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Abstract 
 

This study concerns a group of foreign parents' experiences with Swedish preschool. The 

purpose of the study is to gain an understanding of the foreign guardians' experiences of the 

phenomenon. Semi-structured interviews are conducted with six informants, and the results of 

the interviews are compiled and linked to theoretical concepts in the analysis. The concepts 

that I have chosen to define are culture, Swedishness (svenskhet) and life-world. In the 

discussion section, I link the results to previous research on the preschool's work on diversity. 

The results show that the custodians experience a lack of collaboration between preschool and 

home and a lack of communication. Cultural differences lead to prejudice, and negative 

attitudes and language deficiencies give custodians a sense of exclusion. 
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1. Inledning 

 

I dagens förskolor i Sverige återfinns barn från olika kulturer och etniciteter. Många barn är 

nyanlända i Sverige och kastas in i en helt ny främmande miljö där de förväntas lära sig ett 

nytt språk och ta del av en ny kultur, det vill säga barnen ska integreras i förskolan. 

Pedagogerna på förskolan förväntas utforma verksamheten och sitt arbetssätt utifrån 

läroplanen för förskolan. I Lpfö 98 (Skolverket, 2016) fastslås att barnen ska få möjlighet att 

utveckla en tillhörighet till olika kulturer. 

 

Pedagogen Aycan Bozarslan (2010, s. 21) beskriver mötet mellan utländska föräldrar, deras 

barn och förskolan. Författaren menar att om individen inte känner sig accepterad som denne 

är, med sin kultur och sin identitet, kan personen välja att inte ingå i en integrationsprocess 

och hamnar som ett resultat av detta utanför. 

 

Människor som flyttar till Sverige bär med sig sin egen kultur, sina egna värderingar samt 

erfarenheter. Dessa erfarenheter påverkar ens egen uppfattning av världen. Uppfattningar av 

omvärlden är bland annat beroende av vad personen i fråga har för kultur. Svenskhet 

genomsyrar hela samhället, allt från våra vanesätt, normer till förskolans utformning. 

Svenskhet är även en dominerande faktor i maktrelationer. Norman Fairclough (1992) 

beskriver språkanvändning som ”både konstituerad av den sociala världen och som 

konstituerande för den sociala världen, det vill säga att språkanvändning står i ett dialektiskt 

förhållande till andra dimensioner av det sociala livet”. Detta påverkar i sin tur hur människor 

upplever sig själva och hur de interagerar med andra (Fairclough 1992, s. 87). 

 

Min studie har inte som syfte att undersöka förskolors arbetssätt, utan snarare att få en 

förståelse för vårdnadshavarnas upplevelser av integrationen i förskolan och försöka tolka 

deras upplevelser med hjälp av teoretiska begrepp samt tidigare forskning. Integrationen kan 

upplevas olika beroende på individens erfarenheter, kultur och etnicitet. Sociologen Ted 

Goldberg (2005, s. 266) menar att vår kultur påverkar våra uppfattningar och tolkningar av 

Medvetenhet om det egna kulturarvet och delaktighet i andras kultur ska bidra till  

att barnen utvecklar sin förmåga att förstå och leva sig in i andras villkor och  

värderingar. Förskolan kan bidra till att barn som tillhör de nationella minoriteterna  

och barn med utländsk bakgrund får stöd i att utveckla en flerkulturell tillhörighet.  

(Skolverket 2010, s. 6) 
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verkligheten. Upplevelserna är därför ytterst individuella och det är inte möjligt att få en 

objektiv bild av förskolans integrationsarbete utifrån mina informanters svar. Studien syftar i 

stället till att försöka förstå hur normer, kultur och etnicitet påverkar vårdnadshavarnas 

upplevelser av dagliga möten med förskolan. 

 

2. Bakgrund 

 

2.1 Vad säger läroplanen för förskolan?  

 

Läroplanens riktlinjer är indelade i olika rubriker. Under rubriken ”Normer och värden” 

framgår att föräldrar och pedagoger ska samtala om verksamhetens regler samt 

förhållningssätt (Lpfö 98 rev 2016, s. 9). I stycket ”Förskola och hem” fastslås att man ska 

sträva efter ett "nära och förtroendefullt samarbete" mellan förskola och hem. Detta sker 

genom ständig dialog och genom att förskolan stöttar vårdnadshavarna när det gäller barnets 

fostran och utveckling. Vårdnadshavarna ska också få möjlighet till inflytande i förskolan och 

även en inblick i hur förskolan arbetar. Läroplanen nämner också att det är förskolans uppgift 

att säkerställa att det utvecklas en förtroendefull relation mellan förskola och hemmet. 

Förskolans personal ska visa respekt för vårdnadshavarnas åsikter och ta till sig deras förslag 

angående verksamheten. Vidare ska förskolan säkerställa att vårdnadshavarna blir delaktiga i 

förskolan (Lpfö 98 rev 2016, s. 13). 

I läroplanen framkommer vilket ansvar vårdnadshavaren har, det skrivs att: 

 

Vårdnadshavarna har ansvaret för sina barns fostran och utveckling. 

Förskolan ska komplettera hemmet. (Skolverket 2016, s. 13) 

 

Detta innebär att vårdnadshavarna ska kunna få möjligheterna att inom ramen för de 

nationella målen vara med och påverka verksamheten i förskolan. Förskolan bör lägga fokus 

på de skillnader som kan uppstå vid kulturmöten och därefter skapa förutsättningar som gör 

det möjligt för de utländska vårdnadshavarna att vara delaktiga i verksamheten. 

 



 

3 

2.2 Hur ser statistiken ut?  

 

Det var relevant och nödvändigt för min studie att söka fakta om antalet utländska barn i 

förskole- och skolålder i Sverige. Detta kan ha en betydelsefull grund till varför liknande 

studier behövs. Enligt en statistiknyhet från Statistiska centralbyrån (SCB) den 2017-06-29 

har nästan en fjärdedel av Sveriges barn utländsk bakgrund. Detta innebär att av två miljoner 

barn under 18 år har 486 000 barn, det vill säga 23 procent, utländsk bakgrund. Detta 

motsvarar även en ökning på 14 procent sedan år 2002.  

Tabell 1. Andel barn 0–17 år med svensk respektive utländsk bakgrund, år 2002–2016. 

 

Enligt SCB innefattar barn med utländsk bakgrund både utrikes födda och barn som föds i 

Sverige med två utrikes födda föräldrar. Utifrån tabellen nedan framgår att majoriteten av de 

yngsta barnen med utländsk bakgrund är födda i Sverige med utrikes födda föräldrar. 

Tabell 2. Andel av alla barn 0–17 år som är utrikes födda respektive inrikes födda med två utrikes födda 

föräldrar, efter ålder, år 2016. 
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3. Teoretisk förklaring  

 

I detta avsnitt av studien beskrivs de teoretiska utgångspunkter som uppsatsen vilar på samt 

de tidigare forskningar som anses vara relevanta för detta ämne. Dock är de tidigare 

forskningarna inte riktigt genomgripande. Detta kan bero på att ämnet inte intresserar 

forskarna eller för att ämnet är relativt nytt. ”ERIC” som är en pedagogisk databas har använts 

i sökandet av de vetenskapliga materialen till den här uppsatsen. 

 

3.1 Teoretiska utgångspunkter 

 

I det här avsnittet presenteras en beskrivning av de teoretiska utgångspunkter som uppsatsen 

grundas på. I studien tillämpas diskursanalys, där diskursanalys kommer vara i fokus både 

som teori och metod och har sin utgångspunkt i socialkonstruktvism. Teorin bidrar till en 

förståelse av resultatet och hjälper forskaren att sammanlänka olika element. Diskursanalys är 

enligt Winther Jørgensen & Phillips och Ingrid Sahlin ett omdiskuterat analysverktyg som 

används för att förstå individens möjligheter till handling i en viss struktur (Winther 

Jørgensen & Phillips 1999, s. 10). Till den här uppsatsen valdes det socialkonstruktivistiska 

perspektivet som teoretisk utgångspunkt. Diskursanalys används för att förstå hur de 

utländska vårdnadshavarnas syn på den svenska förskolan påverkas av olika sociala 

konstruktioner såsom språk, norm, kultur och kunskap. På detta sätt kan informanternas 

synsätt analyseras för att se hur det kan påverkas av studiens diskurser och vilka konsekvenser 

det medför. 

Thomassen (2007) skriver att diskurser används som verktyg utifrån det 

socialkonstruktivistiska perspektivet för att ge forskaren olika sätt att betrakta ett visst 

begrepp (Thomassen 2007, s. 137). Den franska filosofen Michel Foucault framhåller att makt 

är någonting som utövas snarare än någonting som ägs (Foucault 2002, s. 66). Vidare menar 

författaren ”att makt inte är någonting som förvärvas, fråntas eller delas, någonting som man 

behåller eller låter sig gå ur händerna; makt utövas från oräkneliga håll och i ett växelspel av 

ojämlika och rörliga relationer” (ibid., s. 104). Magnus Hörnqvist, docent i kriminologi vid 

Stockholms universitet, menar att makt existerar på mikronivå i sociala relationer, oberoende 

av sammanhanget. Vidare synliggör Hörnqvist maktens mekanismer som präglar individens 

vardag och de olika faktorer som avgör olika slags styrkeförhållanden som existerar i 

relationen. Faktorer såsom kunskap, erfarenhet samt ålder är exempel som kan påverka 

individens makt (Hörnqvist 1996, s. 12). Faktorerna värderas olika beroende på situationen, 
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det vill säga i viss kontext kan erfarenhet vara mer värdefullt, i andra kan det vara mindre 

betydelsefullt (ibid, s. 13–14). 

