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Abstrakt 
Syftet med studien var att synliggöra nyanlända föräldrars erfarenheter av mötet med förskolan 
och förskoleklassen. För att göra detta användes en kvalitativ och narrativ metod med 
semistrukturerade intervjuer som fokuserade på livsberättelser. Intervjuerna spelades in, 
transkriberades och sedan sorterades de olika teman som framträdde i materialen genom 
färgkodning. Resultatet visade att alla föräldrar kände sig tacksamma och nöjda över förskolan 
och förskoleklassen, de beskrev att pedagogerna i verksamheterna var snälla och väl 
tillmötesgående. Det föräldrarna beskrev att de saknade i mötet var information kring hur 
lärande i förskola och förskoleklass sker samt på vilka grunder, ingen av föräldrarna hade heller 
fått information om läroplanen, varken dess existens eller betydelse. Föräldrarna upplevde att 
informationen inte alltid framgick på grund av språksvårigheter och önskade tolk som 
kommunikationsverktyg. Föräldrarna hade även en önskan om allmän kulturell information 
gällande det ”svenska” samhället. En slutsats som kan dras är att samarbetet mellan föräldrar 
och pedagoger försvåras om föräldrarna inte får kunskap om samt förståelse för hur 
verksamheten är strukturerad samt vilken betydelse läroplanen har. 

Nyckelord: Förskola, Förskoleklass, Föräldraperspektiv, Livsberättelser, Nyanländ.  

             

Abstract  
The purpose of this study was to make newly arrived parents experiences of the meeting with 
the preschool and preschool class, visible. To do this, a qualitative and narrative method was 
used in combination with semistructured interviews that focused on life stories. The interviews 
was recorded, transcribed and sorted through color coding. The result showed that all parents 
felt grateful and satisfied with the preschool and preschool class, they experienced that the 
pedagogues was kind and complaisance.  What the parents described that they were missing in 
the meeting was information about how learning in the preschool and preschool class happens 
and also on which grounds. None of the parent had gotten any information about the curriculum, 
either about it existence nor its meaning. The parents experienced that the information not 
always was clear due to language barriers and they wished to have a translator as a 
communicative tool. The parents also had a wish about a general cultural information about the 
”swedish” society. A conclusion that can be made from this is that the cooperation/collaboration 
between parents and pedagogues gets complicated if the parents does not get knowledge and 
understanding of how the preschool and preschool class is structured, including the purpose of 
the curriculum.  

Key words: Life stories, Newly arrived, Parents perspective, Preschool, Preschool class. 

 

  



Förord 
Vi valde att genomföra alla delarna av denna studie, samt den skriftliga delen, gemensamt. Det 
är en styrka i att vara två i den mening att fler perspektiv och synsätt kan antas. Det har även 
varit bra de gånger vi känt att vi behövt ha någon att bolla idéer med. Dessa månader av 
skrivande och undersökande har inte alltid varit fröjdsamma men vi har funnit styrkan och 
motivationen i varandra och vårt vetenskapliga syfte att undersöka och få möjligheten till att 
förbättra andras situation. Vi vill tacka de personer som ställt upp på våra intervjuer och hjälpt 
oss att göra studien möjlig. Vi hade inte heller kunnat göra detta utan vår eminente handledare 
Elisabeth Lundmark. Tack för alla handledningar, alla mail du svarat på och våra djupa 
diskussioner kring ämnet. Tack!  

Agnes Häggström 

Jessica Bergman 
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1 Inledning 

Under de senaste åren har världen präglats av en mängd olika kriser som naturkatastrofer, svält 
och krig. På flera platser i världen pågår även ständiga förföljelser och förtryck. Följden är att 
många människor blir tvungna att lämna sina hem och fly till andra länder för att hitta säkerhet 
och en trygg vardag. I nutiden är omkring 60 miljoner människor på flykt i världen och ungefär 
hälften av dessa är barn (Gustafsson & Lindberg 2016). Sverige har öppnat sina gränser för 
många av dessa människor och under 2015 kom ungefär 160 000 asylsökande 
(http://www.migrationsverket.se). Många av dessa var familjer med barn som har rätt att börja 
förskola och skola. Detta innebär att barn och föräldrar, som just anlänt till Sverige, ska inskolas 
i det svenska skolsystemet som de inte har några tidigare erfarenheter av och som kan skilja sig 
avsevärt från deras tidigare upplevelser av skolväsendet. Dessa människor, som i de flesta fall 
är asylsökande, har inte heller hunnit få eller ännu inte fått rätt till utbildning i det svenska 
språket. Detta ges först när personen har fått ett positivt beslut om uppehållstillstånd. En 
utmaning som går att finna i detta är komplexa interkulturella möten mellan pedagoger i 
förskolan och skolan och föräldrar med annan kulturell bakgrund än svensk. I läroplan för 
förskolan, Lpfö 98 (Skolverket, 2016a) samt i läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och 
fritidshemmet, Lgr 11 (Skolverket, 2016b) framhålls att pedagogerna ska samverka med 
föräldrarna för att på ett så bra sätt som möjligt hjälpa barnen i deras utveckling. Lunneblad 
(2013a) belyser att i många fall sker utbildning utifrån en snäv kulturell ståndpunkt, alltså att 
den kunskap som pedagoger förmedlar till barn präglas av erkännande och legitimitet av 
majoritetssamhället. Det innebär att pedagoger måste tillägna sig en kunskap om och förståelse 
för andra kulturer, samhällen och människor samt vilka skillnader i uppfattningar om skolan 
som kan finnas, allt för att se till barnets bästa. Vi finner det angeläget att undersöka nyanlända 
föräldrars upplevelser av mötet med förskolan/förskoleklassen, samt på vilket sätt de 
välkomnas in i det svenska skolsystemet. Avsikten med studien är att ta vara på 
framgångsfaktorer och synliggöra eventuell problematik samt stärka förskolepersonalens 
professionella kompetens i enlighet med förskolans/förskoleklassens uppdrag. 
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2 Syfte och forskningsfrågor 
Studiens syfte är att undersöka och synliggöra nyanlända föräldrars erfarande av mötet med 
förskolans och förskoleklassens verksamhet.   

• På vilket sätt, med vilka medel, fick de nyanlända föräldrarna information om det 
svenska skolsystemet och förskolans/skolans läroplan? 

• Hur erfor föräldrarna informationen?  
• Hur beskrev föräldrarna mötet med pedagogerna samt verksamheten? 
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3 Bakgrund 

I avsnittet redogörs för begreppen kultur, etnocentrism samt mångkultur i relation till migra-
tionen som präglar Sverige, detta följs av en överblick av sambanden mellan samhällets politik 
och skolväsendet. Fortsättningsvis belyses de mångkulturella uppdragen i styrdokumenten samt 
skolan och förskolan som en mångkulturell arena. Vidare tydliggörs de mänskliga rättigheterna 
och definitioner av en mängd olika begrepp som är centrala att förstå i samband med denna 
studie. De två sista delarna i avsnittet berör tidigare forskning kring interkulturella möten i för-
skolan samt betydelsen av interkulturell kompetens.  

3.1 Etnocentrism vs Mångkultur - Ett förhållningssätt 

Sverige är ett av många länder som människor världen över kommer till för att söka asyl.  
År 2014 inkom 81 576 asylärenden, år 2015 inkom 162 877 asylärenden och under år 2016 
inkom 28 939 asylansökningar till den svenska myndigheten för migration, Migrationsverket 
(http://www.migrationsverket.se). Enligt Lahdenperä och Sundgren (2016) ställer migrationen 
till Sverige höga krav på att samhället är organiserat och har förutsättningar för att ta emot dessa 
människor på flykt. Det ställer även höga krav på skolan, förskolan och förskoleklassen samt 
de personer som arbetar där. Denna ”super-mångfald”, som författarna benämner det, resulterar 
i en oförutsägbarhet och snabba svängningar som påverkar samhällets sociala strukturer. Under 
slutet av 1900-talet var den rådande normen att inom skolan skapa likhet, ”svenskhet”, mellan 
människor genom ”assimilering”, detta sätt att betrakta kallas för monokultur. Det mång-
kulturella behandlas då som ett objekt för åtgärd där föräldrars och elevers brister ligger i fokus. 
Monokultur kan liknas vid begreppet etnocentrism (Etnocentrism, u.å.) som beskrivs som en 
överlägsen och nedvärderande attityd mot det som uppfattas som annorlunda eller norm-
överskridande. Begreppet kan även innebära en syn på sin egen kultur som unik och central, att 
den egna kulturen utgör normen samt att den egna kulturens värderingar, normer och sedvänjor 
är det enda rätta. Lahdenperä och Sundgren (2016) beskriver att ett sådant synsätt till stor del, 
i takt med den ökade mångfalden i landet, har frångåtts och att mångkultur nu på många håll 
istället ses som berikande. Lahdenperä (2017) påtalar att i de fall ett etnocentriskt och mono-
kulturellt förhållningssätt genomsyrar skolans och förskolans verksamhet riskeras respekten för 
barnen och deras traditioner att minska. Samtidigt kan vårdnadshavarnas auktoritet och ansvar 
som föräldrar  hamna inom ramen för nedvärdering. 

3.2 Kulturbegreppets innebörd 

Lunneblad (2013a) redogör för hur synen på Sveriges samhälle och skola har förändrats över 
tid och hur Sverige, under de senaste åren, kommit att beskrivas som ett mångkulturellt 
samhälle. Lunneblad framhåller att det är en beskrivning med modifikation eftersom Sverige 
alltid varit ett uppdelat samhälle på grund av att människor haft varierad tillgång till utbildning, 
egendom samt arbete vilket skapat ett flertal olika kulturella miljöer. Författaren påpekar även 
att vad som menas med ett mångkulturellt samhälle ofta leder till diskussion och är inte helt 
entydigt. Mångkultur (Mångkulturalism, u.å.) beskrivs som en blandning av flera olika 

http://www.migrationsverket.se)/
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parallella kulturer, kulturer som samexisterar. Det finns olika uppfattningar om begreppet 
mångkultur men många kopplar samman det med kultur, etnicitet och identitet. Lunneblad 
(2013a) redogör för begreppet kultur och påpekar att många förknippar det med geografisk 
härkomst, medan det i själva verket inte behöver ha någon relation till vilket land du kommer 
från. Kultur kan variera från familj till familj, oberoende om familjerna kommer från samma 
land eller inte. Kulturbegreppet kan alltså liknas vid begreppet levnadsvanor. Begreppet 
etnicitet används enligt Lindholm Schulz (u.å.) för att beskriva den tillhörighet människor kan 
känna till en grupp gällande ursprung och kultur. Ursprung i sin tur kan syfta till släktskap, 
geografisk härkomst eller historia. Ottosson (u.å.) definierar begreppet identitet som personers 
eller gruppers egen identifikation som tillhörande en viss etnisk grupp, kultur, eller nation men 
även den självbild som framträder för individen. 

