan/skolan. Sandberg och Vuorinen (2007) påpekar att det övergripande 
argumentet för samverkan mellan pedagoger och föräldrar är att det främjar det enskilda 
barnets välbefinnande, utveckling och lärande. 
 
 

Föräldraperspektiv 
 

… att bemöta svensk barnomsorg i egenskap av förälder är några av de roller man snabbt tvingas in i, 
utan att samtidigt med rollen ha tilldelats ett ordentligt rollhäfte (Wellros, 1989, s. 143). 

 

Föräldrar som är nya i Sverige möter ofta det svenska samhället och den svenska kulturen 
genom förskolan (Bozarslan, 2001; Skolverket, 2005), det betyder att samverkan med 
föräldrar har stor betydelse för arbetet i mångkulturella grupper. Genom förskolan försöker 
föräldrar förstå det svenska samhället. Även Markström (2005, s. 60) påpekar att för en del 
föräldrar är inskolningen det första mötet med en förskola, ”en del kommer från länder där 
förskolor nästan inte alls förekommer”.  Ellneby (2008) menar att det mottagandet som en 
familj får, kan har stor betydelse för familjens inställning och förmåga att anpassa sig i 
Sverige. Bouakaz (2003) poängterar att en grundläggande kunskap om hur en 
förskoleverksamhet är strukturerad och vilken värdegrund den vilar på, är essentiell för att 
föräldrarna ska kunna utöva inflytande över förskoleverksamheten. Föräldrar behöver känna 
till hur det är tänkt att förskolan ska fungera för att kunna vara med och påverka (Skolverket, 
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2007). Genom att föräldrar har kunskap om förskolans läroplan har de en möjlighet att veta 
vilka förväntningar och krav som kan ställas på förskolan. Läroplanen kan även användas som 
ett stöd för föräldrar vid utvecklingssamtal. Skolverket (2007) rekommenderar genom texten, 
Förskolan är till för ditt barn att föräldrar bör känna till hur förskolan fungerar och poängterar 
läroplanens funktion för föräldrarna. Föräldrarna har ingen möjlighet att komma med idéer 
och förslag till förbättringar om de inte känner till hur verksamheten är upplagd och vad som 
är avsikten med olika pedagogiska aktiviteter (Pramling & Sheridan, 2006). Men att ha 
möjlighet till delaktighet och inflytande betyder inte att det ska vara ett ”måste”, huvudsaken 
är att möjligheten finns. Möjligheten eller viljan att som förälder engagera sig kan vara olika 
för varje förälder i skilda perioder i livet. De upplevelser som föräldrar som är nya i Sverige 
har med sig kan leda till att det till en början inte orkar engagera sig i barnens tid på förskolan 
(Ellneby, 2008). Skolverket (2009) påpekar att graden av engagemang har betydelse för 
möjligheten till insyn och inflytande. 
 
Bouakaz (2007) menar att ge föräldrarna kunskap om skolan är att ge dem de rätta verktygen 
för att kunna agera som föräldrar och få kontroll över sin situation, och på så sätt ha möjlighet 
att stötta sitt barn på rätt sätt. Vidare anser han att det är viktigt att komma ihåg att en del 
föräldrar kanske har vuxit upp i ett samhälle där kunskapsöverföringen i huvudsak skett 
muntligt medan det skrivna ordet är av överordnad betydelse i Sverige. 
 
Det är viktigt att föräldrar får vara auktoriteter för barnen, därför ska inte barnen behöva tolka 
åt föräldrarna. Det bidrar även till att barnen känner sig trygga (Ladberg, 2007).  
Markström (2007) menar att förhållandet mellan föräldrar och förskolans personal är 
komplext. Den är både opersonlig och saklig samt personlig och nära. Hon menar vidare att 
institutionens representanter och föräldrarna överlägger om vad som är rätt och fel och vilken 
funktion förskolan ska ha för barnet. Hedencrona och Kós- Dienes (2003) påpekar att 
skillnader i olika kulturella bakgrunder kan leda till missförstånd i kommunikationen.  
 
 

Pedagogperspektiv 
 
Det finns behov av en begriplig föräldrainformation om förskolan till dem som är nya i 
Sverige (Bouakaz, 2003; 2007, Sandberg & Vuorinen, 2008). Det är ett behov som vi även 
har diskuterat med en kontakt på Sandvikens immigrationsenhet, han anser att det finns ett 
stort behov av information på andra språk . Han berättade vidare att det förekommer 
översättningar av en likabehandlingsplan i kommunen, ett initiativ som tagits av en enskild 
förskola. Han menar att genom en översättning av generella dokument, skulle förskolans 
verksamhet bli tydlig för alla och ansvaret för översättning av dokument bör flyttas från den 
enskilda förskolan till annan instans. Det förekommer olika lösningar för att förmedla 
förskolans verksamhet till föräldrar. Parszyk (2002) skildrar en idé som används för att 
förmedla förskolans verksamhet genom videofilm. Idén utvecklades eftersom det inte fanns 
någon tradition från de assyriska/syrianska föräldrarnas sida att meddela sig i skrift. Även 
Sandberg och Vuorinen (2008) visar i sin studie att lärare som arbetar på förskolor med flertal 
familjer som har annat modersmål än svenska ofta använder sig av fotografier för att 
presentera förskolans innehåll. De menar även att föräldrar överlag riktar större intresse mot 
bildspråket än skriftspråket. 
 
Texten i läroplanen för förskolan vänder sig direkt till pedagogerna. Lunneblad (2006) menar 
att dagens pedagoger har ett större ansvar i 1990-talets texter om man jämför med texter 
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skrivna under 1970- och 80-talet. Under 1990- talet ökade pedagogernas ansvar i text och 
samtidigt utfördes nedskärningar inom förskolans verksamhet. Lunneblad tolkar det som att 
samtidigt som pedagogernas ansvar ökade, förändrades villkoren för arbetet. Bouakaz (2003) 
menar också att det är lärarnas och övrig skolpersonals uppgift att öka föräldrarnas kunskap 
om skolan. Genom att erbjuda ett introduktionsmöte, med tolk närvarande, som behandlar 
förskolans roll och uppdrag, ökar föräldrarnas kunskaper om den svenska förskolan och 
föräldrarnas möjligheter till inflytande. Under ett sådant möte kan föräldrarnas förväntningar 
på förskolan diskuteras och vice versa (Bozarslan, 2001). Även Skolverket (2005) betonar 
personalens ansvar över att öka föräldrarnas delaktighet i förskolan. 
 
 

I läroplanens riktlinjer framgår att personalen har ansvar för att både föräldrar och barn involveras i 
utvärderingen av verksamheten. Detta är inte bara en viktig demokratisk fråga utan även väsentligt för 
att utvärderingen skall bli så nyanserad som möjligt och kunna bidra till en utveckling av verksamheten 
(Skolverket, 2005, s. 42). 

 

Bozarslan (2001) återkommer ett flertal gånger till att pedagogernas uppgift inte är begränsad 
till att enbart vänja in barnet i förskolan, utan en lika viktig uppgift är att vänja in föräldrarna. 
Hon framhåller att pedagogerna i förskolan är viktiga representanter för det svenska 
samhället. Många familjer som är nya i Sverige träffar pedagogerna på förskolan varje dag. 
Hon menar vidare att det inte finns någon myndighet som de har sådan tät kontakt med, vilket 
leder till att familjerna ofta lär känna Sverige genom sina erfarenheter av förskolan. I 
barnstugeutredningen från början av 1970-talet nämns förskolan som en viktig mötesplats, 
och som en första introduktion till det svenska samhället och kulturen (SOU, 1972: 26).  
 
Ellneby (2008) framhåller vikten av att ha upprepade träffar med föräldrar när nyanlända barn 
börjar förskolan, detta för att ha möjlighet att samtala om kulturmöten, familjen och språket. 
Då är det viktigt att personalen har goda kunskaper om den svenska kulturen och familjens 
kultur genom litteratur och föreläsningar. Ellneby betonar att samtalsträning är en viktig del i 
pedagogernas kompetensutveckling. Även här kan vi se att ansvaret ligger till stor del på 
pedagogerna i arbetet på förskolan. Erfarenheter vi fått under vår utbildning till förskollärare 
pekar på att förskolans pedagoger inte alltid har någon kunskap om familjernas kultur.  
 