Foucault menar att “Den kritiska delen av analysen ägnar sig åt systemen för inneslutande av 

diskursen. Den försöker lokalisera och avgränsa principerna för diskursens inordning, 

uteslutning och knapphet.” (Foucault, 1993, s. 48f) Detta är en metod för att få en kritisk 

uppfattning till det förgivna och kallas för ett socialkonstruktivistiskt angreppssätt  

3.2 Centrala begrepp 

I studien har ett induktivt förhållningssätt tillämpats, vilket innebär att dess centrala begrepp 

valdes i efterhand. Syftet med studien är att undersöka föräldrarnas perspektiv ur olika 

relevanta begrepp. Individens livsvärld påverkas av dennes kultur, av denna anledning ansåg 

jag att kultur och livsvärld är centrala begrepp i min studie som därför behöver definieras. 

Kultur påverkar individens uppfattning av svensk förskoleverksamhet i de utländska 

vårdnadshavarnas livsvärld. Det var vidare nödvändigt att lägga till ett annat begrepp, 

svenskhet, då jag ansåg att det var relevant för uppsatsen. 

Avgränsningar: Till en början hade jag även beslutat att inkludera begreppen mångfald samt 

inkludering i början av skrivandet. Dessa framgick dock senare i processen som irrelevanta, 

och valdes därför bort. 

 

3.2.1 Kultur 
 

Kultur som begrepp är svårdefinierat och har många olika innebörder. Enligt 

Nationalencyklopedin är kultur odling och bildning. Det finns två synsätt på kulturen som 

begrepp; det ena är ett traditionellt synsätt vilket innebär konst i form av finkultur, och det 

andra är ett kulturantropologiskt synsätt. Enligt Giddens och Birdsall (2003, s.559) är kultur 

materiella resurser och värderingar hos en grupp människor som har gemensamma beteenden 

och intressen. Det kan vara svårt att förstå kulturbegreppet utanför resten av samhället. Därför 

kan det vara essentiellt att utforska hur kulturen påverkar och påverkas i relation till 

samhällets verksamheter samt att forskaren undersöker hur kulturen förstås som ett uttryck för 

makt. Kulturen liksom arbetsyrken har oftast ett eget språk som innehåller olika begrepp. Det 

behövs en medvetenhet om det språk och de villkor som existerar inom begreppet att kunna 

bli en del av diskurspraktiken. 
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3.2.2 Livsvärld 

 

Janne Bengtsson (1999, s. 18) definierar livsvärld som världen vi upplever omkring oss. 

Livsvärlden grundas i den vardagliga uppfattning som individen har om världen omkring och 

så som individen upplever den. Livsvärlden är den värld som vi människor tar för givet som 

den verkliga världen, dock är det en subjektiv syn och varje individ har en egen uppfattning. 

 

3.2.3 Svenskhet  

 

Katarina Mattsson (2005) menar att svenskhet som begrepp har en sammankoppling till 

begreppet invandrarskap; utan invandrarskap som motpol förlorar begreppet svenskhet sin 

betydelse. Svenskhet konstrueras som en spegelbild av invandrarskap (Mattsson 2005, s. 145). 

Det finns även flera forskare som kopplar samman de två begreppen svenskhet och makt. 

Bland de forskarna finns de los Reyes och Kamali, som anser att svenskhet är en makt som 

har en upphöjd position och struktureras som ett värde och ideal utifrån antagandet om att 

”invandrare vill bli svenskar” (de los Reyes & Kamali, 2005, s. 12). 

 

3.3 Tidigare forskning 

 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning gällande hur dagliga kontakter med förskolan 

upplevs av utländska vårdnadshavare i förskolan. En stor del av undersökningarna som 

presenteras i kommande avsnitt är genomförda på skolor, detta på grund av bristen på 

relevanta forskningar inom förskolan. 

Att flytta till ett annat land kan innebära svårigheter för många människor. Immigranten 

behöver då lära sig ett nytt språk och tillämpa sig till ett nytt system som kan innebära en stor 

utmaning, speciellt när det ibland kraschar med den egna kulturen. 

Sjögren skriver i sin bok, Här går gränsen (1993), att det är betydelsefullt att arbeta medvetet 

med det som ser annorlunda ut och fundera på sitt agerande och visa respekt när det gäller 

kulturmöten. Vidare lyfter Sjögren fram förskolans/skolans strävan att försvenska för att nå ett 

homogent samhälle; däremot visar verkligheten en annan bild. Exempelvis i en förskola 

arbetar pedagoger endast med den svenska kulturen i en mångfaldig förskola, vilket är en 

indikator på att pedagogerna förstärker den svenska kulturen på andra kulturers bekostnad. 
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Få studier har inriktat sig på att reda på utländska vårdnadshavares synpunkt och upplevelser, 

vilket är olyckligt då de är en stor del av integrationsprocessen i skolväsendet. Laid Bouakaz 

undersöker i sin doktorsavhandling (2007) uppfattningar och tankar hos en grupp föräldrar 

med arabisk bakgrund om vad som påverkar deras samverkan i den skola där deras barn går. 

Resultatet visar att det finns brist på vårdnadshavarnas kunskap om skolsystemet, men det 

finns samtidigt ett stort intresse hos dem att lära sig språket för att kunna förstå det som berör 

sina barn. Studien visar också att pedagogerna anser att det finns religiösa samt kulturella 

faktorer som Etnologerna Owe Ronström och Ann Runfors utförde tillsammans med 

socialantropologen Karin Wahlström studien Det här är ett svenskt dagis (1995), i samma 

område som en tidigare forskning utförd av Ehn (1986). Studiernas syfte var att utforska hur 

kulturmöten hanteras i förskolan. Resultatet visar att pedagogerna hade liknande arbetssätt 

och vidare att verksamheten inte har förändrats på de 9 år som skiljer studierna åt. 

Pedagogerna på förskolan saknar strategier kring att inkludera flerspråkiga barns kultur, språk 

och erfarenhet. De valde att arbeta med svenska traditioner och språk. 

Bouakaz talar i sin bok, Interkulturella perspektiv (2016), om samverkan mellan utländska 

föräldrar och pedagoger, och menar att det inte fungerar som båda önskar. Författaren påpekar 

att språkhinder, fördomar och brist på kunskap kan ligga bakom detta missnöje. Författaren 

poängterar att en svag samverkan från utländska föräldrars sida kan relateras till att 

vårdnadshavarna inte har fått tillräckligt med information om verksamhetens system, rutiner 

eller arbetssätt (Bouakaz 2016, s. 99). Att arbeta med utländska barn är en omfattande process 

som bygger på ett samarbete mellan pedagog, barn och vårdnadshavare. Dessa tre delar är 

essentiella för en fungerande lärandeprocess. Hittills har många fokuserat på att studera hur 

pedagogerna arbetar med multietniska grupper i förskola/skola. Exempelvis analyserar 

Johannes Lunneblad (2006), lektor på Institutionen för pedagogik, kommunikation och 

lärande vid Göteborgs universitet, i sin avhandling hur pedagogernas arbetssätt fungerar och 

hur hela verksamheten kan påverkas av att förhålla sig till mångfalden i barngruppen. 

Lunneblads studie visar att den språkiga och kulturella mångfalden saknas i planeringen och i 

de pedagogiska aktiviteterna, vilket kan bero på antingen brist på tid eller erfarenhet som i sin 

tur påverkar integrering av mångfalden. Detta liknar Pirjo Lahdenperäs studier om 

mångfalden. Hon framför ämnet interkulturellt ledarskap gällande arbetet med mångkulturella 

och multietniska skolor. Lahdenperä (2017, s. 184) hävdar att undersökningar som har 

studerat skolans reaktioner på mångfalden, samt de nyanlända barnens anpassning till det 

svenska samhället, visar på flera problem gällande lärarnas samt skolans sätt att kategorisera 

https://sv.bab.la/lexikon/svensk-engelsk/doktorsavhandling
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utländska barn. Lahdenperä (1997, 2006) talar om pedagogernas syn på faktorer som gör 

deras uppdrag svårt i skolan, barnen med andra etniciteter är en av de faktorerna. Detta kan 

kopplas och speglas i Claes Nilholms, professor i pedagogik med inriktning mot 

specialpedagogik vid Uppsala universitet, beskrivning om de bakomliggande faktorerna som 

förstärker inkluderingen. Författaren nämner bland annat engagemang från elever och 

föräldrar; noggrann planering med uppföljning; ledarskap med en tydlig plan; 

kompetensutveckling samt anpassningsbart stöd (Nilhom 2006, s. 44). Detta stämmer överens 

med Lunneblads (2006) tankar om att det som skapar kulturella skillnader inte är människan, 

utan den medvetenheten hos pedagogerna om påverkan av de kulturella skillnaderna. 

Lunneblad beskriver integration i förskolan som ett ideologiskt dilemma som kan göra det 

svårt för nyanlända föräldrar att tillämpa sig till förskolans rutiner. I Lunneblads studie visar 

integrationen sig som en komplicerad fråga i förskolan när det gäller mottagandet av 

nyanlända i förskolan. Den kräver att både förskolan och hemmet bör mötas och anpassa sig 

till varandra (ibid). Det innebär att både pedagogernas och vårdnadshavarnas åsikt och 

upplevelser respekteras och att det sker ett samarbete som bidrar till och förstärker 

integrationen. 
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4. Syfte och frågeställning  

 

4.1 Syfte 

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur ett antal utländska vårdnadshavare upplever de 

dagliga mötena med förskolan samt få en förståelse för deras uppfattningar av den svenska 

förskolan. 