3.3 Sambandet mellan samhällets politik och rätten till 
utbildning 

Axelsson (2014) framhåller att i samband med benämningen av Sverige som ett mångkulturellt 
land har motsättningar mellan olika grupper i samhället synliggjorts, inte minst på den politiska 
arenan. Detta är något som påverkar både förskolan och förskoleklassen. Förskolan och skolans 
verksamhet har länge varit en omfattande del av Sveriges integrationspolitik, därför kommer 
denna studie ofrånkomligen även att beröra samhällspolitiska aspekter. Lunneblad (2013a) 
räknar upp en rad frågor i samband med dessa samhällspolitiska aspekter, exempelvis hur ett 
mångkulturellt samhälle ska organiseras, om samma lagar och förordningar ska gälla samtliga 
i samhället, om det ska finnas en positiv särbehandling av vissa grupper och vad en 
mångkulturell politik innebär. Vidare framhåller författaren att avsaknaden av en gemensam 
förståelse kring det mångkulturella begreppet leder till meningsskiljaktigheter gällande 
politiska frågor och däribland även skolväsendet. Axelsson (2014) påpekar att det ofta har gjorts 
tydliga kopplingar mellan välfärdsstatens resurser i relation till ekonomisk och social 
integration av immigranter. Han påpekar också att det på flera arenor i samhället diskuteras 
gällande minoritetsgruppers beroende av olika delar av välfärdsprogram, och de som är 
negativa till det mångkulturella samhället menar att detta beroende leder till erodering av 
välfärdsstaten. Författaren belyser att ett bakslag för det mångkulturella samhället är att flera 
regeringar, över tid, drabbats av en ”välfärdschauvinism” vilket innebär en tanke och 
ideologiskt ställningstagande om att välfärden i ett land endast ska omfatta vissa delar av 
befolkningen. Sådana begränsningar skulle kunna vara nya immigranters rätt till 
välfärdspolitiska insatser, exempelvis barn och ungas rätt till förskola och förskoleklass. 

Axelsson (2014) belyser att arbetet med att övervinna den sociala och ekonomiska 
exkluderingen av minoriteter och samtidigt stärka samt upprätthålla banden i etniskt blandade 
samhällen, ofta ses som en av de största politiska utmaningarna för de västerländska 
demokratierna. Att övervinna denna exkludering av minoriteter innefattar alla delar av 
samhället, inte minst förskolor och förskoleklasser. Forum För Levande Historia gav 2016 ut 
rapporten ”Historisk forskning om rasism och främlingsfientlighet i Sverige” (Eriksson, 2016). 
I rapporten återges bland annat invandringen till Sverige ur ett historiskt perspektiv från 1900-
talets början fram till nutid. Författaren redogör för hur samhällets tal kring invandring redan 
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vid början av 1900-talet kretsade kring hur ett ökat behov av välfärden, exempelvis unga 
immigranters rätt till utbildning, skulle kunna leda till vad vissa politiker kallade för en 
”systemkollaps”. Eriksson poängterar att samhället inte har tagit lärdom av tidigare 
erfarenheter. Trots nästan hundra år av invandring och återkommande liknande diskussioner 
har nämligen en sådan ”systemkollaps” som målats upp ännu inte skett. 

Axelsson (2014) beskriver hur den växande mångfalden kräver en konstruktion av nya och mer 
inkluderande former av nationell identitet samt medborgarskap. Vem som har rätt att tillhöra 
nationen och berättigas till resurser är inte självklart – medborgarskapet har sina villkor. Enligt 
Axelsson framstår den svenska välfärdsmodellen, för många, som lyckad. Författaren påpekar 
att dragen av universalism, jämlikhetssträvande och styrkan i de sociala medborgerliga 
rättigheterna är ofta det som hänvisas till, däribland ingår även rätten till förskola samt 
förskoleklass oavsett om barnet har fått beslut om uppehållstillstånd eller ej. Utifrån 
skrivningarna i skollag och läroplaner har förskolan och skolan således en avgörande betydelse 
för innebörden i begreppen inkludering, tolerans, solidaritet och alla människors lika värde 
(Skolverket, 2016a; Skolverket, 2016b; SFS 2010:800).  

3.4 De mångkulturella uppdragen i styrdokumenten 

Läroplan för förskolan, Lpfö 98 (Skolverket, 2016a) tydliggör att förskolan ska ha ett etiskt 
förhållningssätt som genomsyrar verksamheten och att varje individs rättigheter ska synliggöras 
samtidigt som omsorg, hänsyn, rättvisa och jämställdhet ska lyftas fram. Vidare beskrivs att 
förskolan ska vara en plats för alla och uppmuntra samt stärka barnens empati och omtanke om 
andra. Verksamheten ska präglas av respekt för alla människors olika uppfattningar och sätt att 
leva. Inget barn ska utsättas för någon typ av diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, 
religion, eller annan trosuppfattning. Vidare betonas att alla föräldrar ska kunna lämna sina barn 
på förskolan med samma förtroende, säkra om att barnen inte blir påverkade av olika 
åskådningar. Förskolans uppdrag innefattar enligt förskolans läroplan strävan efter en tillitsfull 
relation med barnens föräldrar. 

Lunneblad (2013a) belyser att på grund av nutidens omfattande rörlighet över nationsgränserna 
bildas en kulturell mångfald i förskolan vilket skapar möjlighet för många barn att möta samt 
erövra kunskap om människor med olika bakgrunder. I Skollagen (SFS 2010:800) framhävs att 
förskolan och förskoleklassen ska vara likvärdig för alla och att normen för likvärdighet anges 
av de nationella målen samt att verksamheterna ska möta och respektera barnens olika 
förutsättningar och behov. Det poängteras även att barn med annat modersmål än svenska har 
rätt till modersmålsundervisning i både förskolan och förskoleklassen. I Lpfö 98 (Skolverket, 
2016a) betonas att förskolan ska arbeta för att varje barn ska få möjlighet att känna delaktighet 
i sin egen kultur samt visa respekt för andra kulturer. Förskolan är en social och kulturell 
mötesplats där barnen ges chans till att stärkas och förberedas inför ett internationaliserat 
samhälle. I nutid ställs höga krav på alla människors kapacitet att förstå och leva med de olika 
värden som finns i den kulturella mångfalden. I förskolan är det pedagogerna som måste ge 
barnen möjlighet att skapa medvetenhet om det egna kulturarvet samt delaktighet i andras 
kultur, detta bidrar till en förståelse för andra människors situation och livsvillkor. 
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I Lgr 11 (Skolverket, 2016b) framgår det att skolan ska förmedla och förankra respekt för 
grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna. Vikten av alla 
människors lika värde påpekas, likaså människolivets okränkbarhet, individens frihet och 
integritet samt jämställdhet och solidaritet. Ingen i skolan ska heller diskrimineras på grund av 
kön, religion, identitet, sexuell läggning, ålder, funktionsnedsättning, etnisk tillhörighet eller 
utsättas för annan kränkande behandling. Främlingsfientlighet ska alltid bemötas med aktiva 
insatser, öppen diskussion och kunskap. Den ökade rörelsen över nationsgränserna ställer krav 
på medvetenhet och förståelse för det mångkulturella samhället, det egna kulturarvet samt 
kunskap och förståelse för andra människors situation och levnadsvillkor. Skolan ska även ta 
hänsyn till alla elevers olika förutsättningar och behov samt utforma undervisningen utifrån 
dessa. I Lgr 11 betonas även att arbetet i skolan ska ske i samarbete med hemmen. Skolan ska 
fungera som ett stöd i föräldrarnas ansvar för barnens utveckling och uppfostran samt i arbetet 
med att främja elevernas personliga utveckling i syftet att de ska bli kompetenta och 
ansvarstagande samhällsmedborgare. Alla föräldrar ska även kunna skicka sina barn till skolan 
med samma förtroende, förvissade om att barnen inte blir påverkade av olika åskådningar. 

3.5 Skolan och förskolan – En mångkulturell arena 

Lunneblad (2013a) beskriver att förskolan och skolans verksamhet under en lång tid har 
fungerat som en mötesplats för mångkultur där människor med olika erfarenheter och 
bakgrunder möts. I Lpfö 98 (Skolverket, 2016a) beskrivs förskolan som en kulturell arena vars 
uppdrag är att förbereda och stärka barnen inför ett liv i ett alltmer internationaliserat samhälle. 
Lunneblad (2013b) poängterar att mötet med förskolan är för många nyanlända familjer ofta 
den första kontakten med det svenska samhället. Merparten av de nyanlända familjerna har 
tvingats lämna sina länder, hem, familjer och vänner på grund av krig och levt i flykt under 
svåra förhållanden. Arbetet med nyanlända familjer kan därmed också innebära möten med 
traumatiserade människor. Angel och Hjern (2004) påpekar att förskolan kan fungera som en 
viktig instans för nyanlända familjer eftersom den erbjuder familjerna struktur och möjlighet 
till nya bekantskaper och nätverk. Med det sagt är, som Lunneblad (2013b) diskuterar, 
pedagogers kompetens kring kulturer och kulturbegreppet viktigt i mötet med föräldrar 
eftersom mottagandet av nyanlända barn och deras familjer i förskolan, samt den övergripande 
integrationspolitiken, är del av en komplex och föränderlig utmaning. Enligt Lahdenperä och 
Sundgren (2016) finns det inte några enhetliga modeller eller utarbetade metoder för hur 
nyanlända barn och deras föräldrar ska tas emot i förskolan och mottagandet skiljer sig mellan 
olika verksamheter. Det finns däremot riktlinjer om behovsinventering i Skolverkets (2016c) 
allmänna råd om utbildning för nyanlända elever där det framkommer att varje kommun ska 
utforma enhetliga och tydliga riktlinjer för hur nyanlända elever och deras familjer ska 
mottagas, hur detta ska organiseras och hur eleven ska introduceras i skolan. I denna skrift 
åsyftas dock inte förskolans verksamhet utan innehåller endast riktlinjer för grundskolan och 
gymnasiet.  
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3.6 Mänskliga rättigheter 

I Förenta Nationernas (FN, 2008) deklaration om de mänskliga rättigheterna har alla människor 
på jorden rätt till frihet, liv, personlig säkerhet och social trygghet. I enlighet med varje stats 
organisation och resurser har alla människor rätt till de ekonomiska, kulturella och sociala 
rättigheter som krävs för att tillgodose varje människas utveckling. Var och en har även rätt till 
en levnadsstandard som är tillräcklig för personens hälsa och välbefinnande såsom kläder, 
bostad, mat och vård. Alla har även rätt till en kostnadsfri utbildning. Utbildningen ska syfta 
till att utveckla varje individ och stärka respekten för de mänskliga rättigheterna, den ska även 
bidra till att skapa förståelse för andra människor och skapa vänskap mellan nationer samt 
religiösa grupper. 

I Europaparlamentets (EU-parlamentet, 2010) stadga för grundläggande rättigheter beskrivs att 
människans värde är okränkbart och ska respekteras och skyddas. Diskriminering är förbjudet 
och kulturell, religiös samt språklig mångfald ska respekteras. I EU:s stadga framhålls även de 
mänskliga rättigheterna där det framgår att alla har rätt till en obligatorisk och kostnadsfri 
utbildning där föräldrarna har friheten att säkerställa sina barns utbildning och få sina religiösa, 
filosofiska och pedagogiska åsikter och övertygelser respekterade i enlighet med de nationella 
lagar som reglerar utövandet av sådana friheter och rättigheter.                            