Bozarslan (2001) framhåller att om pedagoger slätar ut olikheter i förskolans verksamhet kan 
det motverka integration. Det kan även leda till att olikheter uppfattas som farliga avvikelser. 
Detta förhållningssätt hos pedagogerna uppmärksammas även i Lunneblads (2006) studie. I 
hans resultat visar det sig att pedagogerna på den förskolan undvek att uppmärksamma 
olikheter för barnen, på så sätt osynliggjorde de mångfalden.  
Ladberg (2007) påpekar även att föräldrar behöver sitt språk och att pedagogerna ska stödja 
det för att öka auktoriteten hos föräldrarna. Ellneby (2008) poängterar hur viktigt det är att 
pedagogerna är tydliga i sin kommunikation, vilket är viktigt generellt men ännu viktigare när 
pedagoger och föräldrar har olika referensramar. 
 
 

Samarbetsperspektiv 
 
Strandberg och Vuorinen (2008) påpekar att föräldrar har höga förväntningar när det gäller 
samarbete med pedagoger. Enligt lärarna i Bouakazs (2007) studie kan en del föräldrars 
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negativa attityder mot Sverige och det svenska samhället vara ett hinder för ett nära samarbete 
mellan hem och skola. Keyes (2000) påpekar att samhället utvecklats från att ha nära 
kontakter i ett mindre samhälle till en mer föränderlig kultur, vilket försvårar samarbetet 
genom dagens komplexitet i samhället, i relation till familj och sociala roller. De värderingar 
som innehas av förskollärare och föräldrar påverkar hur samarbetet fungerar. Reutstrand 
(2003) påpekar att ofta försvåras samarbetet på grund av språk och/eller olika kulturer. Men 
det behöver inte alltid vara av dessa orsaker som föräldrasamarbetet fallerar, det sker även i 
stadsdelar med hög utbildningsnivå och låg procent invandrare. Reutstrand framhäver brist på 
tid som en annan orsak till bristande föräldraengagemang. Även flera författare har enligt 
Bouakaz (2007) angivit olika faktorer som är hindrande för att föräldrarna och skolan ska 
kunna få det nära samarbete som behövs. Ett av de största hindren är invandrarföräldrarnas 
begränsade kunskaper i det svenska språket. Hedencrona och Kós Dienes (2003) anser att 
grammatiska problem och begränsat ordförråd etc. försämrar förståelsen och därmed 
samarbetet. Ett annat stort hinder kan vara föräldrarnas bristande kunskaper om det svenska 
skolsystemet, vilket även Bouakaz (2007) i sin intervjustudie visar. I flera intervjuer beskriver 
föräldrar deras önskan av att få mer information om det svenska skolsystemet. Den 
information som de erhåller är oftast information angående det enskilda barnet. Hedencrona 
och Kós Dienes (2003) anser också att den svenska skolpolitiken, läroplanen och pedagogiken 
bygger på svenska värderingar och beteendemönster och att det kan bli kulturella krockar med 
dem som kommer från ett annat ursprungsland. Ännu en faktor som Bouakaz (2007) nämner 
är saknaden av information angående det svenska skolsystemet på föräldrarnas språk. Han 
menar att saknaden av kunskap om skolsystemet kan försvaga föräldrarnas roll både hemma 
och i samhället i stort. För att föräldrarna lättare ska kunna anpassa sig i förskole- och 
skolmiljön bör de förstå de svenska värderingar som finns, och hur skolsystemen fungerar. 
Det leder i förlängningen även till en ökad förståelse om hur samhället fungerar. 
 
Keyes (2000) framhäver att likaså i ett fungerande samarbete kan det bli en tendens till 
konflikter mellan föräldrar och lärare. Även om förskolan strävar mot ett nära samarbete med 
hemmet, menar Sandberg och Vuorinen (2007) att deras projekt pekar på att engagerade och 
aktiva föräldrar till och med kan ses som ett bekymmer i förskolan. Det kan upplevas att 
föräldrarna ”lägger sig i ” och vill styra verksamheten i förskolan, vilket pedagogerna kan 
uppfatta som ”övertramp” i föräldrarollen.  
 
Hedencrona och Kós Dienes (2003) anser att de olika kulturella bakgrunderna kan leda till 
olika krockar och feltolkningar i kommunikationen. De menar vidare att t.ex. i ett 
utvecklingssamtal begränsas samarbetet mellan pedagoger och föräldrar av att de inte talar 
samma språk. Här är tolkens uppgift betydelsefull för samarbetet. Bhering (2002) har visat i 
sin studie att kommunikationen har en stor betydelse för förskollärarna i samarbetet med 
föräldrar. På det viset blir det inte lika mycket konflikter mellan förskola och hemmet.  
 

Familjens och barns kulturella bakgrund har stor betydelse för barns lärande och utveckling. Ingen 
pedagogisk verksamhet kan därmed anses ha en god pedagogisk kvalitet om den inte bedrivs i 
samarbete med barnens föräldrar (Kärrby, 1997, enligt Pramling & Sheridan, 2006, s. 134). 

 
För att kommunikationen ska fungera mellan föräldrar och pedagoger är det en fördel att de 
förstår varandras kulturer (Joshi m.fl., 2005). Då kommer samarbetet och föräldrarnas 
möjlighet att påverka, utvärdera och tycka till om förskolan förbättras. Förskollärare som 
arbetar i områden med hög invandrartäthet har utvecklat olika metoder när det gäller 
samarbetet (Sandberg & Vuorinen 2008). Genom film och fotografier förmedlas förskolans 
verksamhet, för att på så sätt nå de föräldrar som har problem med det svenska språket. Det 
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bör finnas ett varierande samarbete beroende på föräldrarnas bakgrund. För föräldrar som har 
ett annat modersmål än svenska är t.ex. det visuella samarbetet viktigt. De menar vidare att 
föräldrar måste få inblick, förståelse och inflytande i förskolan för att bevara kvalitén på 
förskolan. Alla kulturer är viktiga att bevara och värna om. Haywood (2004) poängterar att 
när den kulturella överföringen misslyckas, kan även barnens utveckling göra det.  
 
 

Samhälligt perspektiv     
 

Ungefär vart fjärde barn som växer upp i Sverige idag har sina ursprung i andra delar av världen 
(Skolverket, 2005, s. 35). 
 

Utifrån uppgiften ovan kan det utläsas att förskolan är en social och kulturell mötesplats där 
barn och föräldrar med olika etniska, sociala, religiösa och kulturella bakgrunder möts. 
Förskolans roll är viktig när det gäller utvecklingen av solidaritet och tolerans (Skolverket, 
2005). Skolverket (2002) påpekar att individens rätt att utvecklas till en tvåspråkig individ 
gynnar hela samhället i längden.  
 
Nyamko Sabuni (2009) som är Sveriges integrations- och jämställdhetsminister menar, i en 
artikel i Dagens Nyheter, att samhällsinformation för nyanlända flyktingar är viktigt. 
Integration handlar om mer än egenförsörjning och språkkunskaper, det handlar även om 
delaktighet och samhörighet. I en kommande reform ska samhällsinformation bli en 
obligatorisk del av etableringsinsatserna för nyanlända flyktingar, föreslår regeringen. Sabuni 
menar att samhällsinformation är nyckel till integration. Vidare anser hon att det är rimligt att 
kräva av den som flyttar till ett nytt land att han eller hon sätter sig in i hur det nya landet 
fungerar och vilka värderingar som karaktäriserar det. 
 
Riksdagen beslutade i juni om en ny lag om minoritetsspråk som ska träda i kraft den 1 
januari 2010 (Språkrådet, 2009). Denna lag kommer att ersätta de nuvarande lagarna som 
gäller inom området. Enligt lagen har invånarna i speciella förvaltningsområden rätt att 
använda sig av sitt minoritetsspråk i kontakter med kommunala och statliga myndigheter samt 
med domstolar. Ännu en del av det nya med lagen som träder i kraft januari 2010 är att de 
finskspråkiga får rätt att använda finskan i sina skriftliga kontakter med Försäkringskassan, 
Riksdagens ombudsmän, Justitiekanslern, Skatteverket och Diskrimineringsombudsmannen. 
Att förskoleverksamheten spelar en viktig roll i minoritetsspråkens överlevnad nämns på 
språkrådets hemsida. Rådet menar att det är en besvikelse att den nya lagen inte berör 
undervisning av och på modersmål. Det konstateras dock att den nya lagen är ett viktigt 
minoritetspolitiskt steg. 
 