 

4.2 Frågeställningar 

 

Mot bakgrund av syftet är uppsatsens frågeställningar: 

 

 Hur upplever utländska vårdnadshavare mötet med den svenska förskolan? 

 Vilken inverkan har makt samt kultur diskurser på föräldrarnas upplevelser av olika 

situationer i förskolan? 

 Hur framträder vårdnadshavarens kultur i deras tal om mötet med den svenska 

förskolan? 
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5. Metod 
 

Jag har valt att använda mig av en kvalitativ metod eftersom jag vill få en förståelse för hur 

utländska föräldrar upplever den svenska förskolan. Genom kvalitativ forskning kan forskaren 

få en förståelse för individens uppfattning av verkligheten, i detta fall vårdnadshavarnas 

uppfattning av förskolan. Mot bakgrund av detta ansågs kvalitativ metod den lämpligaste för 

denna studie. Genom att använda kvalitativ intervju som metod uppstod möjligheten att 

interagera med informanterna och ställa följdfrågor om så behövdes. Kvalitativa intervjuer har 

alltid en låg grad av strukturering, frågorna ställs då i den ordning som passar bäst under det 

specifika tillfället. Den kvalitativa intervjun ger forskaren möjlighet att få en djupare 

förståelse för informanternas verklighetsuppfattningar (Patel & Davidsson 2003, s. 81–82). 

5.1 Presentation av respondenterna 
 

I denna studie deltog totalt sex personer, av dessa var fyra kvinnor och två män. Dessa 

omnämns i resultatdelen med anonymiserade namn för att skydda deras identitet. Alla 

informanter har arabiska som modersmål, men olika ursprungsländer. 

Khadija är 37 år och kommer från Marocko. Hon har två barn tillsammans med sin man och 

talar arabiska hemma. Hennes första barn har varit på tre olika förskolor. Khadija har varit i 

Sverige i tio år och har jobbat inom datateknik på en privat firma i sitt hemland i sex år. 

Khadija gifte sig och kom till sin man som har bott i Sverige sedan 1999. Hennes man har 

utbildat sig, skaffat jobb och trivs i Sverige, men Khadija känner sig som en främmande 

person i det nya samhället. Hon har nyligen sökt till Komvux för att lära sig svenska efter att 

ha varit hemma med barnen under de senaste nio åren. 

Ali är 33 år och kommer från Syrien och har varit i Sverige i 5 år. Han har två barn, 3 

respektive 1 år gamla, varav båda är födda i Sverige. När Ali hade läst klart svenska för 

invandrare (sfi) gjorde han praktik på en restaurang och fick sedan även jobb där. Han var 

tvungen att lämna sitt hemland med sin fru på grund av kriget och nu längtar han efter sitt liv 

där hade han sina släktningar och vänner. Därmed är Ali övertygad om att han och hans familj 

ska återvända till deras hemland, därför anstränger han sig för att överföra sin kultur och sitt 

språk till sina barn. 

Vivian är 39 år och kommer från Syrien. Hon har fyra barn, varav två går på förskola. Vivian 

har varit i Sverige i totalt fyra och ett halvt år. Hon har tidigare arbetat som grundskollärare i 
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sitt hemland. I Syrien var Vivian väldigt social och brukade träffa sina vänner och grannar 

och bjuda hem dem på kaffe. Hon saknar dem gamla miljön, sina vänner och sina grannar. 

Hon har dock fått jobb i Sverige och försöker vänja sig vid det nya livet. Hon sade följande:  

Även om jag får åka tillbaka till mitt hemland ska jag inte hitta folket som jag 

känner förut, alla har gått sin väg efter kriget. (Vivian, 2018-10-23) 

 

Qassem är 47 år och kommer från Irak. Han har varit i Sverige i över 17 år. Alla hans barn är 

numera vuxna. De föddes och började skolan i Irak, men av dem har gått på en svensk 

förskola. Han och hans familj har etablerat sig i Sverige på så sätt att han har skaffat jobb och 

hans barn har slutfört sina eftergymnasiala studier. Qassem flydde från Irak efter kriget. 

Numera anser han att de flydde från ett krig till ett annat, där dem nu krigar med allt som 

motverkar sin kultur. Han trodde att det var möjligt att bevara den egna kulturen och överföra 

denna till sina barn, men enligt honom var det inte som han trodde: 

Mina barn kan inte arabiska och känner inte heller till sin kultur, jag känner mig 

som främmande med mina barn. (Qassem, 2018-11-12) 

  

Iman är 31 år från Libyen och kom till Sverige år 2010. Hennes barn har gått fyra år på en 

förskola. Iman har utbildat sig i kemisk biologi i sitt hemland. Hon har varit gift med sin man 

i 8 år och bodde tidigare med honom i Storbritannien där han doktorerade inom IT. Efter hans 

avslutade doktorsexamen flyttade familjen till Sverige eftersom de ansåg att det är ett lugnt 

och fint land. Iman anser att den svenska förskolan inte har utrymme för att inkludera andra 

kulturer. Hon menar att den framgår som öppen för alla men att det i praktiken är den svenska 

kulturen som tillämpas. 

Hanan är 24 år. Hennes föräldrar är ursprungligen från Gaza, men hon själv föddes i Sverige 

och talar svenska samt arabiska. Hon är gift med en arabisktalande man som inte talar 

svenska. Hanan har ett två år gammalt barn på förskolan. Hon talar svenska med sitt barn men 

pappan pratar arabiska med barnet. Hanan känner inte till något annat land än Sverige. Hon 

har aldrig varit i Gaza men hon känner till sin kultur genom sina föräldrar och vill gärna 

kunna uppfostra barnen enligt sina värderingar. Hanan sade följande:  

Jag föddes i Sverige och talar svenska lika bra som svenskarna men det 

innebär inte att jag glömde bort mitt språk, min kultur eller mina förföräldrars 

normer och värderingar. (Hanan, 2018-11-12) 



 

12 

Hon tycker att Sverige är ett tryggt land eftersom man känner sig fri att leva på ett sätt man 

vill. Hon är övertygad om att Sverige är det bästa landet att uppfostra sitt barn i. 

5.2 Urval  
 

Alan Bryman (2011) menar att det finns olika variabler när forskaren väljer informanter. Jag 

valde vårdnadshavare från olika arabiska länder då jag själv talar arabiska och för att försäkra 

mig om att inga missförstånd skulle uppstå som när man använder sig av en tolk. Sex 

föräldrar deltog i studien, alla har eller har haft barn på förskolan i Sverige. Mina informanter 

hittade jag genom att fråga personer i min omgivning om de kände någon vårdnadshavare 

som kunde tänka sig att delta i studien. Detta innebär att ett bekvämlighetsurval utfördes 

(Bryman 2011, s. 194). Anledningen till att denna form av urval användes var att jag visste att 

mina vänner och bekanta hade vänner som var relativt nya i Sverige. Mitt urval blev då 

personer som var tillgängliga bland mina vänner och bekanta, jag ansåg att det skulle vara 

enklare än att fråga slumpmässiga personer då frågeställningen skulle besvaras inom en snäv 

tidsram. 

 

Vårdnadshavarnas kön och ålder är irrelevanta i denna studie. De enda krav som ställdes på 

informanterna var att de skulle ha bott i Sverige i minst 5 år samt att de skulle ha haft barn 

som gått på en svensk förskola. I början hade jag tänkt intervjua vårdnadshavare som precis 

har flyttat till Sverige, men i efterhand fann jag att det bättre att mina deltagare har bott i 

Sverige i ett par år. Detta då de har de etablerat sig i landet och fått en bättre förståelse för 

systemet och det nya landet. Jag började med att nämna min studie för vänner och bekanta 

och delade ut ett informationsblad som jag bad dem ge till potentiella deltagare. Jag blev 

sedan kontaktad av vårdnadshavarna som kunde tänka sig att delta. 

 

5.3 Genomförande 

 

Gällande genomförandet av intervjuerna valde jag att ha individuella samtal med 

informanterna för att de skulle vara så bekväma som möjligt och för att de inte skulle uppleva 

intervjun som något slags förhör. Intervjuerna genomfördes med hjälp av en intervjuguide 

med en låg grad av standardisering. Detta då syftet är att undersöka vårdnadshavarnas tankar 

och upplevelser och det då är viktigt att informanterna får möjlighet att utveckla sina svar. Jag 

använde mig av en diktafon för att spela in intervjun för att jag skulle kunna gå tillbaka och 

lyssna på materialet samt transkribera det. På så sätt försäkrade jag mig om att jag inte 



 

13 

missade något. Jag började med att genomföra en testintervju för att undersöka om svaren 

skulle kunna besvara mina frågeställningar. Efter testintervjun noterade jag att intervjuguiden 

behövde en justering för att den att den bättre skulle passa studiens syfte. Efter ändringarna 

genomförde jag den första intervjun med en av de sex informanterna och jag märkte snabbt att 

resultatet förbättrades. Den reviderade intervjuguiden användes under resterande intervjuer. 

Jag strävade efter att transkribera intervjuerna direkt eftersom jag ville ha ett färskt minne av 

samtalet och stämningen. Intervjun hölls i en miljö som informanten själv fick välja. Bryman 

och Bell (2005) menar att det är viktigt med en lugn och trygg miljö och att inga yttre faktorer 

stör samtalet. När jag hade kontakt med informanten frågade jag därför var de föredrog att 

genomföra intervjun samtidigt som jag förklarade att vi behövde vara i en relativt tyst miljö 

eftersom vårt samtal skulle spelas in för transkribering. Alla deltagarna valde att ha mötet på 

mitt kontor. 