3.7 Definitioner av begrepp 

Enligt Migrationsverket kan människor som kommer till Sverige från andra länder definieras 
på olika sätt beroende på bakgrunden till varför de kommit samt var i processen med 
Migrationsverket de befinner sig. Några olika definitioner är asylsökande, kvotflykting, 
flykting samt nyanländ. Asylsökande är en benämning på människor som har sökt sig till 
Sverige för att söka skydd men ännu inte fått något uppehållstillstånd. Kvotflykting är en 
utländsk medborgare som fått svenskt uppehållstillstånd och fått resan hit organiserad samt 
betald av Migrationsverket utifrån den flyktingkvot som regeringen har fastställt. Flyktingkvot 
är de antal personer som regeringen har beslutat att Migrationsverket ska vidarebosätta under 
ett år. Flykting innebär en utländsk medborgare som ansökt om asyl och fått svenskt 
uppehållstillstånd på välgrundade flyktingskäl, till exempel risk för förföljelse på grund av ras, 
nationalitet, sexuell läggning, kön eller religion. Begreppet nyanländ definierar de människor 
som blivit mottagna av en kommun och fått beviljat uppehållstillstånd på grund av skydd eller 
flyktingskäl. Personen räknas därefter som nyanländ så länge som hen omfattas av lagen om 
etableringsinsatser, det vill säga två till tre år (http://www.migrationsverket.se). 

I denna studie kommer begreppet nyanländ att användas gällande människor som migrerat till 
-och befinner sig i - Sverige oavsett om de fått uppehållstillstånd eller inte, trots att det inte är 
helt i enlighet med Migrationsverkets beskrivning av begreppet. Begreppet nyanländ kommer 
att användas övergripande oavsett de distinktioner som finns i Migrationsverkets definitioner 
av begreppen asylsökande, flykting, kvotflykting och nyanländ. Begreppet nyanländ ska i 
denna studie tolkas bokstavlig, alltså en person som är ny i Sverige. 

http://www.migrationsverket.se/
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3.8 Tidigare forskning om interkulturella möten i förskolan 

Lunneblad (2013b) redogör för tidigare forskning inom liknande områden med syftet att 
synliggöra mötet mellan nyanlända föräldrar och pedagoger i förskolan. Han belyser dock att 
det ofta gjorts ur pedagogens perspektiv och inte föräldrarnas. Tallberg Broman (2013) 
förklarar att pedagogens perspektiv är viktigt eftersom uppdraget som pedagog innebär att 
kunna anpassa sig och inta olika positioner beroende på vilka föräldrar man möter. Det är därför 
grundläggande att ha förståelse för de kompetenser som krävs för att skapa ett inkluderande 
interkulturellt möte. Enligt Lunneblad (2013a) kan begreppet interkultur, till skillnad från 
mångkultur, beskrivas som någonting som sker och inte hur någonting är eller kvantiteten av 
någonting. ”Inter” anger alltså en interaktion eller handling. Begreppet används även i dialoger 
om möten och samspel mellan samexisterande kulturer. Gustafsson och Lindberg (2016) 
framhåller några punkter att ha i åtanke i mötet med barn på flykt: att vara en god medmänniska, 
vara öppen, nyfiken och intresserad, se det positiva, bemöta barnen på samma sätt som en 
granne eller vän samt vara uppmärksam på varningssignaler om ohälsa. Dessa punkter kan lika 
gärna appliceras i mötet med vuxna på flykt. Att belysa föräldrarnas perspektiv är enligt Bunar 
(2015) centralt för att få en fullständig förståelse kring hur mötet med förskolan genomförs och 
vilka eventuella hinder samt utvecklingsmöjligheter som kan finnas.           

Lunneblad (2013b) visar i sin studie att brister i informationsutbytet mellan pedagoger och 
föräldrar ofta grundar sig i en språkmässig otydlighet från pedagogernas sida. Ett exempel på 
detta är att de säger till föräldrarna att det vore bra om deras barn är på förskolan mellan nio 
och två. Detta kan tolkas på två sätt; antingen att barnen ska komma klockan nio och gå hem 
klockan två eller att de kan anlända till förskolan när de vill mellan klockan nio och klockan 
två. Vidare nämner författaren skillnad i kulturer i relation till finkänslighet och att pedagogers 
finkänslighet ofta uppfattas som en otydlighet med möjlighet till tolkningsutrymme. 
Exempelvis att det ”vore bra” om era barn var här mellan klockan nio och klockan två. Det är 
ingenting som är ett måste, men ändå kan det leda till meningsskiljaktigheter mellan pedagoger 
och föräldrar, om det skulle vara så att föräldrarna ”tar sig friheten” att lämna/hämta barnet när 
de själva vill.            

Lahdenperä (2017) beskriver att den senare tidens forskning visar att nyanlända föräldrar 
känner osäkerhet kring mötet med skolan. Osäkerheten hos föräldrarna handlar till stor del om 
bristande förståelse för den svenska skolan samt hur de förväntas bete sig för att bli respekterade 
och accepterade som föräldrar. Vidare framhåller författaren vikten av en komplementär 
hållning inom skolan i syfte att undvika en negativ syn på nyanlända föräldrar. Denna hållning 
betyder att skolan ska ses som ett komplement till den uppfostran som barnen får från 
föräldrarna. En förutsättning för denna hållning är att skolans personal respekterar föräldrarna 
och ser dem som kompetenta, kunniga och engagerade i barnens skolgång. Effekten av denna 
komplementära hållning blir enligt Lahdenperä att föräldrarna får ett positivt bemötande som i 
sin tur leder till ett mer förtroendefullt samarbete mellan pedagoger och föräldrar. 

Lunneblad (2006) poängterar att det inom förskolans vardag inte sällan förs dialoger och 
diskussioner bland förskolepersonalen gällande integrationspolitiken samt förväntningar på 
föräldrars delaktighet kring firandet av högtider och traditioner i förskolan. Dessa dialoger förs 



9 
  

även kring dagliga rutiner såsom mat, tider samt kläder och har ofta argument relaterade till 
normer och värderingar utifrån den egna kulturella och nationella identiteten och 
samhörigheten. Lunneblad (2013a) framhåller att tidigare forskning visat att mångkulturella 
möten som sker i förskolan omedvetet osynliggörs av pedagogerna i deras strävan efter att 
inkludera. Olikheter tonas ned och likheter synliggörs, vilket resulterar i en nivellerande 
likhetsprincip där kulturella skillnader inte tas till vara. Nyanlända familjer talas om som en 
grupp medan ”svenska” familjer individualiseras. I samband med likhetsprincipen glöms ibland 
också bort att de nyanlända familjerna inte har en förkunskap om Sverige och dess skolsystem. 
Omedvetna antaganden om att alla ska förstå det osagda är därmed ett faktum. Bunar (2010) 
poängterar att, för att erövra en tydligare bild av nyanländas situation i förskolan, måste blicken 
vändas mot forskning som belyser situationen för familjer och barn med en historia av migration 
utifrån ett samhälleligt perspektiv. Bunar (2015) har i en senare studie undersökt nyanlända 
föräldrars mottagande i skolan. Han beskriver att föräldrarna hävdade att skolans information 
var bristfällig, både vad gäller barnens framsteg eller brist på framsteg samt information kring 
den svenska skolan i allmänhet. Den främsta informationen om skolan och skolgången fick 
föräldrarna från släkt och vänner. Föräldrarna kände sig enligt Bunar inte heller delaktiga i 
barnens skolgång, trots att de gav uttryck för en vilja och strävan att engagera sig i utbildningen. 
Vidare framhåller författaren att föräldrarna kände en förändring i maktpositionen inom 
familjen gällande att barnen lärde sig svenska snabbare än de vuxna, vilket gjorde att barnen 
ofta fick agera tolk åt föräldrarna. Föräldrarna hävdade även att de till viss del kände sig 
exkluderade genom att få lärare kommunicerade med dem i de dagliga mötena. Dessa 
språkhinder och olikheter leder, ofta omedvetet, till ett större avstånd mellan de nyanlända 
föräldrarna och skolan. Författaren beskriver även föräldrarnas tankar kring mötet med 
pedagoger och poängterar att deras önskan, för att känna sig inkluderade, var kontinuerliga 
samtal, ett respektfullt bemötande och information om barnens skolgång. 

3.9 Den interkulturella kompetensens betydelse 

Sverige är ett mångkulturellt samhälle vilket leder till att vuxna och barn i förskolan hamnar i 
olika internationella och interkulturella möten. För att kunna ta tillvara och hantera dessa möten 
på bästa sätt krävs att pedagogerna besitter interkulturell kompetens (Stier & Sandström, 2009). 
Dusi, Rodorigo och Aristo (2016) redogör för olika interkulturella kompetenser som pedagoger 
bör besitta för att kunna hantera interaktioner mellan människor, dessa är bland annat respekt, 
tålamod, flexibilitet och förmåga att hantera och förmedla konflikter. Enligt författarna 
synliggjorde deras studie att väldigt få lärare har förmågan att hantera komplexiteten i det 
mångkulturella mötet i sin helhet. Det som varierar mycket, lärare emellan, är förmågan att 
känna igen mångfalden inom ramen för kulturarv. Somliga lärare antar ett interaktionistiskt 
tankesätt och fokuserar på dynamiken i arbetet, alltså mötet mellan två individer, medan 
somliga ser sin egen etnicitet som det normala och allt annat som onormalt eller någonting som 
avviker från normen. Stier, Tryggvason, Sandström och Sandberg (2012) visar i sin studie att 
olika kulturella stereotyper ofta upprätthålls om inte pedagogerna granskar sina egna 
värderingar, beteenden och prioriteringar. Detta kan, som Shim (2012) uppmärksammar, leda 
till att föräldrar ofta känner sig skrämda, uteslutna och även nedvärderade av pedagoger i 
verksamheten. En viktig kompetens hos pedagoger är enligt författaren att vara 
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självreflekterande, men även att pedagogerna svarar på föräldrarnas olika frågor på ett 
respektfullt sätt för att uppmuntra till fler följdfrågor. Enligt Tallberg Broman (2015) är en 
övergripande kunskap om hur människor bygger stadiga och trygga relationer med andra en 
grundläggande kompetens som alla pedagoger bör besitta. De professionella i förskolan måste 
även skapa sig en uppfattning om omvärldens och föräldrarnas förväntningar på förskolans 
verksamhet. 
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4 Teoretiska utgångspunkter 
I nedanstående avsnitt presenteras den teoretiska bakgrund som legat till grund för studien. 
Även kärnan i teorin samt viktiga begrepp och centrala tankar presenteras här. 

4.1 Det sociokulturella perspektivet  

Karlsson (2014) framhåller att det finns en mängd olika teorier att bygga studier på. Teorier kan 
förklaras som system byggda av olika begrepp som organiserar samt strukturerar variationer av 
sätt att se på människans sociala och fysiska världar. Den sociokulturella teori som Vygotsky 
(1978) grundar sina studier på utgår ifrån att lärande ständigt pågår, i alla situationer. Teorin 
baseras på att lärande inte bara sker inom den enskilda individen utan också i interaktionen med 
såväl miljön som med andra människor. Vygotsky beskriver även i sin teori vad han kallar den 
proximala utvecklingszonen, alltså, den optimala zonen för lärande. Det innebär, för att ett 
lärande ska ske, att utmaningen inte får ligga för långt bort från det som individen redan kan, 
då blir det för svårt och ett lärande kommer inte att ske. Det får inte heller ligga för nära det 
individen redan kan, då blir det för enkelt och ingen ny kunskap erövras. Utmaningen ska, för 
att bidra till lärande, ligga på en nivå som är ovanför det individen redan kan, men ändå inte 
ligga för högt ovanför så att det blir för svårt. Individen ska känna att målet är möjligt att nå, 
kanske inte alltid självständigt, utan ibland med stöd och hjälp av såväl andra människor som 
miljö och olika verktyg. 
 