Gröning (2006) påpekar att dagens skola inte är väl anpassad för flerspråkigt samhälle. Hon 
citerar vidare Skolverkets rapport, Elever med utländsk bakgrund från 2005, ”Detta är inte 
bara negativt för elevernas möjligheter att uppnå goda studieresultat utan också för samhällets 
övergripande mål att uppnå ett mer likvärdigt samhälle med tolerans mellan olika etniska och 
sociala grupper” (Gröning, 2006, s. 9). Axelsson (1999) anser att studier visar att samhället 
och skolans organisation upprätthåller maktrelationer och socialt avstånd mellan samhällets 
majoritets- och minoritetsgrupper och att skolan medverkar till diskriminering i 
utbildningssystemet och i förlängningen till diskriminering på arbetsmarknaden och på andra 
samhällsorter. 
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Styrdokument 
 
På ett flertal ställen i läroplanen för förskolan uppmärksammas arbetet med mångfalden. I 
läroplanen poängteras det att förskolan skall stötta barnens förmåga till respekt och aktning 
för alla människors lika värde. Detta synsätt genomsyrar läroplanen i sin helhet. Den samiska 
förskolan utgår från läroplanen för förskolan men tolkar den utifrån ett samiskt perspektiv 
(Benckert, Håland & Wallin, 2008). En uppgift för den samiska förskolan är att prova olika 
arbetssätt för att återerövra den traditionella kunskapen på ett nytt sätt. Pedagogerna strävar 
efter att skapa nya traditioner i att hantera hur den gamla traditionen möter det nya samhället.  
 
Pramling- Samuelsson och Sheridan (2006) menar att förskolan har ett samhällsuppdrag. 
Förskolan ska tillsammans med hemmet lägga grunden till att barnen växer upp till 
demokratiska medborgare. Detta kan uppnås genom att förskolan aktivt tar del av samhällets 
gemensamma kulturarv i form av värden, traditioner, historia, språk och kunskaper. 
 
Nedan följer utdrag ur läroplanen för förskolan, där arbetet med mångfalden är i fokus: 

 
Den växande rörligheten över nationsgränserna skapar kulturell mångfald i förskolan,  
som ger barnen möjligheter att grundlägga respekt och aktning för varje människa oavsett 
bakgrund. 

 
Det svenska samhällets internationalisering ställer höga krav på människors förmåga att leva med och 
förstå de värden som ligger i en kulturell mångfald. 

 
Förskolan skall medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att både utveckla 
det svenska språket och sitt modermål. 

 (Läroplanen för förskolan, 1998, s. 4- 6). 
 
Vad säger läroplanen för förskolan om föräldrarnas delaktighet och inflytande?  

 
Föräldrar skall ha möjlighet att inom ramen för de nationella målen vara med och påverka 
verksamheten i förskolan. Att förskolan är tydlig i fråga om mål och innehåll är därför en förutsättning 
för barnens och föräldrarnas möjlighet till inflytande. 
 
Arbetslaget skall 

• ge föräldrarna möjlighet att utöva inflytande över hur målen konkretiseras i den pedagogiska 
planeringen, 

 
• beakta föräldrarnas synpunkter när det gäller planering och genomförande av verksamheten 

och  
 

 
• se till att föräldrarna blir delaktig i utvärderingen av verksamheten. 

 
(Läroplanen för förskolan, 1998, s. 11, 12) 

 
Riktlinjerna är tydliga med att föräldrar ska få möjlighet till inflytande. Pedagogerna har som 
uppgift att skapa dessa möjligheter. Föräldrar med annat modersmål än svenska och med 
begränsade kunskaper i det svenska språket behöver en tydlig kommunikation (Ellneby, 
2008). Pedagogerna ska öka föräldrars förutsättningar till inflytande genom att vara tydlig 
med förskolan mål och innehåll. 
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Syfte/Frågeställning 
 
Under vår utbildning till förskollärare har vi frågat oss om läroplanen för förskolan behövs 
finnas tillgänglig på fler språk än svenska och engelska. Det kan ge föräldrar med annat 
modersmål än svenska tillgång till information om förskolans uppdrag och mål. För att ha 
möjlighet att svara på den frågan behövs information om läroplanens användning i kontakten 
med föräldrar. 
 
Syftet med detta examensarbete är att undersöka pedagogernas syn på användningen av 
läroplanen för förskolan. I arbetet analyseras även förskolans uppgift som kulturell mötesplats 
och en arena för integration. 
 
Våra frågeställningar är: 
 
Vilken syn har pedagogerna angående användningen av läroplanen i förskolans verksamhet? 
 
På vilket sätt kan förskolan uppfattas som plats för integration? 
 
Vilket värde finns i att översätta läroplanen på andra språk än svenska och engelska? 
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Metod 
 
I detta avsnitt kommer vi att förklara vårt metodval, vår pilotstudie som föranledde den 
enkätstudie (bilaga 1) som vi utfört samt datainsamlingen och bearbetningen av materialet. 
Vidare innehåller avsnittet en presentation av det urval som vi arbetat med. Slutligen görs en 
analys av metoden genom studiens tillförlitlighet och de etiska aspekterna. 

 

Val av metod 
 
Vi hade redan tidigt under arbetets gång någorlunda klart för oss vilket intresseområde vi ville 
undersöka, då det tidigare i vår förskollärarutbildning väckts frågor omkring ämnet. Vi valde 
att söka både nationell och internationell forskning, i form av böcker, avhandlingar och 
artiklar. Utifrån den litteraturen vi funnit har vi kunnat konstatera att forskning kring vårt 
syfte och frågeställning var begränsad. Den största delen av litteraturen är svensk, av den 
orsaken att vi skriver utifrån ett svenskt perspektiv hur förskolorna i Sverige arbetar med 
läroplanen. Vi har även sökt information genom e-post och telefonsamtal. Vi har kontaktat 
representanter för Sametinget, Sameskolstyrelsen, sameförskolor, ansvarig för barn och 
utbildning inom förvaltningsområden för samiska, immigrationsenheten i Sandviken, rektorer 
på olika förskolor samt Skolverket och Utbildningsdepartementet.  
 
Vi valde att i vår undersökning använda oss av en enkätstudie. Motivet till vårt val är att vi 
ansåg det viktigt att undersöka hur läroplanen för förskolan används i förskolans verksamhet. 
Enkäten har formulerats med åtta påståenden samt en öppen fråga. Påståendena har ställts 
utifrån vårt syfte. Genom en enkätstudie har vi möjlighet att nå en större grupp av människor 
vilket ger kraft åt resultatet (Stukát, 2005) och vår möjlighet till att generalisera vårt resultat 
ökar jämfört med en intervjustudie. Något som även talar för enkäter är att det passar 
deltagarnas behov bättre, av den orsaken att den kan besvaras då deltagarna har tid och 
möjlighet (Bryman, 2002). En enkätstudie är även en metod som möjliggör en enklare 
statistiskt bearbetning av resultaten, vilket är en fördel eftersom det ger möjlighet att genom 
bild och siffror, visa och tydliggöra resultatet. Nackdelen med enkäter är att vi inte kan 
kontrollera om påståendena uppfattas korrekt och risken för bortfall är stor. 
Bortfallsproblematiken har hanterats genom flera åtgärder. För det första har vi under studiens 
gång skickat ut påminnelser till deltagarna. För det andra har vi hanterat risken av bortfall 
genom att endast använda ett fåtal påståenden. Bryman (2002) påpekar att det sällan är 
funktionellt med omfattande enkäter. För det tredje har stor vikt lagts vid att formulera tydliga 
instruktioner och skapa en tilltalande layout, vilket även Bryman rekommenderar som åtgärd 
för att minska bortfallet vid enkätstudier. Vi har även kompletterat vår enkätstudie genom att 
vi har kontaktat Aycan Sermin Bozarslan. Hon är kurd och kom till Sverige 1983 (KA, 2001). 
I boken Möte med mångfald (2001) beskriver hon sina upplevelser av att vara ny i Sverige 
och mötet med den svenska förskolan som förälder. Bozarslan har utbildat sig till både 
barnskötare och förskollärare i Sverige, hennes erfarenheter som pedagog behandlas också i 
hennes bok. Vi upplever att hennes erfarenheter kan bidra till att bredda resultatet och 
diskussionen i vårt arbete. 
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Pilotstudie 
 