 

5.4 Bearbetning av material 

 

Mina intervjuer hölls på arabiska eftersom mina informanter inte behärskar det svenska 

språket tillräckligt bra för att kunna besvara intervjufrågorna. Jag har arabiska som modersmål 

och kunde därför samtala med samtliga informanter utan att missförstå vad som sades. 

Gällande översättningen från arabiska till svenska översatte jag svaren rakt av utan att tolka 

dem efter min egen uppfattning. Meningsbyggnaden blev dock annorlunda, vilket är en 

självklarhet vid översättning. Varje intervju spelades in med hjälp av en diktafon, och efter 

varje avslutad intervju transkriberades denna direkt. Jag ansåg det lämpligt att transkribera 

intervjuerna samma dag då jag fortfarande hade ett färskt minne av samtalet. Transkribering 

innebär att talat språk omvandlas till skriftspråk så ordagrant som möjligt. Bryman (2011, s. 

429) menar att transkribering hjälper forskaren att behålla informanternas exakta uttryckssätt. 

När jag gick igenom intervjusvaren kunde jag utläsa teman som återkom i intervjuerna. Dessa 

teman blev ett underlag för analysen. Jag valde även ut citat som skulle styrka dessa teman. 

Dessa presenteras i resultatanalysen. 
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5.5 Reliabilitet och validitet 

 

Bryman (2011) menar att validitet och reliabilitet i studier med kvalitativ inriktning har som 

syfte att redogöra för att data har samlats in och hanterats på ett konsekvent och trovärdigt 

sätt. Vidare förklarar författaren att en undersökning som har hög reliabilitet alltså är pålitlig. 

Validitet i en studie talar om hur väl studiens syfte har undersökts. Validitet är av vikt i 

forskning med kvalitativ inriktning; genom att koppla egna slutsatser till tidigare forskning 

stärks studiens validitet (Bryman 2011, s. 49). 

För att stärka studiens validitet genomförde jag en testintervju. På så sätt kunde jag få en 

inblick i hur resultatet skulle komma att se ut och ifall jag skulle behöva ändra min 

intervjuguide för att uppnå syftet. Jag märkte att frågorna behövde korrigeras för att kunna 

uppnå mitt syfte. Jag strävade efter att vara så objektiv som möjligt och kopplade mitt resultat 

till tidigare forskning för att på så vis stärka validiteten. 

 

5.6 Forskningsetik 
 

Min studie utgick från Vetenskaprådets fyra etiska krav: informations-, samtyckes-, 

konfidentialitets- och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att forskaren ska informera 

informanterna om deras uppgift i studien och vilka villkor som gäller för deras medverkan. 

Personen ska informeras om att deltagandet är frivilligt och att de när som helst kan avbryta 

sin medverkan. Det är även forskarens skyldighet att delge informanterna information om 

samtliga delar i studien för att de på så vis ska kunna avgöra om de vill medverka eller inte 

(Vetenskapsrådet 1990, s. 7). Jag påbörjade undersökningen med att dela ut ett 

informationsblad där jag tydliggjorde syftet, upplägget, informanternas roll i studien samt att 

alla data endast skulle användas till studien. 

Samtyckeskravet innebär att deltagandet sker på informantens villkor och att de själva avgör 

hur länge deltagandet pågår. Det innebär även att personen får avbryta sin medverkan utan att 

det medför några negativa följder för dem (Vetenskapsrådet 1990, s. 9). Innan jag påbörjade 

respektive intervju berättade jag för informanten att de hade friheten att avbryta närhelst 

denne ville samt att intervjun skulle ske på deras villkor. 

Konfidentialitetskravet innebär att informanterna ska få största möjliga sekretess samt att 

känsliga uppgifter ska förvaras på så sätt att obehöriga inte kan ta del av dem 

(Vetenskapsrådet 1990, s. 12). Jag informerade informanterna om att de kommer förbli 
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anonyma samt att varken förskolan eller orten kommer omnämnas i studien. För att bibehålla 

deltagarnas anonymitet använde jag mig av fiktiva namn på såväl deltagare som barn. 

Nyttjandekravet innebär att alla data som som samlas in endast får användas i vetenskapligt 

syfte (Vetenskapsrådet 1990, s. 14). Jag informerade informanterna att allt som sades under 

intervjun endast skulle komma att användas uppsatsen. 

 

6. Resultat och analys 

 

I detta avsnitt presenteras samtliga informanter och deras bakgrund. Därefter analyseras 

resultaten av intervjuerna. Såväl intervjusvar som citat används i denna del för att presentera 

en allsidig bild av informanternas upplevelser. 

Resultatet är indelat i olika kategorier som jag hittade.  

 

6.1 Resultat och analys av intervjuer 

 

Informanternas upplevelser har i resultatet indelats i olika kategorier. De presenteras nedan 

tillsammans med citat från studiedeltagarna. 

 

6.1.1 Lämning och hämtning 

 

Flera situationer som beskrevs i intervjuerna var problem i samband med lämning samt 

hämtning. Majoriteten av informanterna upplevde en brist på kommunikation mellan 

pedagoger och vårdnadshavare vid hämtning och lämning. De nämnde att det var sällan som 

det skedde dialog med personalen i samband med att de lämnade eller hämtade sitt barn. 

 

Vårdnadshavarna saknar kunskaper i det svenska språket och därför blir de den svaga aktören 

i relationen. Det kan vara därför de upplevde att personalen borde ha tagit initiativ till dialog 

eftersom personalen besitter kunskaper när det gäller att kommunicera på majoritetsspråket. 

En av informanterna menade att engagera sig i det svenska samhället, i detta fall förskolan, är 

en bra möjlighet för honom att lära sig det svenska språket. På så vis kan han utveckla sina 

språkliga kunskaper och samtidigt delta i verksamheten.  

Man passar på att försöka komma in i det svenska samhället genom denna dagliga 

kontakt med mitt barns förskola. Där träffar jag svensktalande personal och utför ett 
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kort samtal med dem. Personalen där uppmuntrar mig att praktisera min svenska. 

(Ali, 2018-10-23) 

 

Tre av informanterna hade svårigheter med att förstå varför det är viktigt att barnen skulle 

lämnas och hämtas på vissa tider. 

 

Mitt barn har svårt att vakna tidigt eller äta på morgonen. Det tar mig en längre 

tid att få hen klar till förskolan. Då blir jag påmind om att komma vid samma 

tid varje dag. (Iman, 2018-11-23) 

 

Ibland måste jag springa för att hämta mitt barn från förskolan men trots det 

brukar jag oftast bli sen. (Ali, 2018-10-23) 

 

Att passa tiden är en grund för en organiserad förskoleverksamhet enligt Ronström m.fl. 

(1995) som tog upp denna problematik om tidpassning och sen ankomst. Det är en 

återkommande fråga varje dag som påverkar verksamheten negativt, detta påverkar förskolans 

rutiner och barnet som kommer att hamna utanför den sociala gemenskapen (ibid, s. 91). 

6.1.2 Vårdnadshavares delaktighet 

 

Informanterna visade begränsat intresse för förskoleverksamheten. Majoriteten berättade att 

de inte visste vilka rättigheter de hade som föräldrar, därför deltar inte de flesta av dem på 

föräldramöten. Detta kan enligt Ronström m.fl. (1995, s. 99–101) tolkas som att 

invandrarföräldrar är oengagerade och ointresserade. I studien framgår en av pedagogernas 

åsikt om detta, där de sade: 

Vårdnadshavarna kan påverka mer än de är medvetna om. Men i ärlighetens namn vill 

man inte att de ska påverka för mycket. Det här är en svår fråga. Här bryr de sig väldigt 

lite, vi är långt ifrån varandra. (Ronström m.fl. 1995, s. 100) 

 

Vårdnadshavarnas uppfattning av deras roll i verksamheten påverkar deras delaktighet. Dessa 

uppfattningar är ett resultat av vardagliga upplevelser som vårdnadshavarna har gått igenom. 

Bengtsson (2005, s. 18) beskriver dessa uppfattningar som beroende av individens livsvärld. 

Att vara delaktig i förskolan som vårdnadshavare innebär att man ska fysiskt vara med på 

föräldramöten, utvecklingssamtal, avslutningsfest, myskväll och träffen vid lämning och 

hämtning. Dessa tillfällen förutsätter att vårdnadshavaren kan tala svenska. Flera utländska 

föräldrar saknar språket och blir därför omotiverade till att delta vid dessa tillfällen. 



 

17 

Frågan om informanterna känner igen läroplanen för förskolan synliggör den svaga 

delaktigheten från föräldrar. En av informanterna visste vad läroplanen är, hon kände igen 

skolväsendet eftersom hon själv har gått hela sin utbildning i Sverige. Detta påverkade henne 

positivt att vara mer delaktig på hennes barns förskola. Däremot kände fem av sex 

informanter inte igen att det finns något som kallas ”läroplan”. Detta visar på en brist på 

kunskap om den svenska förskolan hos invandrarvårdnadshavarna. Svaren på frågan var 

väldigt snarlika och frågan som ställdes lydde enligt följande: Vet du att det finns en läroplan 

för förskolan i Sverige? 