Ett grundläggande antagande utifrån det sociokulturella perspektivet, som Vygotsky (1978) 
redogör för, är att olika konstruerade kulturella verktyg har stor betydelse för människans 
mentala liv. Dessa verktyg benämns inom det sociokulturella perspektivet som artefakter. 
Artefakter är olika kulturella verktyg som underlättar det mänskliga livet. En viktig och 
signifikant artefakt är språket, någonting som människan konstruerat för att fylla ett behov. 
Vidare beskriver författaren att lärande är en förmedlad process med socialt ursprung. Individen 
lär sig genom språklig medierad interaktion tillsammans med andra, mer erfarna individer. 
Mediering beskrivs bland annat som redskap, verktyg och medel för att sträva mot ett visst mål 
eller syfte. 
 
I Jerlang och Ringsteds (2008) beskrivning av den kulturhistoriska skolan och det 
sociokulturella perspektivet framhålls att människor föds in i olika samhälleliga levnadsvillkor 
i en redan befintlig värld. Människan föds alltså in i ett förbestämt samhälle med bestämda 
attityder, normer och kulturer gällande för den givna kulturella, historiska och ekonomiska 
period som råder. Individen påverkas av dessa livsvillkor som inbegriper begränsningar och 
möjligheter för dennes hämning eller tillväxt, det kan avse fysiska livsvillkor som tillgång till 
mat, husrum och utrymme men även psykiska möjligheter som kärlek, identitet och fostran. 
Författarna poängterar att det kan röra sig om sociala livsvillkor såsom fritidsaktiviteter, skola 
och kamratgrupper men även kulturella förhållanden avseende ekonomi och religion. 
Författarna beskriver att människan konfronteras och utvecklas tillsammans med andra 
människor och tar del av deras språk, beteende och kommunikation. Inlärning sker via social 
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kontakt med andra, både språkligt och praktiskt. För att förstå och förklara människan, tydliggör 
Stensmo (2007), att det inte räcker med att bara observera personen i sig, även miljön som 
människan befinner sig i måste observeras eftersom den har påverkat människans utveckling.  

I Lpfö 98 (Skolverket, 2016a) betonas att alla situationer i förskolan kan och bör vara 
lärandesituationer där samspelet med andra och miljön spelar en viktig roll. Det är tydligt att 
läroplanen utgår ifrån ett sociokulturellt perspektiv i enlighet med det som Vygotsky (1978) 
presenterar och därför utgör detta perspektiv en adekvat grund för vår studie. Utgångspunkten 
är att människor är olika och har olika erfarenheter och upplevelser beroende på vilka 
levnadsvillkor de har haft under sin uppväxt. För att vi människor ska förstå varandra måste vi 
således ta hänsyn till de miljöer och de sociala relationer som andra har erfarit. 
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5 Metod 

I avsnittet ges förklaringar angående urvalets organisation, forskningsetiska överväganden, 
hur datainsamling har skett samt hur materialet har bearbetats, tolkats samt analyserats.  
 
Kvale och Brinkmann (2009) framhåller att i all forskning där människor deltar bör huvudsyftet 
vara att tjäna mänskliga och vetenskapliga intressen och ge chans till att förbättra den 
undersökta mänskliga situationen. Denna studie har genomförts på ett kvalitativt sätt, vilket 
enligt Ahrne och Svensson (2015a) är en vanlig metod när frågor som berör människors 
upplevelser och syn på verkligheten är det centrala. I enlighet med det författarna beskriver kan 
kvalitativa undersökningar användas för att finna kunskap om samhällsprocesser, för att öka 
förståelsen för olika utsatta gruppers livsomständigheter samt för att förstå andra perspektiv och 
miljöer. Kvalitativa data kan enligt författarna även ge förklaringar kring historiska processer 
och formativa moment i historien, bland annat hur kunskap förmedlas och sprids mellan länder 
och hur religioner eller kulturer förändras.  

5.1 Datainsamling 

Semistrukturerade intervjuer beskrivs enligt Bryman (2011) som kvalitativa halvstrukturerade 
intervjuer vilka utgår ifrån vissa på förhand bestämda teman där intervjupersonerna har 
möjlighet att besvara frågorna på sitt eget sätt. Enligt Ahrne och Svensson (2015b) är intervju 
en bra metod för samhällsvetenskapliga studier eftersom den ger människors direkta syn på en 
händelse. Intervjuer kan, som författarna beskriver, vara förknippade med en rad svårigheter 
eftersom de ska planeras, genomföras, transkriberas samt analyseras. En intervju blir aldrig helt 
objektiv utan färgas och påverkas av forskaren, dels kring vilka frågor som ställs men också 
hur intervjun sammanställs, analyseras och presenteras. Bryman (2011) påpekar att ännu en 
svårighet med att använda intervju som metod kan vara att den som blir intervjuad har en önskan 
om ett socialt samspel och därför svarar på frågorna utifrån vad personen tror att forskaren vill 
höra. Trots dessa svårigheter och kritiska aspekter användes semistrukturerade intervjuer som 
datainsamlingsmetod i studien, detta eftersom målet med studien var att på ett konkret och 
jämlikt sätt synliggöra nyanlända föräldrars erfarenheter av mötet med förskolan och 
förskoleklassen. 
 
Jepson Wigg (2008) framhåller att en del intervjuer kan likställas med en narrativ metod som 
handlar om livsberättelser som ofta är retrospektiva, alltså tillbakablickande. Enligt Jeppson 
Wigg är det vid narrativ metod inte intressant att veta vad som ”verkligen hände” eller om 
personerna ”minns rätt” utan att de reflekterar kring egna upplevelser och erfarenheter. 
Livsberättelser återger inte ren fakta om någonting som hänt utan är ett sätt att närma sig olika 
aspekter av människors liv på det sätt som de själva berättar och minns. Att benämna intervjuer 
”berättelser” är att anta en narrativ metod, vilket också gjorts i denna studie. Studiens intervjuer 
var även inspirerade av metoden minnesarbete som Haug (1985) och Widerberg (2013) redogör 
för. De beskriver minnesarbete som en metod för att fånga olika subjektiva variationer utifrån 
det valda temat snarare än att leta efter något entydigt. 
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Johansson (2005) belyser att livsberättelser ger uttryck för olika sociologiska aspekter som är 
viktiga att förstå vid intervjuer med andra människor. Berättelserna sätter ord på 
vardagserfarenheter och skapar ordning, synliggör hur människor upplever sina subjektiva liv, 
öppnar för möjligheten till att förstå andra människor och kan ge en röst till de som varit tystade 
och marginaliserade av dominerande kulturella berättelser. Författaren framhåller, precis som 
Peshkin (1988), att de muntliga intervjuerna och berättelserna blir något mer än bara en 
berättelse, de blir en social handling och ett framträdande som färgas av den som är åskådare. 

I studien dokumenterades intervjuerna genom ljudinspelning, grunden till detta var att kunna 
gå tillbaka och ta fasta på det som sagts för att med så liten marginal som möjligt frångå inter-
vjupersonens egna ord. Inspelning förbättrar även intervjuarens möjlighet till att vara en del-
aktig och aktiv lyssnare utan att avbryta berättaren, vilket ansågs viktigt med tanke på att 
Johansson (2005) poängterar att kärnan i en narrativ metod är samspelet mellan berättaren och 
lyssnaren. En narrativ metod med livsberättelseintervjuer måste enligt Johansson planeras och 
tematiseras. Med detta i åtanke utgick denna studie från en tankekarta (se bilaga 1) där olika 
frågeområden var specificerade. Tankekartan var utgångpunkten i intervjun med syftet att 
synliggöra för intervjupersonerna vilka områden som skulle beröras men även för att behålla 
intervjuns struktur. Utifrån tankekartan uppmuntrades intervjupersonerna att svara i berättande 
form. Från studiens forskningsfrågor utformades även ett antal intervjufrågor (se bilaga 2). 
Dessa användes som stöd i intervjun för att säkerställa att informationen som intervjupersonerna 
gav var tillräcklig för studiens syfte. 

5.2 Forskningsetiska överväganden 

Informerat samtycke är av stor vikt och alla intervjupersoner som deltog blev innan intervjuns 
start informerade, via ett informationsblad (se bilaga 3), om vad syftet med studien var samt att 
deras namn och identitet inte kommer att framkomma i studien eftersom de presenteras med 
fingerade namn. De blev även upplysta om sin rätt att dra sig ur studien när som helst under 
tiden den pågick. I enlighet med konfidentialitetskravet har allt material som tagits upp via 
ljudinspelning transkriberats och behandlats på ett sådant sätt att det inte går att koppla till 
någon enskild person i studien. Ursprungliga data har endast varit tillgängliga för studiens 
författare och har raderats direkt efter att sammanställningen gjorts. Deltagarna har även blivit 
informerade om nyttjandekravet och att den information som samlats in till studien enbart 
använts för detta specifika forskningssyfte (Vetenskapsrådet, 2002). 

Peshkin (1988) beskriver att det finns svårigheter att förhålla sig objektiv under forsknings-
processen och framhåller att en viss subjektivitet är ofrånkomlig. Under intervjuer och 
observationer tolkar, filtrerar och konstruerar forskaren det som händer, både medvetet och 
omedvetet, i relation till egna erfarenheter. Om forskaren har en medvetenhet kring hur 
subjektiviteten kan komma att forma studien kan denne även räkna in detta i processen med 
exempelvis bearbetning och analys. I denna studie har medvetenhet kring forskarens 
förförståelse och subjektiva påverkan på materialet funnits med som vägledande riktning med 
syfte att framställa studien så objektiv som möjligt. 



15 
  

5.3 Urval 

Vad gäller urval och antal intervjupersoner beskriver Bryman (2011) att forskaren på förhand 
inte säkert kan veta hur många personer som behöver intervjuas för att få tillgång till det 
material som behövs för att genomföra studien, detta sätt att avgöra mängd av urval benämns 
som teoretisk mättnad. Författaren påpekar att det inte finns några tydliga teoretiska ramar för 
när forskaren uppnått teoretisk mättnad. Vidare beskriver Bryman att i forskning där 
livsberättelser är i fokus görs ofta undantag gällande att stora mängder personer intervjuas, 
livsberättelser genererar ofta ingående och långa intervjuer vilket gör att antalet 
intervjupersoner kan minskas. Storleken på urval, som kan ge stöd åt övertygande slutsatser, 
kan därmed komma att skilja sig från studie till studie.  

I genomförandet av denna studie valdes en målstyrd urvalsprocess, som Bryman (2011) redogör 
för, där målet är att försöka skapa en överensstämmelse mellan urval och de forskningsfrågor 
som studien utgår från. Bryman poängterar att forskaren i en målstyrd urvalsprocess gör urvalet 
med önskan att finna intervjupersoner som är relevanta för studien i relation till de 
forskningsfrågor som formulerats.  

I denna studie har fyra personer intervjuats, dessa personer kom vi i kontakt med genom en 
ideellt driven svenskskola för nyanlända. Valet av antal intervjupersoner baserades på 
intervjuernas innehåll vilket ansågs vara tillräckligt i relation till studiens storlek. Med hänsyn 
till etiska principer angående tolksamtal och dess ibland bristande språkliga träffsäkerhet och 
trovärdighet, var utgångspunkten att intervjupersonerna skulle ha så pass goda kunskaper i det 
svenska språket att de kunde svara på intervjufrågorna på egen hand. Utifrån ett målstyrt urval, 
samt studiens aktuella forskningsfrågor, var intervjupersonerna som deltog i denna studie 
nyanlända föräldrar med barn i förskoleålder. Intervjupersonerna hade någon gång under de 
senaste fem åren kommit som nyanländ till Sverige och skolat in ett eller flera barn på förskolan 
eller i förskoleklass senast sex månader efter ankomst.  