Vi har valt att göra en pilotstudie genom att skicka ut enkäter till sju pedagoger verksamma på 
förskola. Vi har använt oss av fem olika påståenden. Enkätens fokus är läroplanens betydelse 
för pedagoger i deras arbete. Det resultat som studien gett, visar att de påståendena vi använt 
oss av är relevanta för undersökningen. Vi har även haft möjlighet att diskutera med 
deltagarna angående pilotstudien för att få veta hur de uppfattat våra påståenden. Vid en enkät 
måste dokumentet vara lätt att förstå och framförallt vara lätt att besvara (Bryman, 2002). Vi 
har använt oss av pappersenkäter, vilket vi uppfattade var tidskrävande. Vi har personligen 
lämnat och hämtat de enkäterna. Vi reflekterade över att vi ville göra enkätstudien så enkel 
som möjligt för våra deltagare. Med den insikten beslutade vi oss för att använda oss av en 
webbenkät till enkätstudien. Den har flera fördelar: den är kostnadsfri (Bryman, 2002), enkel 
för både oss och deltagarna att skicka iväg, den stärker anonymiteten hos deltagarna och vi 
har möjlighet att nå ett större utbud. Dessa fördelar tror vi leder till att vi får en högre 
svarsfrekvens. Under pilotstudiens resultatbearbetning beslutades att vi i den kommande 
enkätstudiens resultatvisning kommer att använda oss av bilder för att göra resultatet 
tydligare. Enligt Stukát (2005) är tabeller och figurer en effektiv metod för att visa resultatet.  
Det har varit användbart och viktigt för oss att göra en pilotstudie som bearbetar det ämnet 
som vår uppsats handlar om. Det har varit till nytta av den orsaken att vi har haft möjlighet att 
testa våra funderingar kring ämnet och även diskuterat med deltagarna hur de uppfattade 
enkäten. För att komplettera pilotstudiens resultat har vi i vår uppsats lagt till påståenden som 
handlar om föräldrars möjlighet till information av och på förskolan. Vi är även nyfikna på 
pedagogernas syn av föräldrars möjlighet att påverka och utöva inflytande.  

 

Urval 
 
Sammanlagt har vår enkät skickats till 100 pedagoger fördelade på åtta förskolor. Av dessa 
pedagoger svarade 60 stycken. Här följer en presentation av de medverkande förskolorna. 
 
Förskola 1 
 
Ett föräldrakooperativ belägen på mindre ort. Arbetslaget består av sex pedagoger, varav två 
förskollärare, två barnskötare och två utan pedagogisk utbildning.  Förskolan har 24 barn, av 
dem har ett barn annat modersmål än svenska. 
 
Förskola 2 
 
Förskolan har ett Reggio Emilia inspirerat arbetssätt och ligger i en mellanstor stad. 
Arbetslaget består av 20 pedagoger, varav 18 förskollärare, och två barnskötare. Förskolan har 
105 barn, av dem har sju barn annat modersmål än svenska.  
 
Förskola 3 
 
Förskolan är belägen i en mellanstor stad. Arbetslaget består av tolv pedagoger varav tio är 
förskollärare och två är barnskötare. Förskolan har 55 barn, av dem har elva barn annat 
modersmål än svenska.  
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Förskola 4 
 
Förskolan är belägen i en mindre ort. Arbetslaget består av 13 pedagoger varav fyra är 
barnskötare och nio är förskollärare. Förskolan har 80 barn, av dem har fem barn annat 
modersmål än svenska.  
 
Förskola 5 
 
Förskolan är belägen i en mellanstor stad. Arbetslaget består av 13 pedagoger, alla 
förskollärare. Förskolan har 78 barn, av dem har tolv barn annat modersmål än svenska. 
 
Förskola 6 
 
Förskolan är belägen i en mellanstor stad. Arbetslaget består av elva pedagoger, alla 
förskollärare. Förskolan har 62 barn, av dem har fem barn annat modersmål än svenska.  
 
Förskola7 
 
En mångkulturell förskola i en mellanstor stad. Arbetslaget består av 19 pedagoger varav elva 
förskollärare och åtta barnskötare. Förskolan har 95 barn, av dem har 44 barn annat 
modersmål än svenska.  
 
Förskola 8 
 

En förskola belägen i en stor stad. Arbetslaget består av tolv pedagoger varav fyra barnskötare 
och åtta förskollärare. Förskolan har 60 barn, av dem har 30 barn annat modersmål än 
svenska.   

 

Datainsamling/ bearbetning 
 
Vi har använt en enkät som distribuerats på två olika sätt. En pappersenkät och en webbenkät. 
Vi reflekterade redan i pilotstudien om nackdelarna med att skicka enkäterna med post. För att 
uppnå en större svarsfrekvens valde vi att använda oss av en webbenkät vars webbadress har 
skickats via e-post. Vi kontaktade deltagarna via e-post och telefonsamtal för att få tillgång till 
deras e-postadresser. Ett informationsbrev sändes till de tilltänkta deltagarna med en länk till 
webbenkäten. En förskola valde dock att skriva ut den anpassade enkäten och skickade dessa 
till oss via posten. Med hjälp av det program där webbsvaren samlades har vi kunnat 
reflektera och analysera de resultat som har kommit in. Resultatet har bearbetats genom att vi 
jämfört svaren för varje påstående.  På det sättet har vi funnit vissa samband mellan 
påståendena och hittat några påståenden som talar mot varandra. I bearbetningen har vi även 
haft möjlighet att analysera vad varje enskild person har svarat på de olika påståendena. Efter 
en enskild analys av enkäterna har vi relaterat och jämfört den information som Aycan 
Bozarslan gett.  
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Studiens tillförlitlighet 
 
Vi har fått in 60 svar av 100 inskickade enkäter vilket betyder en svarsfrekvens på 60 %.  
Orsaken till bortfallet på 40 % tror vi kan vara den enkättrötthet (Bryman, 2002) som kan 
förekomma bland pedagogerna på förskolan på grund av den mängd studier som erbjuds. 
Dock har tre av enkätens påståenden inte bevarats av alla deltagare, vi anser inte att detta 
faktum förändrar resultatet nämnvärt. Vi anser dock att de svarande utgör en så pass stor 
procentandel att resultatet kan anses som tillförlitligt (Stukát, 2005). Bryman (2002, s. 148) 
refererar till Mangione (1995) som har kategoriserat svarsprocenten när det gäller besvarade 
enkäter, och där kan vi utläsa att 60- 70 % är en acceptabel nivå. Vid bearbetningen av 
enkätsvaren har vi stundtals önskat att vi använt oss av fler öppna frågor, för att på så sätt få 
en tydligare bild av svaret. Vi har reflekterat över om ordningsföljden på de använda 
påståendena har haft en inverkan i resultatet. Påståendena är enkla att svara på då deltagarna 
får välja mellan fyra olika svarsalternativ. Vi har använt oss av en strukturerad enkät vilket 
ökar reliabiliteten men en risk för att sänka mätinstrumentet för validiteten (Kylén, 2004).  
 
I urvalsprocessen har vi medvetet valt att tillfråga förskolor med olika inriktningar samt 
förskolor belägna på olika orter, för att på så sätt styrka tillförlitligheten av studien. Vi menar 
att de förskolor som deltagit i studien kan vara ett representativt stickprov på Sveriges 
förskolor i helhet (Stukát, 2005). Vi har valt att tillfråga pedagogerna på förskolorna i 
enkätstudien, eftersom att vi ansåg att just själva funktionen av läroplanen är en viktig del av 
vårt examensarbete. Enkäten är utformad på det sätt att vi använt oss av närliggande 
påståenden för att dessa ska kunna styrka varandra i bearbetningen av resultatet (Kylén, 
2004). Det leder till att tillförlitligheten av studien ökar. Vi är väl medvetna om att 
enkätresultatet endast speglar pedagogernas perspektiv. Det är en av orsakerna till att vi 
kompletterade vår enkätstudie med Aycan Sermin Bozarslan.  