Vad är det för något? (Khadija, 2018-10-15) 

Vad betyder det? (Ali, 2018-10-23) 

Nej. (Vivian, 2018-10-23) 

Vad har det och göra med mitt barn? (Qassem, 2018-11-12) 

Jag vet inget om det. (Iman, 2018-10-31) 

 

När det gäller vårdnadshavarnas inflytande på förskolan vågade majoriteten inte säga emot 

eller klaga på förskolan av rädsla för missförstånd. En av informanterna, Qassem, menade:  

Jag kan säga att det var svårt för mig att kommunicera med förskolan på föräldramötena 

då mitt språk var dåligt att formulera vad jag ville säga. Då var jag tyst och kunde inte 

delta eller uttrycka mig fritt som svenska föräldrar. (Qassem, 2018-11-12) 

 

Fyra av sex informanter brukade aldrig närvara på föräldramöten. Orsakerna var dels att de 

tyckte att det var onödigt och dels då de upplevde att deras närvaro ändå inte skulle göra 

någon skillnad. En av informanterna brukade närvara på föräldramötena, dock förstod hon 

nästan ingenting. Hon ansåg att förskolans presentationer och planeringar var för svåra för att 

kunna förstå dem. 

Informanterna upplevde sig som maktlösa trots att de fick möjlighet till inflytande i 

verksamheten genom ett deltagande på föräldramöten. Förskolan har som syfte att göra 

vårdnadshavarna delaktiga i förskolan genom att bland annat anordna föräldramöten. 

Vårdnadshavares delaktighet är en av läroplanens riktlinjer (Lpfö 98 rev 2016, s. 13). Att 

vårdnadshavarna kände sig maktlösa kan bero på deras språkbrister, här kan man koppla 

språkets makt för att förklara varför de kände sig underlägsna (Börjesson och Rehn 2009, s. 

82). Även om de fick en möjlighet till delaktighet har personalen den större makten på grund 

av sina svenska språkkunskaper och kunskaper om verksamhetens utformning. Det är då 
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naturligt att vårdnadshavarna upplever att de inte kan ändra något, dels eftersom de inte 

förstår vad som sägs och dels eftersom de inte känner till verksamheten tillräckligt väl. 

Föräldrarna delar inte samma diskurs gällande frågan om delaktighet och då denna uppsats 

utgår från ett socialkonstruktivistiskt perspektiv så kan föräldrarnas delade åsikter angående 

delaktighet bero på bland annat deras personligheter, exempelvis känner sig några utanför 

eller maktlösa. Föräldrarnas känslor och uppfattningar påverkas även av förskolans 

bemötande av föräldrarna, därför kan deras upplevelser skilja sig beroende på förskolans 

insatser gällande att öka föräldrarnas makt och inflytande på verksamheten samt att förebygga 

utanförskap.   

6.1.3 Inskolning 

 

Majoriteten av informanterna upplevde en bra inskolning för sina barn. Två av sex 

informanter upplevde inskolningen som misslyckad. Majoriteten upplevde den som för kort, 

men menade att det gick bra i alla fall då deras barn var sociala och nyfikna på förskolan. 

För Hanan var det svårt att lämna sitt barn efter en så pass kort tid, hon berättade: 

Efter tre dagar på förskolan bad personalen mig att gå hem eftersom det gick så bra för 

min son, men jag kände mig inte redo att lämna honom. Jag gick ändå, men det gjorde 

mig nervös att lämna honom efter en så kort tid. (Hanan, 2018-11-12) 

 

Här återfinns en likhet med Bouakazs (2016, s. 99) studie om att vårdnadshavarna inte får 

tillräckligt med information om verksamhetens system, rutiner eller arbetssätt. 

 

En annan informant hade två månaders inskolning. Hon upplevde att personalen inte var 

hjälpsam under denna och berättade att hon för det mesta satt ensam med sin dotter vilket 

innebar att dottern hade svårt att vänja sig vid förskolan. 

 

Det var sällan någon försökte ta henne, jag satt oftast ensam med min dotter. Efter två 

månader var jag tvungen att lämna henne på grund av mina studier, redan på första 

dagen blev jag uppringd på väg till skolan eftersom hon grät. (Iman, 2018- 11-23) 

 

Nilholm (2006) nämner några faktorer som förstärker inkluderingen av barnen med andra 

etniciteter för att vårdnadshavare ska kunna engagera sig i verksamheten. 
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6.1.4 Trygghet och tillit till förskolan 

 

Flera informanter berättade om rädslan för socialtjänsten. Deras största rädsla var att barnen 

skulle tas ifrån dem utan grund. Samtliga var noggranna med att säga att de inte slår barnen 

men de har fått höra historier där socialtjänsten omhändertog barn på falska grunder eller på 

grund av orosanmälan från förskolan. En informant berättade:  

Även om jag visste att jag inte gjorde något brottsligt mot mitt barn så kände jag en oro 

att förskolan skulle missuppfatta oss och göra en orosanmälan. (Ali, 2018-10-23) 

 

 

Vårdnadshavarens oro kan bero på en brist på kunskap om systemet i Sverige, det vill säga 

deras rättigheter och skyldigheter samt lagar och regler. Detta kan kopplas till begreppet 

livsvärld, det vill säga hur individen uppfattar världen omkring sig. Denna rädsla för socialen 

grundar sig i den uppfattning som vårdnadshavarna har fått av det svenska samhället. En brist 

på kunskap ger en förklaring till varför det existerar en rädsla hos vårdnadshavarna. Utifrån 

ett socialkonstruktiviska synsätt så upplevs maktdiskursen individuellt beroende på 

föräldrarnas bakgrund och kultur. 

Det kan dock även vara kopplat till makt. Makt existerar i sociala relationer, vilket slags 

styrkeförhållande som existerar inom en relation beror bland annat på erfarenhet samt 

kunskapsnivå (Hörnqvist, 1996, s. 12). Denna rädsla för socialen visar på en okunskap hos 

vårdnadshavarna angående deras rättigheter som vårdnadshavare. De har själva inga 

erfarenheter av socialen utan har fått höra skräckhistorier som har fått dem att känna sig 

maktlösa gentemot det svenska systemet. Även oron som vårdnadshavarna kände baseras på 

en rädsla för förskolan och deras makt att kunna kontakta socialtjänsten. Genom en ökad 

kunskap om medborgarnas skyldigheter och rättigheter kan individen få en känsla av säkerhet, 

vilket även leder till att individen kan bli mer maktfull i sina relationer. 

Flera informanter upplevde att det fanns mycket fördomar gentemot invandrare, speciellt mot 

de som kommer från Mellanöstern. Flera berättade att personalen upplevdes som 

misstänksamma att invandrarföräldrar agar sina barn, vilket är fel. En informant, Qassem, 

berättade: 

Det kanske är en fördom som jag har men jag känner att svenskar tycker att vi inte bryr 

oss om våra barn och är aggressiva vilket inte stämmer. (Qassem, 2018-11-12) 
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Här kan avläsas fördomar gentemot såväl svenskar som invandrare. Informanten har fördomar 

om svenskarnas uppfattningar angående invandrare och har erfarenhet av fördomar gentemot 

invandrare. Fördomar kan enligt Bouakaz (2016) leda till att vårdnadshavare känner sig 

missnöjda med förskolans bemötande och det kan även vara en förklaring till informanternas 

upplevelser av relationen med personalen. 

Khadija känner sig obekväm när hon pratar med personalen då hon inte kan hänga med och 

därmed har svårt att förstå när personalen ställer en fråga eller försöker ge henne information 

om något som berör förskolan, vilket gör henne förvirrad. 

Jag vet inte vad man kan säga eller inte säga för att det ska bli bra för personalen. Jag 

undviker att säga något eller svara för att det finns risk att det kan missförstås. 

(Khadija, 2018-10-15) 

 

Qassem upplevde att han inte hade friheten att uppfostra sitt barn som han ville. Hans barn 

blev oftast tillsagd att deras pappa gör fel. Informanten berättade: 

Personalen var väldigt misstänksamma mot mig och de ställde konstiga frågor till min 

dotter, bland annat om jag skriker på hennes mamma. Tiden som min dotter 

spenderade på förskolan kändes hotande mot mig, jag kände en oro över att mitt barn 

skulle tas ifrån mig. (Qassem, 2018-11-12) 

 

Utifrån vårdnadshavarnas beskrivningar av sin relation med förskolans personal kan det tolkas 

som att det inte existerar något förtroende mellan dem. Det har inte utvecklats någon god 

relation som ger vårdnadshavarna den trygghet som ska eftersträvas enligt läroplanen (Lpfö 

98, rev 2016, s.13). Detta kan dels bero på brist på kommunikation och dels på missförstånd. 

Att inkluderas och integreras innebär även att anpassa sig, det vårdnadshavarna missförstår 

enligt mig är att integreringen på förskolan inte behöver påverka barnets hemkultur och deras 

uppfostran. Flera informanter beskrev en oro över att barnen skulle lära sig den svenska 

kulturen och glömma föräldrarnas kultur. Genom att barnen får utveckla en 

flerkulturtillhörighet och genom att både förskola och hem är öppna och respekterar diverse 

kulturer kan dock barnet ta del av båda kulturer samtidigt som de känner sig inkluderad på 

förskolan. 
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6.1.5 Kulturmöten 

 

En av informanterna upplevde att integrationen stred mot hennes identitet. Hon upplevde att 

hennes språk och kultur inte hade någon plats på förskolan. Hon blev oftast tillsagd att barnen 

måste prata mer svenska hemma med sina syskon som kan svenska språket för att förbättra 

sina språkkunskaper. Hennes son hade också specialkost på förskolan och hon upplevde att 

hennes son inte gillade maten, han åt sällan där. Hon föreslog att skicka med en matlåda med 

honom, med det fick hon inte. 