5.4 Bearbetning, tolkning och analys 

När en intervju är dokumenterad via ljudinspelning krävs transkribering av materialet. Kvale 
och Brinkmann (2009) beskriver transkribering som att ändra form på ett material, i denna 
studie från tal till skrift. Vid en intervju mellan två personer eller fler, öga mot öga, sker en 
social interaktion där kroppsspråk och tonläge spelar en viktig roll för innehållet som förmedlas. 
Författarna beskriver att i transkriberingsprocessen avlyssnas den inspelade intervjun och  i 
detta skede försvinner kroppsspråket och det är endast röst och tonläge kvar. Vid fortsatt 
transkribering försvinner även tonläget på intervjupersonen och med det riskerar även tonen i 
intervjun att försvinna. Författarna framhåller vikten av att försöka bevara språk, detaljer och 
ord som är typiska för intervjun. De poängterar även att transkribering av material inte kan ses 
som en enkel ”kontorssyssla”, det är istället en djup process där tolkning och ifrågasättande 
sker konstant. 

De inspelade intervjuerna transkriberades ordagrant för att sedan struktureras och kartläggas 
med syftet att, som Johansson (2005) också redogör för, att synliggöra olika mönster, teman, 
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nyckelord, spänningar, glapp och eventuella motsägelser. När ljudinspelningarna transkriberats 
var de inte längre data, utan empiriskt material (Ahrne & Svensson, 2015b). 

Ahrne och Svensson (2015a) påpekar att när kvalitativa data används finns sällan några färdiga 
analysmodeller, forskaren måste istället utveckla egna strategier och analysverktyg. Analys kan 
enligt Johansson (2005) beskrivas som att separera och skilja ut forskningsmaterialet i olika 
delar och stycken för att sedan undersöka relationerna mellan dessa. Frågorna vad, varför och 
hur måste besvaras på nytt och sökandet efter syftet bör vara konstant. Analysen kan beskrivas 
utifrån olika steg och ofta börjar den redan under intervjun. Det som intervjupersonen berättar 
tolkas av intervjuaren och då upptäcks nya innebörder och förhållanden.  

När det insamlade datamaterialet bearbetats, transkriberats och blivit till empiriskt material 
kunde analysen ytterligare fördjupas. Bryman (2011) redogör för fyra olika modeller för 
narrativ analys, dessa är tematisk, strukturell, interaktiv och performativ analys. Tematisk 
analys lägger tyngd på vad som sägs och inte hur det framförs. Strukturell analys betonar hur 
berättelsen förmedlas och vilka berättande mekanismer som används för att förstärka 
berättelsens trovärdighet. En interaktiv analys fokuserar på dialogen mellan den som berättar 
och den som lyssnar och en performativ analys lägger vikten på berättelsen som en prestation 
där ord och gester utnyttjas i syftet att skapa en historia. 

Det empiriska materialet i denna studie analyserades i enlighet med Brymans (2011) 
beskrivning av en tematisk modell utifrån en narrativ metod eftersom fokus var berättarens egna 
upplevelser. Likheter och skillnader i intervjupersonernas erfarenheter har tagits till vara utifrån 
det empiriska materialet med syfte att sammanställa ett resultat som beskriver en samlad 
uppfattning av intervjupersonernas upplevelser utifrån frågeställningarna. En systematisk och 
aktiv tolkning av det empiriska materialet gjordes utifrån den sociokulturella teorin som legat 
till grund för studien. Teorin påverkade analysen genom vad som togs fasta på, hur det tolkades 
och vilken roll deltagarna hade. Analysen utgick ifrån centrala begrepp i det sociokulturella 
perspektivet såsom sociala relationer, samspel, levnadsvillkor och språk. 

Kvale och Brinkman (2009) framhåller att kodning och koncentrering bidrar till överblick och 
struktur åt ofta omfattande intervjutexter. Denna studies kodning av intervjuerna gick ut på att 
varje frågeområde som intervjun var baserad på fick en egen färgkod. Intervjutexternas olika 
delar färgkodades sedan i relation till vilket frågeområde de tillhörde. Denna kodning 
möjliggjorde en sammanställning av intervjupersonernas berättelser utifrån ett antal områden. 
Denna sammanställning användes sedan som grund för analysen med syfte att, som tidigare 
nämnts, finna likheter och skillnader i intervjupersonernas berättelser. 

Parallellt med den kvalitativa metoden har en narrativ metod använts vid intervju, analys och 
bearbetning av det empiriska materialet. Den ena metoden har inte uteslutit den andra, snarare 
har de kompletterat varandra.  

Bryman (2011) påpekar att i kvalitativa undersökningar diskuteras användandet av 
validitetskriterier av många forskare med tanke på att det i dessa undersökningar handlar om 
kvalitet framför mängd där mätning inte ses lika intressant som i kvantitativa undersökningar. 
Varför man är tveksam till direkt tillämpning av reliabilitets- och validitetskriterier på 
kvalitativa undersökningar är att dessa kriterier förutsätter möjligheten att komma fram till en 
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enda och absolut sanning av den sociala verkligheten. I relation till det sociokulturella 
perspektivet (Vygotsky, 1978) skiljer sig den sociala verkligheten från olika individer. I studier 
kan, enligt Bryman (2011) begreppet tillförlitlighet användas istället för validitet och 
reliabilitet. 
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6 Resultat 
Kapitlet inleds med en presentation av de fyra föräldrarna, med syftet att förmedla en djupare 
förståelse för dessa människor och deras erfarenheter. Föräldrarnas namn är fingerade i enlighet 
med de forskningsetiska övervägandena för att behålla intervjupersonernas anonymitet. 
Resultatet kommer att presenteras i narrativ form, dels för att underlätta för läsaren men även 
för att återge föräldrarnas röster på ett sätt som återspeglar känslan i deras berättelser. Resultatet 
är indelat i tre rubriker, förutom presentationen av föräldrarna. Språket- ett verktyg eller hinder 
handlar om föräldrarnas introduktion i förskolan och förskoleklassen. Den andra rubriken, 
Föräldrarnas erfarande och önskningar, berör deras beskrivningar av mötet samt deras förslag 
på ett förbättrat möte mellan förskola/skola och nyanlända föräldrar. Under rubriken 
Föräldrarnas tankar kring samspelet presenteras föräldrarnas känslor och erfarande av samspel 
med verksamheten och dess pedagoger. 

6.1 Fyra föräldraröster 

Fadi är trettio år, han är här med sin fru, sin svärmor och ett barn, en flicka. När de kom till 
Sverige var dottern tre år. Vi frågar honom varför han är i Sverige, varpå han skrattar och säger:  

Ja, jag är inte turist. 

Han berättar att i sitt hemland, Syrien, jobbade han som lärare i två och ett halvt år. Han började 
studera juridik men kunde inte fortsätta på grund av de politiska aktiviteterna i landet. Familjen 
lämnade Syrien och åkte till Turkiet där han jobbade som lärare åt UNICEF i ett av deras 
tältläger i ett och ett halvt år. De politiska aktiviteterna i Turkiet blev fler och en dag sköts tre 
människor till döds. Då bestämde de sig för att lämna Turkiet. Något år tidigare hade han träffat 
människor från Sverige som hade berättat mycket för honom om mänskliga rättigheter, det 
svenska samhället och jämlikhet. Han tyckte de var snälla människor och att Sverige verkade 
vara ett bra land. De bestämde sig för att fly till Sverige. När vi frågade Fadi hur länge han har 
varit i Sverige,  svarade han så här:  

Jag tror två år och två månader… Men jag har haft uppehållstillstånd ett år och 
ungefär två månader. Så, vilken av dem man kan säga…? Jag kan säga att livet 
börjar efter att man får uppehållstillstånd… och det är ett år och två månader! 

Miriam är 37 år  och har varit i Sverige i tre år och en månad. Hon är ursprungligen från Syrien 
men har även bott i Saudiarabien. Hon och hennes två barn flydde till Sverige på grund av kriget 
i Syrien. När Miriam och hennes man bestämde sig för att fly sa hon till sin man: 

Jag vet inte varför, men jag har en känsla att vi ska flytta till Sverige. 

Hon hade hört att det var lätt att få visum och flyga till Sverige och Tyskland. Efter lite 
efterforskning på internet bestämde de sig för Sverige eftersom de tyckte att Sverige skulle 
passa deras familj. Det var bara Miriam och barnen som hade möjlighet att fly och familjen 
väntar nu på att pappan ska komma till Sverige. När Miriam och barnen kom till Sverige för 
drygt tre år sedan var båda barnen i förskoleålder och skulle skolas in på förskolan. 
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Hassan kom till Sverige för ungefär två år sedan. Med sig hit hade han sin fru och deras två 
barn, ett tvillingpar bestående av en pojke och en flicka. När de kom till Sverige var barnen i 
förskoleålder men för dem tog det sex månader innan de fick plats i förskolan. Då hade barnen 
hunnit bli sex år och skolades därför in i förskoleklass. Hassan och hans familj kommer från 
Afghanistan, han berättar att det var mycket problem för dem i hemlandet och därför valde de 
att fly och söka asyl i Sverige. När vi frågar varför han valde att komma till Sverige svarade 
han så här: 

Det är två anledningar till att jag bestämde mig för att komma till Sverige, mina 
släktingar bor i Sverige och den andra anledningen till varför jag valde Sverige är 
för att jag vill bo i ett land där det inte finns krig, inget problem, därför. 

Alina är 35 år och kommer från Afghanistan men har även bott i Iran en tid. Alina kom till 
Sverige tillsammans med sin dotter för två år sedan, dottern var då 5 år gammal. Flickans pappa 
var iranier och Alina är afghan. När barnets pappa dog ansåg hans familj att Alina inte var 
kapabel att ta hand om barnet eftersom hon var från Afghanistan. Alina sade: 

Hans familj sa att dom skulle ta mitt barn, att jag inte kunde ta hand om henne, så 
då kom jag till Sverige.  

6.2 Språket – ett verktyg eller hinder? 

Som ny i ett land där allting, inte minst språket, är främmande kan alla situationer ses som en 
utmaning. Hur skaffar man sig information och vart ska man vända sig? I Miriams fall fick hon 
information om möjlighet till förskola via Migrationsverket, de övriga tre fick hjälp av 
kommunen. Föräldrarna i vår studie berättar att det tog allt från två till sex månader från 
tidpunkten när de kom till Sverige tills dess att deras barn fick börja på förskolan eller i 
förskoleklass. Två av föräldrarna fick delta i föräldramöte eller annan introduktion innan starten 
av förskola/förskoleklass och de andra två fick information samt rundvandring i 
förskolan/skolans olika lokaler vid första inskolningsdagen. Hassan var en av föräldrarna som 
blev inbjuden till ett föräldramöte, vid föräldramötet pratades det mest svenska, med undantag 
för lite engelska. Hassan hade inte hunnit lära sig svenska och vågade inte heller fråga om det 
var något han inte förstod med rädslan att vara till besvär. Alla fyra fick vid mötet med 
förskolan/förskoleklassen upplysning kring verksamheten, föräldrarna uppfattade att denna till 
största del bestod av vad barnen gör i verksamheten, att de bland annat läser, leker, målar, äter 
och är på utflykter. Den genomgång samt upplysning som Miriam, Hassan, Fadi och Alina fick 
ta del av hade däremot inte någon djupare karaktär vad gäller mål och syfte av verksamheten, 
åtminstone var detta ingenting som de uppfattade. Ingen av dem fick heller ta del av läroplanen, 
de blev varken visuellt eller muntligt informerade om att läroplanen finns samt vad den innebär 
och används till. 