 

Etiska aspekter 
 
Vi har under arbetets gång varit medvetna om de forskningsetiska aspekterna. Med det menar 
vi informationskravet, samtyckekravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet 
(Vetenskapsrådet). I informationsbrevet (se bilaga 2) som skickades tillsammans med enkäten 
informerades det om enkätstudiens kunskapsintresse och att deltagandet är frivilligt och 
anonymt. Studiens inkommande svar har inte kunnat kopplas till enskild individ. Vi har inte 
haft möjlighet att se vem som har svarat, vilket har nackdelen i att vi heller inte kan se vem 
som vi ska skicka en påminnelse av studien till. Det har lett till att alla deltagare har delgivits 
en påminnelse. I vår kontakt med Aycan Sermin Bozarslan informerade vi att de svar som hon 
delgav oss skulle komma att avrapporteras i vårt examensarbete. 
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Resultat 
 
I följande avsnitt kommer vi att presentera resultatet av enkätstudien med hjälp av 
cirkeldiagram och en reflekterande text kopplat till den litteratur som vi redovisat i tidigare 
avsnitt. Enkätstudiens syfte var att svara på följande frågeställningar: 
 

• Vilken funktion har läroplanen för pedagogerna i deras arbete i förskolan? 
• Hur vanligt är det att pedagoger har erfarenhet av att möta familjer med annat 

modersmål än svenska och finns dokument till dessa familjer tillgängligt på förskolan? 
• I vilken utsträckning anser pedagogerna att föräldrar har möjlighet att påverka och 

utöva inflytande i förskolans verksamhet? 
 

Läroplanens funktion 
 
Nedan följer det resultat som framkommit i de påståenden som behandlar läroplanens 
funktion. Resultatet visar pedagogernas syn på vilken betydelse läroplanen har för dem i deras 
arbete, samt synen på läroplanens betydelse för föräldrar. 
 
Övervägande del av pedagogerna instämmer helt i att läroplanen är en viktig del i arbetet på 
förskolan (diagram 1). Tillsammans med dem som instämmer delvis är denna grupp en klar 
majoritet (97 %). Det som är något förvånande är att det i studien visade sig att en liten del av 
deltagarna menar att läroplanen inte har någon större betydelse i arbetet på förskolan. Alla 
pedagoger håller däremot med om på olika nivåer att det är viktigt att föräldrarna har en viss 
kunskap om läroplanen och i detta påstående har ingen svarat att de avviker helt (diagram 2). 
 

80%

17%

1%
2%

Stämmer helt

Stämmer delvis

Avviker delvis

Avviker helt

67%

32%

1% 0% Stämmer helt

Stämmer delvis

Avviker delvis

Avviker helt

 
Diagram 1: Läroplanen är en viktig del av arbetet på 
förskolan. N= 60 

Diagram 2: Det är viktigt att föräldrar har kunskap 
om läroplanen för förskolan. N= 60 

 
En intressant reflektion är att det alltså rent statistiskt är fler pedagoger som anser att det är 
viktigt att föräldrar är något insatt i läroplanen än pedagoger som anser att läroplanen är en 
viktig del i arbetet på förskolan. Bouakaz (2003) menar att ansvaret att öka föräldrarnas 
kunskap om skolan ligger på pedagogerna. Lunneblad (2006) menar att ett stort ansvar för 
måluppfyllelse ligger på pedagogerna i läroplanens text. Bozarslan (bilaga 3) menar att 
samtala med föräldrar om läroplanen är viktigt, likaså att relatera till läroplanen vid 
dokumentation och information. 
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Resultatet nedan visar att läroplanen används i olika omfattningar för att förmedla 
verksamheten till föräldrar (diagram 3). Tidigare forskning visar att pedagogerna hittar olika 
möjligheter att förmedla verksamheten och förskolans värderingar på, som exempelvis 
fotografier och filmer (Sandberg & Vuorinen, 2008). Tillsammans ger det oss en uppfattning 
att förmedla verksamheten till föräldrar är en viktig del av arbetet på förskolan. Enligt 30 % 
av deltagarna sker en kontinuerlig information till föräldrar om läroplanen i verksamheten 
(diagram 4).  
 

36%

59%

5% 0% Stämmer helt

Stämmer delvis

Avviker delvis

Avviker helt

30%

63%

7% 0% Stämmer helt

Stämmer delvis

Avviker delvis

Avviker helt

 
Diagram 3: Läroplanen används i pedagogernas 
arbete för att förmedla verksamheten till föräldrar. 
N= 59 

Diagram 4: Förskolan informerar föräldrar 
kontinuerligt om läroplanen för förskolan. N= 60 

 
I de båda diagrammen ovan är det ingen som anser att läroplanen inte förmedlas eller 
informeras till föräldrarna. Bozarslan (bilaga 3) menar att ett informationsmöte för föräldrar 
innan inskolningen/introduktionen påbörjas, är av stor vikt av den orsaken att föräldrarna då 
kan ta med sig sina frågor som de fått under informationsmötet till inskolningsdagarna. 
Resultatet visar att alla deltagarna använder sig av läroplanen för att förmedla verksamheten, 
och informerar föräldrar om läroplanen, i olika omfattningar. 
  
 

47%
41%

10% 2%
Stämmer helt

Stämmer delvis

Avviker delvis

Avviker helt
 

  
 

 
Majoriteten av de svarande menar att föräldrarna har möjlighet, i olika omfattningar, att få en 
förståelse av förskolans mål och uppdrag genom dokumentationen som finns synlig på 
förskolan (diagram 5). I detta resultat visar det sig att endast ett fåtal procent är tveksamma 
eller avviker helt i påståendet. Resultatet är förenligt med forskningsprojektet Samverkan 
förskola och hem som menar att föräldrar generellt visar större intresse för bildspråket än 
skriftspråket (Sandberg & Vuorinen, 2008).  

Diagram 5: Föräldrar har möjlighet att genom den synliga dokumentationen få 
en förståelse av förskolans mål och uppdrag i läroplanen. N= 59 
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Samhällets mångfald i förskolan 
 
I en jämförelse av de två diagram som visas nedan, kan vi utläsa att större delen av 
pedagogerna möter familjer med annat modersmål än svenska (diagram 6). Men möjlighet till 
skriftlig information för att förmedla förskolans verksamhet till föräldrar är begränsad. 
Majoriteten av deltagarna avviker helt i påståendet om att det finns dokument/böcker på annat 
språk tillgängligt för föräldrar med annat modersmål än svenska (diagram 7). Endast fåtal 
procent (4 %) instämmer helt i att det finns dokument/böcker på förskolan. 
 

72%

25%

0%
3%

Stämmer helt

Stämmer delvis

Avviker delvis

Avviker helt

4%

25%

15%

56%

Stämmer helt

Stämmer delvis

Avviker delvis

Avviker helt

 

  
Med tanke på skolverkets siffror från 2005 då vart fjärde barn som växer upp i Sverige har sitt 
ursprung i andra delar av världen, finner vi denna uppgift intressant. Gröning (2006) menar att 
skolan inte är anpassad till ett flerspråkigt samhälle. Resultat i studien visar dock att vissa 
dokument för föräldrar finns översatta på förskolan. I enkäten frågar vi vilka 
dokument/böcker som finns tillgängliga på förskolan. Av de 60 deltagarna som svarat på 
enkäten, framhöll 19 av dem att det fanns dokument/böcker tillgängliga för föräldrar med 
annat modersmål än svenska på deras förskola. Flera av deltagarna menar att de har olika 
dokument/böcker på förskolan. Några av svaren var formulerade likvärdigt, vi har 
sammanfattat svaren nedan.   
 

• En del information till föräldrar med annat modersmål finns.  
• Vet ej om det finns något för dessa föräldrar. Men med tolk kan vi ju förmedla mycket 

information.  
• Likabehandlingsplanen, smittskyddsinformation   
• Regler för Förskoleverksamhet i kommunen, info om förskolan  
• Det finns information om förskolan på andra språk men jag vet inte om de är så 

lättillgängliga  
• Böcker på andra språk är på gång  
• Utlåning av barnböcker på olika språk kommer att finnas i framtiden  
• Dokument om förskolans arbetsplan 
• Dokument om regler och rutiner  
• Aktuell information, likabehandlingsplan. 
• Ibland har vi lånat aktuella sagoböcker på barnens modersmål.  

Diagram 6: Pedagogerna har upplevelser/ 
erfarenheter av att i arbetet möta familjer med annat 
modersmål än svenska. N= 60 

Diagram 7: På förskolan finns dokument/ böcker 
tillgängliga för föräldrar med annat modersmål än 
svenska. N= 55 
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• Vi lånar vid behov från biblioteken och får viss policy dokument ifrån kommun. Vi 
har naturskolan och skogen information i någon andra språk. 

• Broschyr om modersmålsstöd finns på flera olika språk. 
• Regler för närvaro finns på flera olika språk. 

 
Genom att analysera svaren har vi kommit fram till att de innehåller fyra kategorier: 
information om förskolans verksamhet och regler (11 st.), barnböcker (5 st.), 
modersmålsinformation (1 st.) och övrig information (3 st.).  
 