Det går att tolka informantens upplevelse som brist på kunskap om skolsystemet som 

Bouakaz (2007) skriver. Det informanten behövde veta var att det inte var något personligt 

men att skolsystemet fungerar på ett visst sätt och att det finns regler som måste följas och att 

pedagogerna inte kan agera hur de vill. Individens upplevelser utgår från vilka värderingar 

och vanesätt som individen har. Samtidigt har förskolan anordnat specialkost för hennes barn. 

Förskolan har alltså anpassat maten efter barnets behov för att barnet ska känna sig 

inkluderad. 

En annan informant, Hanan, berättade hur hon uppfattar synen på familjen i Sverige: 

Jag känner att i min kultur värdesätter man familjerelationer mer, vårdnadshavarnas 

åsikt betyder väldigt mycket. I Sverige känns det som man låter barnen göra som de 

vill, att man lär barnen att ingen får kontrollera dem, men jag tycker att det ska finnas 

begränsningar. (Hanan, 2018-11-12) 

 

Här framgår tydligt att kulturella faktorer är orsaken till vårdnadshavarnas missnöje med den 

svenska kulturen då informanten hade en negativ inställning till den svenska kulturen 

(Lahdenperä 1999 s.43). Att barnet har för mycket frihet är något avvikande i hennes kultur. 

Jag skulle tolka informantens tänkande som ett resultat av individens etniska samt kulturella 

bakgrund; kulturskillnader leder till att individen ser andras normer som avvikande. 

Iman berättade om en situation som ledde till förvirring gällande hennes barn. I hennes kultur 

äter man oftast med händerna; dock är det inte tillåtet på hennes sons förskola, där har barnet 

lärt sig att endast äta med bestick. Hon berättade vidare:  

En gång när vi satt och åt på snabbkedjerestaurang så tittade mitt barn på mig och sa: 

”Mamma, fröken säger att man inte får äta med händerna.” Mitt barn kunde inte skilja 

på hemmet och förskolan. (Iman, 2018-10-31) 
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Informanten ansåg att barnet kände sig förvirrad över hur de skulle äta. Dock handlar det inte 

om kulturkrock utan att anpassa sig till förskolans rutiner och normer, samtidigt som 

förskolan bör bemöta detta kulturella beteende på ett sätt som inte får barnet att se sin kultur 

som avvikande. Både pedagoger och förskolans åsikter samt upplevelser har en påverkan på 

integrationen (Lunneblad 2006). Det stämmer överens med Arvidssons tankar om att 

informanterna uppfattar sig själva i förhållande till sin kultur och bakgrund (Arvidsson 1998, 

s. 62). Föräldrarna och personalen delar inte samma diskurs gällande bordsskick och då blir 

det tydligt att kulturen skiljer sig hos förskola och hem. 

De flesta informanter tycker inte om barnens utevistelse när det är kallt eller regnar, de anser 

att barnen då blir lätt sjuka. Iman uttryckte sig enligt följande: 

Det känns som ett straff att lämna barnen i det här kalla vädret. (Iman, 2018-10-31)                                                                        

 

Jag tycker synd om mitt barn när jag lämnar hen för att jag vet att de kommer och ta 

ut hen och därför blir hen även förkyld ofta. (Ali, 2018-10-23) 

 

Ronström m.fl. (1995, s. 94) skriver att pedagogerna ständigt försöker att övertyga utländska 

vårdnadshavare om att utevistelsen inte är farlig för barnens hälsa (ibid, s. 52). Vidare 

beskriver författarna hur pedagogerna gärna hjälper dem med råd om hur man skyddar sig 

mot kylan genom att klä på sig lämpliga kläder för att undvika att barnen har på sig tunna skor 

eller för mycket onödiga kläder som gör det svårt att röra sig (ibid, s.95). Utifrån från det 

socialkonstruktiviska perspektivet så blir det tydligt att kulturdiskursen ses en motsättning av 

andra, utevistelsen har olika betydelser beroende på kulturen som man utgår ifrån. Hos 

informanterna betyder utevistelsen i det kalla vädret som ohälsosamt för barnen, till skillnad 

mot den svenska kulturen som anser att utevistelse är bra för barnens hälsa. 

Pedagogens bemötande kan även kopplas till samhällsnormen. Det finns oskrivna regler om 

hur man förväntas bete sig; att äta med händerna är inte en svensk norm och det blir naturligt 

att pedagogen ser det som något fel. Samtidigt kan det få vårdnadshavarna att känna att deras 

kultur inte är accepterad, och detta kan då i sin tur leda till att individen väljer att inte ingå i en 

integrationsprocess (Bozarslan 2010, s.21). 
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6.1.6 Flerspråkig utveckling 

 

En av informanterna berättade att hon upptäckte att hennes barn talar tre språk tack vare 

förskolan. Barnet hade friheten att tala det språk hon själv ville på förskolan. Hon tyckte att 

dottern hade förmågan att växla mellan språken beroende på vem hon talade med. Majoriteten 

av informanterna uppgav dock att det inte fanns någon möjlighet för hemspråksundervisning 

eller modersmålsstöd på förskolan. Barnen skulle endast prata sitt hemspråk hemma och på 

förskolan skulle det talas svenska. 

Jag är nöjd med språkutvecklingen hos mitt barn, hon ges möjligheterna att umgås 

frivilligt med vilka barn som helst på vilket språk hon vill. Jag blir glad när jag hör hen 

sjunga på svenska. (Vivian, 2018-10-23) 

 

Förskolan har uppmuntrat till flerspråksutveckling, barnet hade friheten att tala det språk hon 

ville på förskolan. Detta förstärker integrationen och barnet har fått ta del av den svenska 

kulturen utan någon bekostnad på sin hemkultur. Jag tolkar detta som att föräldern var nöjd 

med integrationen eftersom hennes barn fick möjlighet att utveckla två kulturer parallellt utan 

att känna att hon skulle gå miste om familjens kultur. Bozarslan (200, s. 20) nämner rollen av 

integrationspolitik som pedagogerna genomför för att underlätta integrationen för nyanlända. 

Fem av sex informanter var nöjda med den svenska språkutvecklingen hos sina barn. De anser 

att pedagogerna använder leken som metod för att barnen ska lättare kunna komma in i en 

svensk barngrupp på ett naturligt och enkelt sätt. 

Utifrån informanternas svar fick jag en uppfattning om att de var glada över att barnen lärde 

sig det svenska språket då det behövdes för att passa in. Samtidigt fick jag en uppfattning om 

att de ville att barnens första ord skulle vara på deras modersmål. 

Informanternas glada inställning till språkutvecklingen går att koppla dels till normer men 

även till maktrelationer. Genom att barnen lär sig majoritetsspråket kommer de känna sig 

inkluderade i samhället, de kommer inte uppleva den känsla av utanförskap som 

vårdnadshavarna upplever på grund av sin språkbrist. Språk är även en sorts makt som 

tidigare nämnts; genom att behärska majoritetsspråket behöver barnet inte känna sig 

underlägsen i relationer med andra barn. 
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7. Diskursanalys 

 

7.1 Utanförskapsdiskurs 

  

Alla intervjuade informanter betonade vikten av det svenska språket för att kunna 

kommunicera med det svenska samhället. Utanförskapsdiskursen kan generellt sett ses hos 

samtliga utländska vårdnadshavare., vilken försvagar deras delaktighet i de olika sociala och 

pedagogiska aktiviteterna. Vårdnadshavarna väljer att inte vara med på exempelvis 

föräldramöten, då de anser att deras åsikter eller deras delaktighet inte har någon betydelse. 

Informanternas begränsade intresse för förskoleverksamheten har vissa konsekvenser, till 

exempel att de hamnar i utanförskap i det svenska samhället. 

  

7.2 Maktlöshetsdiskurs 

 

Alla informanter talade om att de känner sig maktlösa inför förskoleverksamheten då de 

saknar kunskap om sina rättigheter och skyldigheter. Språkhinder är den största anledningen 

till denna maktlöshetskänsla, vilken innebär att de utländska vårdnadshavarna är rädda för att 

bli missförstådda. Informanterna talade om orolighet när det gäller orosanmälan och anser det 

som ett hotande verktyg som kan användas mot dem när som helst utan någon saklig grund.  

 

 

7.3 Kulturdiskurs 

 

Kulturen är en gemensam diskurs som återspeglas i informanternas upplevelser. Denna kan 

ses i deras kommentarer om att deras kultur inte har någon plats i den svenska förskolan. Det 

framgår även i deras motstånd mot utevistelsen på vintern, då det kan ha en förklaring utifrån 

en kulturell kontext. Alla informanter tyckte att det är bra om deras barn känner till den 

svenska kulturen men detta ska inte ersätta deras egen kultur som skall kunna bevaras. 

Informanterna saknar kunskapen om den svenska kulturen och undviker därför att engagera 

sig i den. 

 

7.4 Svenskhetsdiskurs 

 

De utländska vårdnadshavarna tyckte att svenskheten genomsyrar de svenska 

förskoleverksamheterna i form av svenska språket, svensk mat, utevistelsen i naturen, att fira 

svenska högtider med mera. Det finns då inte någon plats för invandrarskap som innehåller 
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deras kultur och dess värderingar och kunskap. Informanterna tyckte också att förskolemiljön 

endast innehåller svenska normer och värderingar, vilket motstrider läroplanen som betonar 

vikten av att barnen ska kunna bevara sitt kulturarv. Då undrar informanterna hur det kan vara 

möjligt att behålla kulturarvet om det inte syns i verksamheten. 

 

8. Diskussion 
 

Min intention med denna studie var att analysera hur utländska vårdnadshavare upplever de 

dagliga mötena med den svenska förskolan, detta med en diskursanalytisk utgångspunkt. 