Men hur ska en nyanländ förälder veta vad som gäller i ett så kallt klimat, speciellt om det finns 
språkhinder? Vilka kläder behöver barnen? Är det skillnad på fingerhandskar och tumhandskar, 
vad är egentligen fingerhandskar och tumhandskar? Miriam och Fadi berättade att de inte fick 
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någon information kring detta. Däremot fick Hassan och Alina information om vilka kläder 
deras barn behövde i förskolan, att de behövde täckbyxor och handskar på vintern eftersom det 
då är mycket kallt. Alina sa även så här: 

De sa till mig att hon måste ha speciella handskar, på vintern, tumhandskar de är 
varma. 

I samband med vikten av information kring kläder, såsom vilken typ av handskar barnen bör 
ha, uttryckte alla föräldrar att även information kring mat var viktigt. De ville veta om barnen 
ätit, vad de ätit och hur ofta de hade ätit. Hur föräldrarna blev informerade samt introducerade 
skedde på olika sätt. Alina fick tillgång till tolk vid första mötet och hon beskriver att 
tolksamtalet möjliggjorde ett djupare samtal kring hennes dotters intressen, behov och 
personlighet där alla medverkande förstod varandra. Där fick hon en chans att berätta om sin 
dotter, vilken mat hon tycker om och vilka behov hon har. De andra tre föräldrarna fick inte 
möjlighet till tolk, istället fick de ta emot muntlig information på antingen svenska eller 
engelska. Hassan var den enda som, förutom via direkt kommunikation, fick information på 
papper. När Hassan skulle läsa pappret var det skrivet på svenska vilket var ett språk som han 
då ännu inte förstod, det var ett språk som var helt främmande för honom. 

6.3 Föräldrarnas erfarande och önskningar 

Samtliga föräldrar i studien kände en tacksamhet över den information de fick i mötet med 
förskolan och förskoleklassen, de upplevde att informationen de fick var bra. En gemensam 
känsla hos föräldrarna var dock att de inte alltid förstod informationen till fullo och att de hade 
velat att en tolk skulle vara närvarande. Miriam beskrev en brist inom förskolan vad gäller tolk 
eftersom hon själv, efter att ha lärt sig språket, flera gånger fått vara tolk till andra föräldrar. 
Detta har förekommit på plats i verksamheten, men Miriam har även blivit uppringd av personal 
och fått tolka via telefon. Det kändes inte som ett problem för henne personligen men hon 
påpekar att det inte är en hållbar lösning i längden. Samtliga föräldrar kände att information 
kring lärande och utveckling saknades, till exempel vad barnen har studerat under dagen eller 
vilka kunskaper de erövrat. I samband med detta framkom att föräldrarna inte fått någon 
information om att lektioner och läxor inte förekommer i svenska förskolor och förskoleklasser 
på samma sätt som de varit vana vid från hemlandet. De beskrev känslan av att barnen mest 
lekte under dagen och önskade mer lektioner och tydligt lärande. Hassan sa så här: 

Det är viktigt med information om hur förskoleklass fungerar, finns det lektion eller 
inte? 

I samband med information kring lektioner och lärande önskade Miriam även att pedagogerna 
skulle lägga mer ansvar på föräldrarna vad gäller läxor och läsning i hemmet. Fadi och Hassan 
önskade information kring pojkar, flickor och jämställdhet, dels vad gäller blandade 
barngrupper, gemensam gymnastik och bad men också den allmänna synen på pojkar och 
flickors lika värde i Sverige. Hassan sade: 

Saker som är jätteviktigt att alla lärare, eller skolor, måste berätta till föräldrarna är 
att flickor och pojkar, dom är samma. 
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Utöver information kring pojkar och flickors lika värde uttryckte Hassan två saker som han 
kände var speciellt viktiga, det var att få veta om pedagogerna kommer att slå barnen i 
förskoleklassen samt om det förekommer religiösa aktiviteter där. Fadi och Miriam önskade att 
nyanlända föräldrar skulle få veta mer om vilka regler som gäller både i skolan och i samhället. 
Fadi gav ett förslag om att det skulle finnas en kurs för föräldrar om hur man behandlar barn i 
Sverige, exempelvis att det är olagligt att slå barnen och att man istället kan hantera 
meningsskiljaktigheter på andra sätt. Han gav även som förslag att ta vara på de människor som 
kommer och som har en erfarenhet kring kulturer som kanske är obekanta för pedagogerna i 
förskolan och förskoleklassen. Dessa människor skulle kunna hjälpa till med att bygga broar 
mellan pedagogerna och de nyanlända föräldrarna och skapa en förståelse för varandras 
levnadsvanor och villkor.  

6.4 Föräldrarnas tankar kring samspelet 

Alla föräldrar förmedlade att pedagogerna var trevliga och hjälpsamma. Fadi sade: 

Jag blev överraskad av den svenska förskolan, det kändes fantastiskt.  

Två av föräldrarna blev väldigt positivt överraskade av verksamheten, att den visade sig vara 
bättre än vad de hade förväntat sig vad gäller pedagogernas samspel med barnen. En förälder 
beskrev tacksamhet över att bli bemött med något så enkelt som ett leende. Samtliga föräldrar 
beskrev även att de själva lärde sig mycket om verksamheten och det svenska samhället i 
kontakten med förskolan och förskoleklassen. Hassan och Miriam uttryckte att de kände sig 
nervösa i början men att nervositeten släppte snabbt när de såg verksamheten fortlöpa. Alla 
föräldrar uttryckte att pedagogerna var snälla mot dem och även mot barnen. De tyckte det var 
roligt att de lekte med och tog hand om barnen på ett så bra och engagerat sätt. Miriam sade 
specifikt att hon kände sig trygg med pedagogerna och trygg med att lämna sina barn hos dem. 
Alla uttryckte på något sätt att de kände att verksamheten var någonting bra och positivt för 
deras barn. Barnen trivdes och var glada när de vistades där, vilket gjorde att föräldrarna fick 
en mycket positiv inställning till verksamheten. 

Sammantaget uttryckte samtliga att verksamheten var en god miljö för barnen att vistas i och 
att de hade en mängd olika möjligheter till stimulerande aktiviteter under dagen. Alla fyra 
föräldrar såg med glädje på en stor skillnad mellan den svenska förskolan och förskolan i deras 
hemland, där den svenska förskolan framhölls som bättre för barnens trivsel och mående. 
Däremot upplevdes graden av utbildning och lärande som lägre, eller icke synliggjord, i Sverige 
i jämförelse med hemlandet, där störst fokus låg på lektioner och tydlig kunskap.  

 

 



22 
  

7 Diskussion 

I avsnittet diskuteras de resultat som framkommit i relation till bakgrunden samt vår valda 
teoretiska utgångspunkt. Avsnittet inleds med en diskussion kring metoden, val av metod, på 
vilket sätt den teoretiska utgångspunkten fungerat som hjälpmedel samt hur urvalet gjorts. Det 
diskuteras även huruvida kategorisering sker och i så fall bör behandlas men även tankar kring 
subjektivitet och objektivitet. 
 
Avsnittet fortsätter med en resultatdiskussion. I den berörs skolan och mångfalden, vilken 
betydelse välfärdsstaten, invandringen samt integrationen har för skolväsendet. I avsnittet 
diskuteras vilket ansvar skolan och förskolan har för mångfalden men även allmänna 
övergripande lagar, förordningar samt styrdokument som påverkar. Behov samt önskningar 
från föräldrar tas upp och det faktum att läroplanerna inte blir nog synliggjorda. Sist förs en 
kort diskussion gällande implikationer för yrkesrollen samt ges förslag på fortsatt forskning. 

7.1 Metoddiskussion 
 

7.1.1 Val av metod 

Att använda livsberättelser och minnesarbete som metod, vilket Haug (1985), Widerberg (2013) 
och Jeppson Wigg (2011) redogör för, kan ses som ett vågat val med tanke på bristen av tidigare 
forskning kring metoderna men även risken att generera stora mängder ostrukturerade data 
vilket kan vara väldigt tidskrävande men också svårt att bena ut och koda. Ytterligare en nackdel 
med metoden är att den är baserad på intervjupersonens retrospektion, minnen och 
intervjupersonens erfarenheter vilket kan innebära att berättelserna inte helt stämmer överens 
med vad som egentligen inträffade och hur intervjupersonen minns händelsen från det tillfälle 
när den ägde rum. Upplevelsen kan ha blivit förändrad över tid och blivit påverkad av nya 
erfarenheter och andra sätt att se. Trots dessa betänkligheter ansågs ändå livsberättelser och 
minnesarbete vara en relevant metod med tanke på att målet och syftet med studien var att 
synliggöra nyanlända föräldrars erfarenheter av mötet med förskolan och förskoleklassen. I 
efterhand fick vi ännu mer bekräftelse att metoden var passande för studien eftersom den gav 
en mer komplett bild av respektive intervjuperson. Vem var personen? Hur kom det sig att just 
den här människan tagit sig till Sverige? Metoden underlättade att mejsla fram en bild av 
individernas upplevelser och erfarenheter från både hemlandet och det nya landet Sverige. 
Metoden bidrog även till att synliggöra olika perspektiv. 

Kvale och Brinkmann (2009) redogör för transkriberingsprocesser och poängterar att viktiga 
delar såsom kroppsspråk och tonläge i intervjun kan komma att försvinna vid sådana processer. 
Medvetenheten kring detta resulterade i en noggrann transkribering där även stakningar, pauser 
och utfyllnadsord noterades. Författarna poängterar att när transkriberingen är gjord ger 
kodning en bra struktur och överblick av materialet. Ahrne och Svensson (2015a) påpekar att 
forskarna själva ofta måste hitta ett lämpligt tillvägagångssätt för att bearbeta materialet på 
bästa sätt utifrån studiens syfte och forskningsfrågor. I denna studie utarbetades ett eget sätt att 
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färgkoda med syftet att dra paralleller mellan svaren och intervjufrågorna samt göra materialet 
överskådligt. Det visade sig vara ett bra tillvägagångsätt eftersom arbetet underlättades 
samtidigt som det bidrog till att synliggöra den information som informanterna förmedlade. 
Kodningen tydliggjorde även teman och nyckelord i de transkriberade materialen.  

7.1.2 Den teoretiska bakgrunden som hjälpmedel 

Bakgrunden till att vi valt att ställa personliga frågor till informanterna samt göra en 
presentation av dem beror på att vår teoretiska utgångspunkt utgörs av ett sociokulturellt 
perspektiv. Perspektivet tar fasta på att förutsättningarna för att förstå en annan människa är att 
förstå dennes omständigheter samt de socioekonomiska villkor som människan har växt upp 
med (Vygotsky, 1978; Jerlang & Ringsted, 2008; Stensmo, 2009). Likafullt är teorier, enligt 
Karlsson (2014), konstruerade system vilket gör att dess tillförlitlighet alltid måste ses i sin 
egentliga kontext samt granskas kontinuerligt. Teorins betydelse i studien var att med hjälp av 
den strukturera arbetet på ett tydligare sätt. I detta fall organiserades resultatet utifrån kategorier 
baserade på det sociokulturella perspektivet och dess centrala begrepp, dock med reservation 
för förståelsen att en teori endast är en teori och inget helt sanningsenligt eller konstant.  