I resultatet nämns även barnböcker vilket är samstämmigt med läroplanen för förskolan, som 
poängterar att förskolan ska verka så att barn med annat modersmål än svenska ska utveckla 
sitt modersmål. Vi har även tolkat det så att barnböckerna som förskolan köper in eller lånar 
finns tillgängliga för föräldrar med annat modersmål än svenska, eventuellt som hemlån. Det 
förekommer dock en del dokument som ger föräldrar information om förskolans verksamhet, 
både organisatoriskt med regler för förskoleverksamheten och policy dokument. Och det 
förekommer även dokument där förskolans verksamhet och värderingar förmedlas så som 
arbetsplan och likabehandlingsplan.  
 
Bozarslan (bilaga 3) menar att det är positivt med skrifter på olika språk, men att dessa bör 
användas som komplement till den muntliga informationen. Hon menar vidare att det finns en 
hel del begrepp i läroplanens innehåll som kanske inte finns på andra språk. Förskolan 
behöver möta föräldrar där de befinner sig, menar Bozarslan. Föräldrar har olika 
förutsättningar att ta till sig läroplanen i förskolan, det kan bero på deras olika bakgrunder. 
 

Möjlighet till inflytande 
 
Resultatet visar att pedagogerna anser, i olika omfattning, att föräldrar har en möjlighet att 
påverka och utöva inflytande över verksamheten på förskolan (diagram 8). Den största delen 
menar dock att de endast instämmer delvis i påståendet. En liten del av deltagarna (8 %) 
menar att föräldrars möjlighet att påverka och utöva inflytande är begränsad eller till och med 
obefintlig. I läroplanen för förskolan står det att:  
 

Föräldrar skall ha möjlighet att inom ramen för de nationella målen vara med och påverka 
verksamheten i förskolan. Att förskolan är tydlig i fråga om mål och innehåll är därför en förutsättning 
för barnens och föräldrarnas möjlighet till inflytande (Lpfö98, s. 11). 

 

30%

62%

5% 3%

Stämmer helt

Stämmer delvis

Avviker delvis

Avviker helt

 
Diagram 8: Föräldrar har möjlighet att påverka och utöva inflytande över 
verksamheten i förskolan. N= 60 
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Pramling och Sheridan (2006) menar att föräldrar inte har möjlighet att komma med idéer och 
förslag till förbättringar om de inte känner till hur verksamheten är upplagd och vad syftet är 
till de pedagogiska verksamheterna. Bozarslan (bilaga 3) påpekar att ”information är makt. 
Utan information blir det inget inflytande”. De tidigare nämnda resultaten visar att 
övervägande del av de deltagande pedagogerna lägger stor vikt vid att förmedla verksamheten 
med hjälp av läroplanen (diagram 3) och dessutom i den synliga dokumentationen (diagram 
5). Detta leder till att föräldrarna har en möjlighet att få en kunskap om verksamheten, vilket 
kan betyda att föräldrarna har större chans att påverka och utöva inflytande (diagram 8). Detta 
resultat kan även jämföras med det resultatet vi fick i påståendet om förekomsten av 
dokument på olika språk (diagram 7). Där var det endast ett fåtal procent som menade att det 
fanns dokument till föräldrar med annat modersmål än svenska.   
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Diskussion 
 
Detta avsnitt inleds med en kort sammanfattning av resultatet från vår enkätstudie och den 
information vi fått av Aycan Sermin Bozarslan. I diskussionen flätas tidigare forskning ihop 
med resultatet, och reflektioner om studiens validitet. Avsnittet avslutas med nytt 
kunskapsintresse och förslag till vidare forskning. 
 

Resultatsammanfattning 
 
Syftet med detta examensarbete är att undersöka pedagogernas syn på användningen av 
läroplanen för förskolan. I arbetet analyseras även förskolans uppgift som kulturell mötesplats 
och en arena för integration. 
 
Enkätstudiens resultat visar att läroplanen är ett verktyg för pedagogerna i deras arbete på 
förskolan. Bozarslan (bilaga 3) belyser också vikten av att samtala om läroplanen och relatera 
till den i dokumentation och information i förskolans verksamhet. Genom att tolka resultatet 
kan vi få en inblick i vilka former som läroplanen används i förskolan. Information om 
läroplanen till föräldrar förekommer kontinuerligt, och läroplanen används som ett verktyg för 
att förmedla förskolans verksamhet till föräldrar. Dokumentationen på förskolan är också ett 
område där läroplanen blir synlig för föräldrarna och den ger pedagogerna en möjlighet att 
förmedla förskolans mål och uppdrag. Något som inte får glömmas bort i sammanhanget 
menar Bozarslan (bilaga 3) är att om förskolan utgår från den svenska medelklass föräldern 
som norm, passar inte den normen när det gäller många föräldrar, oberoende var de kommer 
ifrån. Det pedagogerna på förskolan bör komma ihåg när det gäller familjer som är nya i 
Sverige är att de är här med olika bakgrunder och förutsättningar i bagaget, vilket ökar 
förutsättningarna till ett lyckat möte.  
 

Läroplanens funktion 
 
Resultatet i studien visar att majoriteten anser att det är viktigt att föräldrar är något insatt i 
läroplanen. Det betyder alltså att förskolan bör inkludera de föräldrar som är nya i Sverige och 
har svårigheter med språket. Bouakaz (2003) menar att ansvaret till att öka föräldrars kunskap 
om förskolan ligger på pedagogerna. Sett utifrån enkätstudiens resultat menar 30 % att de 
kontinuerligt informerar föräldrar om läroplanen för förskolan. En reflektion av resultatet i 
detta påstående är att, det har varit svårtolkat. Det kan bero på att vi använt ordet kontinuerligt 
i sammanhanget. Av deltagarna menar 63 % att de delvis informerar föräldrarna kontinuerligt, 
vilket kan tolkas på flera sätt av både oss och deltagarna.  Ett antal frågor dyker upp i relation 
till detta resultat. Har föräldrar med annat modersmål än svenska möjlighet att förstå den 
information som ges? Används tolk för att tydliggöra förskolans verksamhet utifrån 
läroplanen? Tidigare forskning menar att föräldrar har ett önskemål av att få information om 
det svenska skolsystemet för att på så sätt öka möjligheterna till delaktighet i skolan.  

 
The relation between the school and the home can be compared to the distance between our home 
countries and Sweden; we are cut off and can participate neither here or there (Bouakaz, 2007, s. 171). 

 
En förutsättning för barnens och föräldrarnas möjlighet till inflytande är att förskolan är tydlig 
i fråga om mål och innehåll. Inom ramen för de nationella målen ska föräldrar ha möjlighet att 
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vara med och påverka verksamheten i förskolan (Lpfö98). Litteraturen framhäver förskolans 
roll i samhället, en plats där demokratiska medborgare fostras och där solidaritet och tolerans 
har en viktig utvecklingsgrund. Citatet ovan visar att det finns föräldrar som känner ett 
utanförskap angående skolan, och deras delaktighet. Som Bozarslan (bilaga 3) skrev till oss i 
sitt svar: ”Information är makt. Utan information inget inflytande”. Den slutsats vi kan dra av 
de tolkningar vi gjort av resultatet och litteraturen är att pedagogerna på förskola anser att det 
är viktigt att föräldrar har kunskap om läroplanen. Litteraturen säger oss att genom att 
föräldrar har den kunskapen har de en möjlighet att påverka och utöva inflytande i förskolans 
verksamhet (Lpfö98; Skolverket, 2005; Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006). Läroplanen 
används för att förmedla förskolans mål och uppdrag, där syftet bakom olika aktiviteter på 
förskolan synliggörs (Sandberg & Vuorinen, 2008; Lpfö98; Pramling Samuelsson & 
Sheridan, 2006). Vid kommunikativa tillfällen är det även en bra möjlighet att använda sig av 
foton och filmer som kompletterar budskapet ytterligare (Sandberg & Vuorinen, 2008), det 
leder till att föräldrar får en ökad förståelse av verksamheten. 
 