Syftet var således inte att uppmärksamma något rätt och fel eller sant eller falskt. Detta då 

resultat av denna uppsats inte skall tolkas som någon ren verklighet, utan som diskursiva 

ansatser som konstruerar den verkligheten. Jag valde att framhäva fyra diskurser och 

analysera dessa eftersom jag ansåg att dessa diskurser kan ses som en gemensam föreställning 

kring hur upplevda möten berättas. Med en kritisk diskursanalys belyser forskaren hur dessa 

diskurser kan bli en ideologi som kan leda till en sanning samtidigt kan vara en del av en 

riktig verklighet. En utländsk vårdnadshavare som inte har tillit till sitt barns förskola kan vara 

en indikator på vad som kan innehållas i den officiella läroplanen för förskolan. 

 

I det här kapitlet diskuteras resultaten samt analyserna utifrån tidigare forskning. Kapitlet 

innehåller en metoddiskussion, slutsatser samt förslag till vidare forskning kring 

problematiken om utländska vårdnadshavares inflytande och delaktighet i förskolan. 

Syftet med uppsatsen var att undersöka hur några utländska vårdnadshavare upplever dagliga 

möten med förskolan samt få en förståelse för deras uppfattningar av den svenska förskolan 

och vad som försvårar deras samverkan med verksamheten. Vidare ville jag även undersöka 

den inverkan kultur har på deras upplevelser. 

För att besvara detta ställde jag följande frågor:  

 

 Hur upplever utländska vårdnadshavare mötet med den svenska förskolan? 

 Vilken inverkan har makt samt kultur diskurser på föräldrarnas upplevelser av olika 

situationer i förskolan? 

 hur framträder vårdnadshavarens kultur i deras tal om mötet med den svenska 

förskolan. 
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I uppsatsen strävade jag efter att få en heltäckande bild av informanternas erfarenheter och 

upplevelser om integrationens insatser i förskolan utifrån deras livsberättelse. För att förstå 

den utländska gruppens tillvaro i det nya samhället var det viktigt att analysera hela bilden 

från olika diskurser för att kunna förstå hur informanternas uppfattning av den svenska 

förskolan kan konstrueras 

 

Av resultatet framgår att informanternas inställningar till förskolans olika delar kan bero på 

okunskap om verksamhetens arbetssätt då det finns brist på öppenhet och dialog. Studiens 

informanter talade om att det skulle ha varit bättre om förskolan förklarar deras arbetssätt 

samt varför det görs på ett visst sätt. Då skulle vårdnadshavaren kunna följa med i det som 

sker och känna att deras åsikt respekteras. Detta kan vara en orsak till att utländska 

vårdnadshavare inte vill vara delaktiga i förskoleverksamheten. 

Det finns kulturella och religiösa faktorer som försvårar samverkan mellan de utländska 

vårdnadshavarna och förskolan. Det kan till exempel vara synen på pojke respektive flicka. 

Då ställer jag mig kritisk till det som anses som öppenhet för andras kulturer och de 

värderingar som strider mot läroplanens riktlinjer eller som försvårar förskolans arbete. 

Vidare framgår av resultatet att utländska vårdnadshavare behöver få tillräcklig kunskap om 

läroplanen för förskolan för att kunna förstå syftet bakom olika aktiviteter och rutiner. Detta 

skulle underlätta för de utländska vårdnadshavarna att förstå förskolans handlanden i ett 

pedagogiskt sammanhang. En av informanter nämnde att läroplanen strider mot sina 

värderingar, hen tog luciafirandet som ett exempel. Undran är skulle det ha varit bättre om 

utländska vårdnadshavare har fått tydlig information om vissa aktiviteter som inställer sig i en 

religiös ram i stället för en pedagogisk. På detta sätt blir dessa aktiviteter acceptabla av 

utländska vårdnadshavarna och det gynnar barnens delaktighet i förskolans aktiviteter. 

Mycket av resultaten gällande föräldrarnas bedömning av den svenska kulturen kan kopplas 

till individens livsvärld. Informanternas uppfattning av omvärlden grundar sig i den kultur de 

innehar. Jag anser att det finns flera faktorer gällande varför utländska vårdnadshavare nekar 

barnen deltagande i svenska kulturen, då vårdnadshavarna ser den svenska kulturen som något 

negativt och vill inte att deras barn ska känna någon tillhörighet till den. Det går även att 

koppla begreppet till en av informanternas inställning till de svenska familjerelationerna. Hon 

ansåg att svenska föräldrar ger för mycket frihet till sina barn, för mycket frihet tolkas enligt 
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informanten som något negativt. Denna uppfattning om familjerelationer har en konstrations 

uppfattning om någon diskurs i detta fall är kultur. 

Kultur kan anses vara avvikande i en annan. Genom integrering får individen ta del av andras 

kulturer och de värderingar som medföljer, vilket skapar en inkludering i det nya samhället 

samt en bättre förståelse för respektive kultur. För en förstärkt integrering menar Nilholm 

(2006) att det krävs noggrann planering av förskolan, anpassningsbart stöd, 

kompetensutveckling samt engagemang från föräldrarna. 

Vårdnadshavarnas tankesätt har påverkats av berättelser som de har hört av andra människor, 

vilket i sin tur har skapat en oro samt rädsla för socialtjänsten. På så sätt har de bildat en 

uppfattning av socialtjänsten och det har i sin tur påverkar föräldrarnas interaktion med bland 

annat förskolan. Rädslan styr deras beteende och de framställs som obekväma samt oroliga 

inför förskolan. Det är viktigt att se skillnad mellan öppenhet för andras kulturer och beteende 

respektive värderingar som strider mot läroplanens riktlinjer eller som försvårar förskolans 

arbete. Boukaz (2007) menar att föräldrarnas missnöje kan bero på fördomar och brist på 

kunskap. Informanternas uppfattning av socialtjänsten baseras på fördomar och okunskap 

gällande socialtjänsten. Detta påverkar i sin tur deras samverkan med förskolan. 

Det är vanligt i Mellanösternkulturer att barnen hålls inne under vintertid och det är ovanligt 

att barn leker ute i regnet. På grund av detta konstruerar informanterna i denna studie en 

uppfattning om att barnen mår dåligt av att gå ut när det är kallt eller när det regnar. En av 

informanterna ansåg att det var ett straff att vistas ute när det var kallt. Erfarenheter samt 

uppfattningar av kalla årstider påverkar dennes tankesätt angående utevistelser. Ronström 

(1995) bekräftar detta och menar att föräldrarna är rädda för kylan och har svårt att förstå att 

rätt kläder håller barnen varma även under vintertid. Författaren menar att deras svårigheter 

att förstå detta beror på att de har sitt ursprung i varma länder. Här är det viktigt att 

föräldrarna får en bättre uppfattning om bland annat våra ytterkläder. I Mellanösternländerna 

är det ovanligt med skolutflykter och utevistelser i exempelvis skogar, det kan upplevas som 

något konstigt eller oroande. Därför bör föräldrarna ha kännedom om målet med dessa 

aktiviteter för att få en bättre bild av hur förskolan arbetar. 

Av studiens resultat framgår att informanterna saknar kunskaper om hur rutinerna i den 

svenska förskolan ser ut. De flesta av dem fick inte något introduktionssamtal vid deras barns 

inskolning som en av informanterna nämnde. Detta stämmer överens med Boukaz (2006), 
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som nämner att föräldrarnas missnöje beror på att de inte har fått tillräckligt med information 

om verksamhetens system, rutiner och arbetssätt. 

En del av informanterna berättade att deras barns identitet har förändrats efter att de började 

gå på förskolan. En del av informanterna var nöjda och ansåg att det är ett naturligt steg att 

börja integrera sig i det nya samhället, däremot visade en del andra oro kring att deras barn 

kommer glömma deras ursprungliga kultur och traditioner. Lunneblads (2006) studie visar att 

den kulturella mångfalden saknas i förskolans planering. När barnens kultur inte får någon 

plats i förskolan kommer föräldrarna känna att deras kultur ersätts av den svenska som lärs ut 

i förskolan. Detta framgår tydligt av informanternas kommentarer gällande deras egen kultur. 

Ronström (1995) instämmer att mångkulturen är osynlig i verksamheten, detta beror bland 

annat på brist på tid, arbetsmaterial samt kunskap. Ronströms studie bekräftar utländska 

vårdnadshavares upplevelser att de saknar deras egen kultur i deras barns förskola då det är 

den svenska kulturen som genomsyrar verksamheten. Informanterna är rädda för att den 

svenska kulturen skall vara gemensam för samtliga barn, en konsekvens av detta blir då att 

barnen från andra kulturer försummar sina föräldrars kultur och anpassar sig till den svenska. 

En av informanterna berättade att det finns en oro hos många utländska vårdnadshavare om 

att deras barn måste välja mellan svenskheten och att behålla sin egen kultur. Om det 

sistnämnda väljs hamnar barnet i utanförskap, men om svenskheten väljs är det i stället på 

bekostnad av barnets egen kultur.  

Fyra av informanterna fann jag genom en kulturförening som en bekant hade kännedom om. 