7.1.3 Urval och kategorisering 

Urval och val av antal intervjupersoner har gjorts i relation till att det är en studie med fokus på 
livsberättelser. Som Bryman (2011) framhåller skiljer sig livsberättelseintervjuer från andra 
intervjuer genom att det alltid kommer finnas en variation av svar oberoende av hur många 
personer som intervjuas. Det går alltid att finna likheter och liknande nyckelord samt begrepp 
men med livsberättelser kommer en variation av fakta att träda fram vilket gör att antalet 
personer som intervjuas inte får lika stor betydelse. Livsberättelser syftar till att, som Johansson 
(2005) beskriver, synliggöra vissa personers upplevelser. Med tanke på studien var relativt liten 
var det ett medvetet val att fokusera på ett fåtal personer för att få tillgång till en djupare 
förståelse av intervjupersonernas livsberättelser. Eftersom själva kärnan i livsberättelser, som 
Johansson beskriver, är att ge marginaliserade grupper en röst, kan en fördel vara att inte ha för 
många intervjupersoner. 

Det är inte okomplicerat att kategorisera vad en person ”är”, i detta fall i relation till de olika 
begreppen flykting, asylsökande, kvotflykting och nyanländ. Sådana kategoriseringar är heller 
inte i enlighet med det Lpfö 98 (Skolverket, 2016a) uttrycker om att alla människor ska ses som 
enskilda individer. Att begreppet nyanländ används i denna studie är dock en medveten 
kategorisering samtidigt som vi har förståelse för att informanterna själva kanske inte 
identifierar sig med denna definition.  
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7.1.4 Subjektivitet och objektivitet 

Under hela genomförandet av studien fanns en medvetenhet om att forskning alltid präglas av 
subjektivitet precis som Ahrne och Svensson (2015b) och Peshkin (1988) redogör för. Med 
detta sagt finns en förståelse för att våra egna erfarenheter och omedvetna tolkningar kan ha 
påverkat studien och dess intervjuer. Det arbetades dock aktivt för att i största möjliga mån 
begränsa påverkningarna exempelvis genom att lyssna samt läsa igenom materialet mer än en 
gång. De forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet (2002) beskriver har varit vägledande 
genom hela studien. De människor som deltog i studien blev informerade om dessa principer 
innan intervjun började. Även under intervjuerna återanknöt vi till dessa etiska principer med 
tanke på att livsberättelser till stor del berör just personliga upplevelser och erfarenheter. 

Bryman (2011) diskuterar användandet av validitetskriterier och poängterar att det i kvalitativa 
undersökningar istället kan benämnas som tillförlitlighet. Denna studie är, som tidigare nämnt, 
baserad på fyra personers erfarenheter. På grund av att studien fokuserar på livsberättelser och 
människors erfarande kommer resultatet att skilja sig åt beroende av vilka personer som deltar. 
Det kan därför inte sägas att studien kan genomföras av andra forskare på samma sätt och visa 
på samma resultat. Studien kan däremot ses som tillförlitlig i den mening att den presenterar 
just dessa personers erfarenheter.  

7.2 Resultatdiskussion 
 

7.2.1 Skolan och mångfalden 

Lahdenperä och Sundgrens (2016) tal om ”super-mångfald” visade sig vara någonting som även 
informanterna i studien kunde relatera till, att Sverige är ett mångkulturellt samhälle och att det 
därför kan behövas mer resurser i förskolan och förskoleklassen för att kunna bemöta dessa 
olika kulturer. Det gavs en tydlig bild av att informanterna efterfrågade en kulturell information 
om det svenska samhället för att kunna anpassa sig, för att ”bli svensk” och passa in. Det är 
intressant att nyanlända kommer till Sverige och uttrycker ett sådant behov samt framhäver en 
sådan önskan när, som Lahdenperä och Sundgren beskriver, Sverige på senare tid har 
eftersträvat att frångå den tidigare synen på behov av ”assimilering” för att istället bättre kunna 
anamma mångfald och tillåta olika kulturer i samhället.   

7.2.2 Välfärdsstatens, invandringens och integrationens betydelse 
för skolväsendet 

Kopplingen mellan välfärdsstaten och den ekonomiska samt sociala integrationen av människor 
på flykt, som Axelsson (2014) diskuterar, måste ses ur ett globalt perspektiv och inte enbart ur, 
som en mindre grupp människor ser det, ett svenskt perspektiv i den mening att en urholkning 
av den svenska välfärden sker. Det är värt att diskutera huruvida och i vilken mån social 
integration av flyktingar eller människor överlag kan vara bättre för välfärden i ett samhälle än 
om människor inte skulle integreras alls. I längden skulle det kunna leda till fler negativa 
effekter för samhället och välfärden om människor inte blev integrerade, utan blev ställda 
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utanför samhällsgemenskapen. En segregation kan leda till att barnen, när de väl får börja i 
skolan och förskolan, upplever svårigheter både språkligt och socialt, vilket i sin tur kräver ett 
större behov av stöd, resurser och kompletterande utbildning. De nyanlända föräldrarna i vår 
studie betonade att även de själva lärde sig mycket om exempelvis samhället genom att deras 
barn fick ta del av det svenska skolsystemet tidigt, men även att deras svenska språk och sociala 
nätverk utvecklades därigenom. Förskolan och skolan fyller därför en viktig roll för både 
föräldrar och barn när det kommer till att integreras och bli en del av samhällsgemenskapen. 
Ericsson (2016) redogör för sambandet mellan invandring och välfärd ur ett världsperspektiv. 
Välfärden omfattar alla barns rätt till förskola och skola och är av största vikt med tanke på att 
barnen är hela världens framtid. Deras tillgång till utbildning är en rättighet och bör vara en 
självklarhet, oberoende av vilket land de för tillfället befinner sig i och var de senare ska komma 
att bo. Vikten av utbildning var något som även föräldrarna i studien poängterade, de var 
mycket måna om sina barns skolgång och att de skulle erövra kunskap som gynnar barnen i 
deras framtida liv.  

7.2.3 Skolan och förskolans ansvar för mångfald 

Det är skolan och förskolan som överlag förväntas förverkliga välfärdsstatens ideal om 
mångfald genom utformningen av demokratiska tankesätt och normer som respekterar 
oliktänkande (Axelsson, 2014). Samtliga föräldrar i studien uppgav att förskolan och skolan var 
en god miljö för barnen samt att pojkar och flickor blev likvärdigt behandlade. Skolan har även 
blivit en viktig kulturell arena och mötesplats för nyanlända föräldrar och deras barn (Angel & 
Hjern, 2004; Lunneblad, 2013a, 2013b). Lunneblad (2006) redogör för att det i förskolan och 
förskoleklassen, bland personalen, förekommer politiska diskussioner kring integrationspolitik. 
Vi anser dock att förskolan och skolan inte ska vara en arena för politiska diskussioner på 
samma sätt som den inte ska vara en arena för kategorisering och bristperspektiv. Samtliga 
föräldrar uttryckte att goda värderingar och bemötande förmedlades via pedagogerna till 
barnen, men också till föräldrarna själva. Lunneblad (2013a) poängterar att det måste ges bättre 
förutsättningar för pedagogernas arbete med mångfald och mångkultur. Ett förslag på detta, 
som en informant gav vid intervjuerna, var att ta vara på nyanlända samt deras kunskaper och 
låta dem göra praktik i exempelvis förskola och skola. Även Lunneblad (2013a, 2013b) betonar 
att det är en utmaning för pedagogerna i förskolan att skapa ett mottagande som stödjer 
nyanlända utan att anta ett bristperspektiv. Ett bristperspektiv beror ofta på okunskap och 
förgivettaganden gjorda av pedagogen. Att använda sig av förslaget från informanten skulle 
kunna underlätta för förskolan och skolans arbete med mångfald och mångkultur. Författaren 
redogör för en viktig punkt med den mångkulturella utbildningen, att arbetet med mångkultur 
ofta bara blir en begränsad del av verksamheten istället för att utgöra grunden i 
utbildningssystemet. Lunneblad (2013a) framhåller det paradoxala i att det är 
utbildningssystemet som å ena sidan har fått en stor del av ansvaret för att upprätta och 
iscensätta ett mångkulturellt samhälle, när utbildningssystemet å andra sidan historiskt sett 
medvetet använts för att överföra identiteter, normer samt värderingar som ska vara 
gemensamma inom en nation eller ett land. Det beskrivs även i Lpfö 98 (Skolverket, 2016a) 
och i Lgr11 (Skolverket, 2016b) att det i förskolan och skolans uppdrag ska ingå att överföra 
ett kulturarv från generation till generation. 



26 
  

7.2.4 Lagar, förordningar och styrdokument 

Att alla människor ska behandlas likvärdigt och bli bemötta med respekt oavsett kön, religiös 
trosuppfattning, sexuell läggning och dylikt betonas i många olika dokument (Skolverket, 
2016a; Skolverket, 2016b; SFS 2010:800; Skolverket, 2016c; FN, 2008; EU-parlamentet, 
2010). Förskolans verksamhet ska bygga på en ömsesidig respekt mellan pedagoger, barn och 
föräldrar. En av föräldrarna i studien framhöll vikten av att bli bemött med något så enkelt som 
ett leende för att känna sig välkommen och respekterad. Informantens betoning av vikten av ett 
positivt bemötande är i enlighet med Gustafsson och Lindberg (2016) samt Shims (2012) 
beskrivning att bland annat öppenhet, respekt och nyfikenhet är viktiga beståndsdelar i mötet 
med barn och människor på flykt. Utöver dessa beståndsdelar är, som Dusi, Rodorigo och 
Aristo (2016) samt Stier och Sandström (2009) framhåller, även en interkulturell kompetens 
hos pedagogerna viktig. Det kan diskuteras hur dessa kompetenser ska implementeras med 
tanke på att ordet interkultur varken nämns i Lpfö 98 (Skolverket, 2016a) eller under de två 
rubrikerna ”Skolans värdegrund och uppdrag” samt ”Förskoleklassen” i Lgr 11 (Skolverket, 
2016b). 

7.2.5 Behov och önskningar 

Intervjuerna visade att informanterna saknade information kring det svenska samhället, vilket 
är något som bör tas i beaktande. Enligt Tallberg Broman (2013) är pedagogernas perspektiv 
angående kulturella möten i förskolan viktiga eftersom de måste anpassa sig och bemöta olika 
människor med olika erfarenheter. Å andra sidan är det minst lika centralt att uppmärksamma 
föräldrarnas syn på mötet för att synliggöra deras tankar och åsikter. Enligt det sociokulturella 
perspektivet (Vygotsky, 1978) måste man försöka förstå sig på den andra människan i mötet 
för att komma till en gemensam förståelse och grund. Lpfö 98 (Skolverket, 2016a) betonar att 
föräldrarna ska känna sig trygga med att lämna sina barn på förskolan. Två av informanterna 
sade att de kände sig nervösa vid de första mötena, något som Lahdenperä (2017) beskriver 
som vanligt förekommande, men att nervositeten sedan avtog. En betydelsefull faktor för 
trygghet, som informanterna var överens om, var förståelsen kring hur deras barn skulle bli 
behandlade av personalen. Det är därmed av största vikt att synen på barn samt lärande i 
förskola och skola framkommer på ett tydligt sätt redan vid första mötet med nyanlända 
föräldrar.  