Integration i förskolan 
 
Ett mångkulturellt samhälle ställer krav på människors förmåga att leva med och förstå de 
värden som ligger i en kulturell mångfald. Vi kan bara föreställa oss hur det är att själva fly 
eller flytta till ett nytt land, där vi inte förstår språket, och bli tvungna att lämna våra barn till 
en förskola i det land vars kultur och samhälle är främmande. Vi har reflekterat och försökt 
sätta oss in i den situationen vid olika tillfällen under vårt examensarbete. I Sverige har vi en 
tradition att förmedla oss i skrift. Det är antagligen en anledning varför vi i reflektionerna runt 
arbetet kom fram till att i en sådan situation hade vi önskat att det fanns ett dokument, där vi 
hade möjlighet att läsa om förskolans pedagogik och tankesätt. Det efterfrågas även i Sverige 
av föräldrar som är nya i landet: 
 

When I first arrived here we got information from friends or from other parents who had been in the 
country for awhile. That was our source of information. I don’t remember any information about the 
school itself or about the teachers. When we were invited to the school, we only received information 
about our own child and only very little information about that. (Bouakaz, 2007, s. 170) 

 
Under Bouakazs (2003) arbete med föräldrar i Hermodsdalsskolan efterfrågade han ett 
informationsmaterial om den svenska skolan och den lokala skolorganisationen på arabiska, 
pashto och bosniska. Resultatet av hans efterforskningar blev att han skapade ett eget 
informationsmaterial, eftersom inget material fanns att tillgå. Resultatet i vår studie visar att 
majoriteten av pedagogerna har erfarenheter av att möta familjer med annat modersmål än 
svenska, endast tre procent menar att den erfarenheten inte finns. Däremot är inte de flesta 
förskolorna rustade med dokument på olika språk riktade till föräldrar. Böcker på olika språk 
till barn är mer vanligt förekommande. Det kan tolkas som att den svenska förskolan inte är 
väl utrustad och anpassad till ett flerspråkigt samhälle (Gröning, 2006). Samtidigt visar oss 
fakta att Sverige är ett flerspråkigt samhälle, där vart fjärde barn som växer upp i Sverige har 
sina rötter i andra delar av världen (Skolverket, 2005). I litteraturen betonas av flera författare 
att det mottagandet som pedagogerna på förskolan tillhandahåller är en viktig del av 
familjernas integrationsprocess (Bozarslan, 2001; Ellneby, 2008; SOU, 1972:26). En del av 
förskolans uppdrag är att förbereda barnen till ett mer internationaliserat samhälle. Ett 
samhälle som ställer höga krav på människors förmåga att leva sig in i andras villkor och 
värderingar. Ellneby (2008) nämner att det är bra om pedagogerna på förskolan har 
samtalsträning som kompetensutveckling för att ha möjlighet att tillgodose och skapa bra 
möten med föräldrar som är nya i Sverige. Pedagoger på förskolan har kommunikativa möten 
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varje dag med alla föräldrar, av den orsaken har vi reflekterat att det kan vara ett övergripande 
behov med samtalsträning. Kommunikationen är grundläggande i allt samarbete, det gäller 
även för de möten som sker på förskolan. Kommunikationen har en betydande del i 
föräldrarnas möjlighet till inflytande i förskolan. En otydlig kommunikation kan leda till 
missförstånd, vilket kan försvåra samarbetet mellan hem och förskola. Föräldrarnas kunskap 
om förskolans kultur och pedagogernas kunskap om föräldrarnas hemkultur är en faktor som 
underlättar samarbetet mellan hem och förskola (Bhering, 2002; Hedencrona & Kós- Dienes, 
2003;  Joshi m.fl., 2005; Sandberg & Vuorinen, 2008).  
 
Tidigare forskning och annan litteratur som använts i arbetet talar för att förskolan är en viktig 
plats för integration. I enkätstudien kan utläsas att majoriteten (97 %) har någon sorts 
erfarenhet av att möta familjer med annat modersmål än svenska, vilket kan betyda att 
pedagogerna i förskolan har stor erfarenhet av att representera Sverige i mötet med nya 
familjer i Sverige. Läroplanen betonar att förskolan är en social och kulturell mötesplats. Två 
deltagare av de 60 som svarade hade ingen erfarenhet av att möta familjer med annat 
modersmål än svenska. Är då detta resultat generaliserbart? Vi anser att de deltagande 
förskolorna kan representera den svenska förskolan, av den anledningen att vi i vårt urval 
medvetet valt förskolor som är belägna på olika orter, som har olika inriktningar såsom 
mångkulturell, Reggio Emilia och föräldrakooperativ, samt ”vanliga” förskolor.  
 

Finns ett värde av att översätta läroplanen för förskolan till fler språk än 
svenska och engelska? 
 
Enkätstudien visar en betydande användning av läroplanen i förskolans verksamhet. 
Majoriteten av deltagarna menar att det är viktigt att föräldrar har kunskap om läroplanen. 
Läroplanen anses även som en viktig del i arbetet på förskolan. Förskolans läroplan 
framhåller vikten av att förskolorna är tydliga i fråga om mål och innehåll, vilket är en 
förutsättning för barnens och föräldrarnas möjligheter till inflytande.  
Utifrån dessa reflektioner drar vi en slutsats att det finns ett värde av att läroplanen översätts 
till fler språk än svenska och engelska. Vi menar att genom en kombination av den muntliga, 
den visuella och den skriftliga informationen, finns möjlighet att förmedla läroplanen till 
familjer som är nya i Sverige. Genom en översättning av läroplanen kan föräldrar och 
pedagoger samtala, med hjälp av tolk eller hemspråkslärare, om förskolans verksamhet och 
utgå från läroplanens mål och riktlinjer. I samtalet kan alla parter utgå från ett dokument som 
de läst. En sådan tillgång av läroplanen kan betyda att föräldrar har möjlighet att läsa den 
innan, och eventuella frågor kan bearbetas under samtalet (bilaga 3). Det kan enligt våra 
tolkningar motverka den stigmatisering som föräldrar upplever, en vi-mot-dem-känsla, kan 
motverkas genom att förskolan bjuder in till diskussion och samtal om läroplanen. Vi grundar 
den tolkningen på tidigare forskning som menar att det finns föräldrar som önskar mer 
information om det svenska skolsystemet för att på så sätt öka möjligheterna till det egna 
deltagandet.  Bozarslan (2001; bilaga 3) påpekar hur betydelsefull den muntliga 
informationen är till föräldrar som är nya i Sverige. Vi har under vårt arbete funnit nya 
kunskapsintressen inom detta område. För det första är vi intresserade av att undersöka i 
vilken utsträckning förskolor generellt har möjlighet eller ens tillgång till att erbjuda den 
muntliga informationen till dessa föräldrar. Det andra kunskapsintresset är hur väl tolkarna 
som används i förskolan, är insatta i förskolans uppdrag och verksamhet. 
 
Värdet av att läroplanen översätts på fler språk än svenska och engelska är att det erbjuds ett 
verktyg som föräldrar kan använda i samarbetet med förskolan. Det skulle även kunna nyttjas 
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av pedagoger för att förmedla läroplanen till föräldrar med annat modersmål än svenska. Med 
en översättning av läroplanen kan pedagogerna tydliggöra den synliga dokumentationen på 
förskolan. En översättning skulle fungera som ett komplement till den muntliga och visuella 
informationen, och ge föräldrar med annat modersmål än svenska den kunskap de behöver för 
att känna sig och även bli delaktiga i förskolans verksamhet. 
 

Vidare forskning 
 
I början av vårt examensarbete hade vi en föreställning om att genom kontakter med samiska 
och finska förskolor skulle vi ha möjlighet att lyfta de erkända minoritetsspråkens ställning i 
frågan. Vi har under arbetets gång varit i kontakt med ett flertal 
minoritetsspråksrepresentanter så som: samiska och finska förskolor, Sametinget, 
Sameskolstyrelsen och utbildningsansvarig i förvaltningsområden för minoritetsspråken 
finska, samiska och meänkeli. Tyvärr uteblev responsen från dem, vilket gjorde att 
minoritetsspråken endast behandlades genom litteraturen i detta arbete. Vi anser att 
minoritetsspråkens ställning i relation till förskolans läroplan är ett område för vidare 
forskning.  
 