Enligt min uppfattning innebär att ingå i en kulturförening att man delar samma gemensamma 

värderingar och tankesätt. Det kan också ha påverkat mitt resultat då informanterna har 

samma tankemönster. Detta kan kopplas till Arvidsson (1998) om den kollektiva bilden hos 

mina informanter om integrationen. Denna gemensamma bild av hur deltagarna uppfattar 

integrationen i förskolan kan ses som kollektiva bilder av deras upplevelser och bör tas 

hänsyn till vid fortsatt arbete med integrationen (Arvidsson 1998, s. 62). 
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8.1 Metodreflektion 

 

I den här studien valde jag en kvalitativ forskningsmetod då jag ansåg att metoden lämpade 

sig bäst till studiens syfte. Svaren som jag har fått från de intervjuade informanterna om deras 

egna uppfattningar om den svenska förskolan. Jag har intervjuat vårdnadshavare som kommer 

från fem olika länder samt är av varierande åldrar och kön. Informanterna har alla sitt 

ursprung i Mellanöstern, vilket har sina för- respektive nackdelar. En fördel med detta var att 

jag som talar arabiska kunde kommunicera med dem utan risk för att missförstånd skulle 

uppstå. En nackdel är dock att samtliga länder i princip delar samma värderingar och kultur, 

vilket kan ha lett till ett ensidigt resultat. Studiens resultat hade förmodligen sett annorlunda ut 

om jag hade intervjuat föräldrar som invandrat från andra delar av världen, det vill säga från 

mer varierande kulturer. Jag anser att studien är tillförlitlig eftersom jag gav vårdnadshavarna 

möjlighet att berätta om sina upplevelser samt beskriva sina svar. Samtliga deltagare fick 

svara på samma frågor och jag utgick från samma intervjuguide. De flesta vårdnadshavarna 

svarade likadant på många av frågorna, det kan ha begränsat mitt resultat. Vidare intervjuade 

jag endast sex vårdnadshavare. Resultatet skulle möjligtvis kunna ha blivit mer varierande om 

jag hade haft fler deltagare.  

Resultatet innefattar endast informanternas upplevelser. Jag har inte påverkat resultatet på 

något sätt, utan jag transkriberade svaren utan att tolka dem. Efter att jag sammanställde 

resultatet kopplade jag det till tidigare forskning samt teoretiska begrepp för att försöka tolka 

upplevelserna. Jag anser att den tidigare forskning som jag presenterar och kopplar till 

resultatet stärker trovärdigheten i min studie. Dock är jag medveten om att min studie endast 

innefattar en väldigt liten del av de upplevelser som vårdnadshavarna har rent generellt. 

Samtliga informanter fick ett informationsblad i god tid för att de skulle kunna förbereda sig 

samt få en inblick i studien. Jag uppfattade det som att informanterna tog det som ett tillfälle 

att klaga på förskolan. Dock strävade jag efter att få en inblick i samtliga upplevelser, både 

positiva samt negativa. Intervjuerna blev som ett tillfälle för informanterna att lätta på hjärtat 

och berätta om vad som upprörde dem, dock ville jag ha hela bilden av deras upplevelser. 

Generellt upplevde jag att informanterna inte hade några konkreta klagomål på förskolan, de 

hade ingen insikt i arbetssättet eller verksamhetens utformning. Väldigt få upplevelser var 

kopplade till förskolans arbetssätt, de flesta rörde kulturskillnader som de ansåg var 

opassande. Dock kan jag inte leda intervjun i en viss riktning. Det går inte att anta att studiens 
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resultat kan gälla generellt för samtliga vårdnadshavare med barn på förskolan då den är 

baserad på endast sex intervjuer. 

8.2 Förslag till vidare forskning 
 

Ytterligare forskning behövs inom detta område då det finns en stor brist på forskning utifrån 

utländska vårdnadshavares perspektiv. Det kan vara av stor vikt att få en inblick i utländska 

vårdnadshavares perspektiv då nästan 25 procent av barnen i Sverige är utländska och har 

utländska vårdnadshavare. Jag anser att det vore intressant att studera vidare kring utländska 

vårdnadshavares åsikter om förskolans arbetssätt eftersom detta område fortfarande endast har 

utforskats i väldigt liten mån. Uppgifter om utländska vårdnadshavares delaktighetsinsatser är 

begränsade. Det är av intresse att studera vidare vilka faktorer som bidrar till eller förhindrar 

deras delaktighet i deras barns förskola. Något som också skulle vara av intresse att studera är 

hur europeiska invandrade vårdnadshavares upplevelser kring den svenska förskolan. Det 

skulle vara av intresse att undersöka deras förståelse för systemet i Sverige samt huruvida de 

hade integrerats eller inte. 

8.3 Slutsatser 
 

Av studiens resultat framgår att utländska vårdnadshavare är positivt inställda till att deras 

barn lär sig svenska. De är dock fortfarande måna om att den egna kulturen ska bibehållas och 

stärkas. En ytterligare slutsats som kan dras utifrån resultatet är att kulturella faktorer samt 

kunskaper om det svenska samhället avgör vårdnadshavarnas upplevelser av 

förskoleverksamheten. Kulturskillnader leder till fördomar och negativa inställningar och 

språkbrister ger vårdnadshavarna en känsla av utanförskap och mindre delaktighet i 

förskolans verksamhet. Resultatet visar även att vårdnadshavarna upplever en oro gentemot 

det svenska systemet, vilket beror på att de inte är insatta i vilka rättigheter respektive 

skyldigheter de innehar. Vidare finns det en brist på kommunikation mellan förskola och hem, 

det har inte utvecklats någon förtroendefull relation mellan personal och vårdnadshavare. 

Öppenhet, respekt samt ständig dialog bidrar till en förtroendefull relation mellan föräldrar 

och pedagoger. Både vårdnadshavare och personal påverkar integrationen, respektive 

informant har samspelat med olika pedagoger som i sin tur arbetar på olika sätt. Därför blir 

upplevelserna subjektiva.  
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Appendix I 

 

  

Informationsbrev om intervjustudie om integration på 

förskolan 

                             
     Södertörn 2018-10-11 

Till vårdnadshavarna 

Detta är en förfrågan om deltagande i intervjustudie som ska ingå i en C-uppsats vid 

Södertörns högskola. Jag är student på det erfarenhetsbaserade förskollärarprogrammet vid 

Södertörns högskola. Denna sista termin på utbildningen skriver jag ett examensarbete som 

omfattar en mindre undersökning som är relevant för förskolans praktik och mitt kommande 

yrke som förskollärare. Studien kommer att handla om hur ni upplever att integrationen på 

förskolan har fungerat och vänder sig framför allt till vårdnadshavare med utländsk bakgrund. 

Jag som ska skriva uppsatsen heter Mona Blommaberg och är förskollärarstudent. 

Vad ska du göra? 

Om Du samtycker till att delta i studien kommer vi att boka in en intervjutid som 

uppskattningsvis varar i 30 - 45 minuter. 

Hur hanteras dina uppgifter? 

Genomförandet av uppsatsen är reglerat av etiska riktlinjer som rör tystnadsplikt och 

anonymisering. Inga obehöriga kommer att ta del av dina svar. Det insamlade materialet 

avidentifieras och inga register med personuppgifter kommer att upprättas. Materialet 

kommer inte att användas i något annat sammanhang utan bara i det egna analysarbetet. 

Resultat från studien kommer att presenteras i en C-uppsats vid Södertörns högskola. Den 

färdiga uppsatsen kommer sedan att publiceras digitalt genom publikationsdatabasen DiVA. 

Frivilligt deltagande 

Det är helt frivilligt att delta i studien och du kan närsomhelst avbryta ditt deltagande utan 

någon motivering. Kontakta gärna mig eller min handledare för vidare frågor.  

Vänliga hälsningar, 

Mona Blommaberg    Handledare: Susanne Waldén 

Mobil: 761733258   Södertörns högskola 

mona01.blommaberg@student.sh.se susanne.walden@sh.se 

mailto:mona01.blommaberg@student.sh.se
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Formulär för samtycke till deltagande i studie om integration i förskolan -  

 

JA, jag samtycker till att delta i intervjustudien. Jag har fått informerad om studien och dess 

syfte. 

 

Deltagandet är frivilligt och kan avbrytas utan någon motivering. 

 

Namn  .............................................................................. 

 

Ort / datum: ............................................................................. 
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Appendix III 
 

Intervjuguide  

- Hur länge har du varit i Sverige? 

- Hur länge har ditt barn gått på förskolan? 

- Beskriv dina känslor under ditt barns inskolning? 

Hämtning/ lämnings stund  

1) Hur upplever du ditt barn vid hämtning/lämningen? 

2) Hur upplever du personalens bemötande vid hämtning/lämning?  

3) Hur uppfattar du bemötandet av personalen? 

4) Hur länge brukar pedagogerna samtala med dig vid lämningen/hämtningen? 

 

Samverkan mellan förskolan och hem 

1) Finns det ett utrymme för dig att få inflytande över ditt/dina barns utveckling? Om ja, 

hur? Om nej, varför inte? 

2) Har du upplevt att pedagogerna gör det lätt eller svårt för er som föräldrar att 

samverka med förskolan? Hur? 

3) Vilken information har du fått angående dina rättigheter som föräldrar av ditt barns 

förskola?  

4) Vet du att det finns en läroplan för förskolan i Sverige? 

Barnets språk och identitet 

1) Vad innebär integration för dig? 

2) Har du upplevt att förskolan ger ditt barn möjligheten att utveckla sitt 

modersmålspråk- och identitet? Utveckla gärna ditt svar. 

3) Tycker du att ditt barn ska kunna behålla sin kultur eller att integrera sig helt och 

hållet i det nya samhället? Varför? Varför inte? 

4) Vad har du för förväntningar på förskolan när det gäller ditt/dina barns språk‐ och 

kulturella utveckling? Är du nöjd med förskolans insatser? 

5) Anser du att barnets kultur stärks av förskolan? 

6) Tycker du att det är viktigt att det ska finnas i förskolan en resurs som kan samma 

språk som ditt barn talar? 

- Övrigt – något du vill tillägga? 

 