En förälder önskade information kring hur man behandlar barn i Sverige, att det exempelvis är 
olagligt med aga och att det finns andra sätt att bemöta barn på. Hur barn, oavsett om de är 
pojkar eller flickor, ska bemötas och behandlas i Sverige, enligt de lagar och regler som finns, 
kan därmed ses som angeläget att klargöra för nyanlända föräldrar. Lunneblad (2013a) 
synliggör att svårigheter med att tydliggöra information för föräldrarna kan bero på eventuella 
kommunikationshinder. Informanterna i studien beskriver tolk som ett viktigt verktyg i mötet 
med förskolan för att kunna ta till sig information. Det är betydelsefullt att pedagoger i 
verksamheten tar fasta på föräldrarnas önskan om tolk för att kunna förmedla den information 
som föräldrarna anser är viktig att få ta del av samt den information pedagogerna anser 
angelägen att delge föräldrarna. Den språkmässiga otydligheten som informanterna beskriver i 
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mötet med verksamheten ställer till bekymmer för både personalen och föräldrarna. Lunneblad 
(2013a) beskriver att många pedagoger omedvetet använder sig av olika uttryck samt ett 
vardagsspråk som är färgat av förgivettaganden, vilket gör budskapet svårtolkat. Det är förstås 
knappast en hållbar lösning att ständigt ha en tolk närvarande i förskolan. En lösning skulle 
istället kunna vara att pedagogerna gör en ständig granskning av varandras vardagliga tal och 
informationsutbyte, i samtalet med just nyanlända föräldrar, så att det som framförs blir korrekt, 
tydligt och svårt att misstolka. Ett sådant arbete skulle även, enligt Stier, Tryggvason, 
Sandström och Sandberg (2012), förebygga att olika kulturella stereotyper upprätthålls.  

Dagliga diskussioner och förväntningar kring nyanlända föräldrars delaktighet vid evenemang 
och högtider, samt gällande mat, tider och annat måste enligt Lunneblad (2013a) ses över. En 
av föräldrarna i studien berättade att han blev inbjuden till ett föräldramöte, mötet skedde dock 
på svenska med viss tolkning på engelska. Föräldern förmedlade vid intervjutillfället att han 
inte förstod hela mötet men att han samtidigt inte vågade fråga eftersom han inte ville vara till 
besvär. Det är problematiskt att inte kunna förmedla grundläggande information om förskolan, 
förskoleklassen, det svenska skolsystemet samt det svenska samhället på ett sätt som nyanlända 
föräldrar kan förstå utan missförstånd menar Lunneblad (2006). Bunar (2010) påpekar att mer 
forskning måste göras för att synliggöra nyanlända familjers perspektiv kring skolan och 
förskolan. Samtliga föräldrar i denna studie framhöll upplevelsen att barnen mest lekte på 
förskolan och i förskoleklassen samt att barnen inte erövrade föräldrarnas önskan om tydlig 
kunskap vilket är ett resultat som även Bunar (2015) redogjorde för i sin studie kring nyanlända 
och skolan. Författaren beskrev att nyanlända föräldrar ofta kände sig icke delaktiga vad gällde 
barnens framsteg och studier. Detta tyder på att information kring lärandeteorier och hur den 
svenska förskolan ser på lekens betydelse för lärande inte framkommit. 

7.2.6 Läroplanernas synliggörande 

Ingen av informanterna hade fått en genomgång av läroplanen eller kunskapen om att den 
existerar. Frågan som kan ställas är därför, för vilka läroplanens existens ska vara tydlig för? 
Även nyanlända föräldrar ska ha rätt till kunskap om och förståelse för hur den svenska 
förskolan och förskoleklassen är strukturerade, vad de bygger på, hur synen på lärande och 
utveckling beskrivs samt vad verksamheten har för mål och syfte. Tallberg Broman (2015) 
framhåller att omvärlden har förväntningar på förskolan och förskoleklassen, parallellt med 
detta har verksamheterna läroplaner som måste följas. För att förväntningarna från dessa två 
håll inte ska krocka måste föräldrarnas förväntningar synliggöras samtidigt som läroplanens 
mål och syfte förmedlas. 

Enligt Lpfö 98 (Skolverket, 2016a) och Lgr 11 (Skolverket, 2016b) ska alla föräldrar kunna 
lämna sina barn till skolan och förskolan med vetskapen om att barnen blir väl omhändertagna 
och inte påverkade av olika åskådningar. En av föräldrarna uttryckte en önskan om att få veta 
vilken roll religion hade i förskolan och skolan. Föräldern såg detta som någonting mycket 
viktigt och grundläggande. I läroplanerna betonas även att skolan och förskolan ska fungera 
som ett stöd i föräldrarnas ansvar för barnens utveckling och lärande samt att pedagogerna ska 
samverka med föräldrarna med målet att hjälpa barnen. En slutsats kring detta kan vara att om 
föräldrarna inte får kunskap om eller förståelse för hur verksamheten fungerar och är 
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strukturerad, kan samarbetet hindras mellan föräldrar och pedagoger i verksamheten. 
Samarbetet kan till stor del försvåras på grund av okunskap om varandras tidigare erfarenheter 
samt om det inte finns en gemensam syn kring vad som anses vara det bästa för det enskilda 
barnets utveckling och lärande. En gemensam uppfattning hos föräldrarna i vår studie var att 
den svenska förskolan och skolan framhölls som bättre i sitt omsorgsarbete jämfört med 
hemlandet, däremot rådde inte samma uppfattning om nivån på utbildningen. Där ansåg de att 
hemländernas utbildningsnivå var högre och tydligare formulerad. Detta kan dock lätt förklaras 
i relation till att läroplanen inte blivit introducerad för föräldrarna i mötet med förskolan och 
förskoleklassen. Med tanke på att både Lpfö (Skolverket, 2016a) och Lgr 11 (Skolverket, 
2016b) tydligt poängterar samarbetet mellan verksamheten och hemmet krävs att pedagogerna 
även ges förutsättningar för detta, som till största del handlar om skapa en samsyn och 
gemensam förståelse för verksamhetens uppdrag. För att arbeta i enlighet med det läroplanerna 
beskriver krävs att pedagogerna har möjlighet till att förklara verksamhetens uppdrag och 
arbetssätt för alla föräldrar, oavsett geografisk härkomst eller språklig kunskap. 

7.3 Implikationer för yrkesuppdraget 

Våra kompetenser kring interkulturella möten har tveklöst utvecklats i samband med denna 
studie. Vi känner en större trygghet i vår profession gällande att skapa inkluderande samt 
utvecklande möten med barn och föräldrar från olika kulturer, nationer samt med olika 
livserfarenheter. Studien har även bidragit till att vårt kritiska tänkande utvecklats när det gäller 
att kritiskt granska olika arbetssätt och vårt eget förhållningssätt.  

Vikten av att förmedla läroplanernas grundtankar för föräldrarna är någonting som blivit 
synliggjort för oss. Det har framkommit hur otroligt angeläget det är att innehållet i läroplanerna 
presenteras för föräldrarna så att de får möjlighet att förstå vad förskolan gör samt på vilka sätt 
vi arbetar med att lära. Det måste bli tydligare för föräldrarna att vi i Sverige har olika teorier 
som utbildningen utgår från samt att den till stor del är forskningsbaserad. 

Eftersom studien har synliggjort föräldrarnas perspektiv på mötet med förskolan och 
förskoleklassen har vi fått mer kunskap om och förståelse för vilken information nyanlända 
föräldrar kan tycka är viktig att ta del av. Vi har även fått inblick i olika sätt att delge information 
samt att tolk är viktigt i mötet eftersom det förespråkades av alla informanter. Erfarenheter kring 
vilken information som är mest central att delge samt vilket förhållningssätt som är av vikt att 
förmedla har vi med oss i vår ryggsäck inför vårt framtida yrke som förskollärare i mötet med 
föräldrar.        

7.4 Förslag till fortsatt forskning 

I studien har nyanlända föräldrars erfarenheter av mötet med förskolan och förskoleklassen 
synliggjorts. Dessa erfarenheter har tagits tillvara på via livsberättelseintervjuer med nyanlända 
föräldrar. Det som i stora drag framkommit i studien är att föräldrarna kände sig väldigt 
tacksamma och positivt överraskade av mottagandet i förskolan och förskoleklassen. I studien 
har även en brist på information angående det svenska skolsystemet i allmänhet framkommit. 
Föräldrarna har saknat information kring hur skolsystemet fungerar, om det förekommer 
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läxläsning, om verksamheten är lektionsstyrd, synen på lärande, lekens betydelse samt regler 
och förhållningssätt. Ingen av informanterna hade heller fått ta del av läroplanen, varken någon 
information om att den existerar eller vad den utgör för grund i verksamheterna. Ett förslag till 
fortsatt forskning inom detta område skulle därför vara att genomföra en jämförande studie av 
nyanlända och svenska föräldrar med fokus på informationsutbytet i mötet med förskolan och 
förskoleklassen. Syftet med studien skulle kunna vara att synliggöra skillnader och likheter 
kring vilken information föräldrarna får ta del av i första mötet med förskolan och 
förskoleklassen.  
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Tankekarta            Bilaga 1 



 

 
  

 
Intervjufrågor            Bilaga 2
 

Fråga A. 

Varifrån kommer ni? 

Fråga B. 

Hur länge har ni varit i Sverige? 

Fråga C. 

Varför kom ni till Sverige? (anledningen till att ni har lämnat ert land) 

Fråga 1. 

Hur länge tog det från det ni kom hit, tills ni fick skola in era barn på förskolan? 

Fråga 2. 

Vilken information fick ni om den svenska förskolan? Vem fick ni informationen av? På vilket 
sätt fick ni informationen? (tolk, papper, vilket språk, film, osv) 

Fråga 3. 

Fick ni information om förskolans läroplan och vad den innebär? 

Fråga 4. 

Hur upplevde ni informationen/vad tyckte ni om informationen/vad tyckte ni om sättet ni fick 
information på? (förstod ni, var den bra? Dålig? Hjälpte den er? Tyckte ni att det var 
annorlunda, konstig, bristfällig osv.) 

Fråga 5. 

Hur blev ni bemötta av pedagogerna? 

Fråga 6. 

Hur hade ni velat få information och bli bemötta? Var det någonting som saknades? 

Fråga 7. 

Vad tyckte ni var bra med mötet med förskolan? 

 
 

 
               



 

 
  

Information till informanter         Bilaga 3 
 
Vi genomför en studie, via Luleå Tekniska Universitet, där vi vill se hur nyanlända föräldrar 
upplever mötet med förskolan och människorna i förskolan. Vi vill genomföra studien för att 
förbättra samtalen och mötena och göra er röst hörd. Vi skulle vilja ställa några frågor till er 
och spela in när ni berättar om ert möte. Varför vi vill spela in är bara för att vi inte ska glömma 
någonting och för att vi ska ha fullt fokus på er. Materialet kommer enbart att vara tillgängligt 
för vi två som genomför studien och kommer att raderas så fort en sammanställning är gjord.  Är 
det någon fråga ni inte vill svara på så är det helt okej, ni kommer att vara helt anonyma- alltså 
ingen kommer att få veta vem ni är. Är det så att ni, under studiens gång, inte vill vara med 
längre är detta också helt okej. Har ni några frågor till oss är ni välkomna att ställa dem. 
 

 
 
 