Under vår litteratursökning upplevde vi att det fanns begränsad tillgång på forskning 
angående föräldrarnas erfarenheter av mötet med förskolan, det är ett område där vidare 
forskning behövs. Forskning som behandlar läroplanens betydelse ur ett föräldraperspektiv är 
också något som vi anser är i behov av vidare forskning.
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Bilaga 1 Enkät          
              1(2) 
      
(Endast ett kryss per påstående) 
 
1. 
Jag har upplevelser/ erfarenheter av att i mitt arbete möta familjer med annat modersmål än 
svenska. 

Stämmer helt  
Stämmer delvis  
Avviker delvis  
Avviker helt  

 
2. 
Läroplanen är en viktig del av mitt arbete på förskolan. 

Stämmer helt  
Stämmer delvis  
Avviker delvis  
Avviker helt  

 
3. 
Det är viktigt att föräldrar har kunskap om läroplanen för förskolan. 

Stämmer helt  
Stämmer delvis  
Avviker delvis  
Avviker helt  

 
 
4. 
Läroplanen använder jag i mitt arbete för att förmedla verksamheten till föräldrar. 

Stämmer helt  
Stämmer delvis  
Avviker delvis  
Avviker helt  

 
 
 
 
 
 



 

 

              2(2) 
5. 
Föräldrar har möjlighet att genom den synliga dokumentationen få en förståelse av förskolans 
mål och uppdrag i läroplanen. 

Stämmer helt  
Stämmer delvis  
Avviker delvis  
Avviker helt  

 
 
6. 
Jag anser att vi på vår förskola informerar föräldrar kontinuerligt om läroplanen för förskolan.  
Ex. vecko- månadsbrev, utvecklingssamtal och föräldramöten. 

Stämmer helt  
Stämmer delvis  
Avviker delvis  
Avviker helt  

 
 
7a. 
På min förskola finns dokument/ böcker tillgängliga för föräldrar med annat modersmål. 

Stämmer helt  
Stämmer delvis  
Avviker delvis  
Avviker helt  (Gå direkt till fråga 8)   

 
7b. 
Vilka dokument/böcker? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
8. 
Jag anser att föräldrar har möjlighet att påverka och utöva inflytande över verksamheten i 
förskolan. 

Stämmer helt  
Stämmer delvis  
Avviker delvis  
Avviker helt  



 

 

Bilaga 2 Informationsbrev 
 
Till pedagoger på förskolan 
  
Vi är två studenter, Åsa Wijk och Helena Herlitz. Vi läser sista terminen på lärarutbildningen 
vid Högskolan i Gävle.  
  
Vill du delta i en studie angående läroplanens funktion i förskolan?                                           
Vi anser här att det finns ett kunskapsintresse att undersöka hur läroplanen används på 
förskolorna, generellt och i relation till samhällets mångfald. 
  
Undersökningen genomförs med en enkätstudie, vilket ni deltar i genom att klicka er vidare 
på länken nedanför. Deltagandet sker anonymt och är frivilligt. De inkommande svaren 
kommer ej att kunna kopplas till enskild individ. När enkäten är besvarad skickar ni den 
vidare till Helena genom att klicka på skicka/submit. 
  
Enkätstudien kommer att avrapporteras som ett examensarbete i didaktik inom ramen för 
lärarutbildningen. 
  
Sista svarsdatum är den 4 november. 
 
http://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dGJ0cXplT3BjWl9JNll4cXY0RlhSd1E6
MA 
  
Vid frågor eller funderingar angående studien, kontakta oss gärna. 
  
Åsa Wijk   Helena Herlitz 
Tel: xxx-xxxxxxx  Tel: xxxx-xxxxxx 
E-post: xxxxxxxxxxx  E-post: xxxxxxxxxxxxx 
  
  
Handledare: 
Gabriella Åhmansson 
Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi 
Högskolan i Gävle 
gan@hig.se 
 



 

 

              

Bilaga 3 E-post kontakt med Aycan Sermin Bozarslan    
             1(3) 
 
 

Hej Åsa och Helena,   
I den bifogade filen har jag försökt svara på Era frågor. Ni har valt ett viktigt ämne som 
examensarbete. Det är en demokrati fråga. Det handlar om delaktighet och inflytande. 
Information är makt. Utan information blir det inget inflytande. 
 
Lycka till med Ert arbete. 
 
Aycan "Sermin" Bozarslan 
 

 
• I din bok Möte med mångfald berättar du att du försökte förstå det svenska samhället 

genom förskolan. Du hade flera frågor som du ville ha svar på. Hur var personalen 
mot min dotter? Hur bemötte de oss? Vad hade de för människosyn? 

Om du hade haft möjligheten att läsa läroplanen i förskolan på ditt modersmål, och på 
så sätt få några svar på dina frågor, hade det förändrat din första tid i Sverige? Hur? 

 
Då fanns det inte en läroplan. Att få en skriftlig information på hemspråket skulle vara bra 
men jag tror att många föräldrar behöver även muntlig information.  Det finns så mycket ord 
och begrepp på läroplanen som det kanske inte finns på andra språk. Det är bra att ge 
skriftlig information som komplement till den muntliga informationen.  
Vi ska inte glömma att en del föräldrar inte behärskar skriftspråket eller har vanan att skriva 
och läsa. 
Det är bra att använda sig utav bilder och teckningar för att tydliggöra informationen.  
Det är alltid bra att satsa på en god relation till föräldrarna om vi vill att de ska ta till sig vår 
information. 

 
 
 
 

• Anser du att du i ditt arbete som förskollärare skulle bli hjälpt av att läroplanen för 
förskolan fanns på olika språk? 

Ja, man kan då dela ut det till föräldrar och be de komma tillbaka med sina frågor kring 
läroplanen. Att samtala om läroplanen och att relatera till den vid dokumentation och 
information är viktig. 

 

 

 



 

 

 

 

              2(3) 

• Du skriver även att du anser att det är viktigt att anordna introduktionsmöten om hur 
förskolan och skolan fungerar i Sverige och vilka normer och värderingar som styr 
arbetet. 

Har du erfarenheter av sådana möten? Hur fungerar informationen? Vilken respons ger 
föräldrarna? 
 

Ja, sådant möte anordnas innan introduktionen. Föräldrarna lyssnar mest då.  Frågorna 
kommer mest under introduktionen. Det är svårt att ta till sig allt som sägs på sådana möten 
framförallt om man inte har en bild av förskolan. Allt är för nytt.  Det är viktigt att det 
formella mötet är kort och att man informerar om det väsentligaste. Det som är bra med tre 
dagars introduktion är att föräldrarna upplever förskolan i tre hela dagar. Under 
introduktionen har jag suttit med föräldrar i personalrummet informerar om förskolan och 
förskolans förväntningar och lyssnat på deras förväntningar av förskolan. Det brukar gå 
bättre än mötet innan introduktion. Då tar de upp  frågor som det har väckts hos de under 
barnens introduktion. 

 
 
 
 

• Utifrån dina erfarenheter av möte med föräldrar med annat modersmål än svenska, 
finns det från föräldrarnas sida något behov av att ha möjlighet genom skrift få 
information om hur förskolan fungerar och vilken värdegrund som förskolan bygger 
på?  

 
Det är bra att få vissa viktiga dokument på sitt språk. T.ex. Kvalitetsredovisningen,   
verksamhetsplanen,språkprogrammet, lika behandlingsplanen. Men man behöver ändå 
kommunicera med föräldrarna kring dessa dokument.  

 
 
 
 

• Vilka kulturella skillnader kunde du träffa på som förälder i Sverige? Och även under 
din tid som förskollärare? 

 
Det kan finnas skillnader i hur man ser på förskolan och dess verksamhet. Alla har olika 
referensramar och handlar därefter. Om Förskolan utgår från den svenska medelklass 
föräldern som norm passar inte den normen när det gäller många föräldrar från jordens olika 
hörn.  Förskolan behöver föräldrar där de befinner sig. Det finns många högutbildade 
invandrade föräldrar som klarar av att ta till sig den skriftliga informationen på svenska. Det 
finns också somliga föräldrar som själva inte har gått i skolan eller har bara några års 
grundskoleutbildning i bagaget. 
Migrationen är en stor påfrestning för alla familjer. Under den krisen kan det överhuvudtaget 
vara svårt att ta till sig information. Då kan det hända många krockar. 
 



 

 

 
 
 

              3(3) 
 
 
• Hur upplevde du som ny i Sverige inskolningen och utvecklingssamtalen på 

förskolan?  
 
Jag kommer inte så mycket ihåg hur introduktionen gick till. Jag har att minne av att 
introduktionen var bara några timmar. Jag kommer ihåg samlingen och att jag tyckte det var 
konstigt att de satte sig på golvet inte på stolarna. 

 

Utvecklingssamtalen var olika bra. Det fanns inte pedagogisk dokumentation, portfolio då 
som man kunde prata kring.  Mycket synd!  
Så förskolan har utvecklats mycket på sistone. 
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