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Abstrakt 

 

Five Iraqi parents' opinions of the Swedish preschool 
 

Studien beskriver fem föräldrars uppfattningar om den svenska förskolan. Jag har använt 

mig av en fenomenografisk metodansats och  samlat data genom semistrukturerade 

intervjuer. Alla intervjupersoner var kvinnor (mammor). 

  

I studiens resultat har det blivit tydligt  att föräldrarna har upplevt svårigheter att förstå 

förskolans uppdrag och hur förskolan fungerar i Sverige, men med olika resurser som de 

fick såsom en tolk eller en pedagog med arabisk bakgrund, kunde de ändå klara av 

kontakten med förskolan. Utifrån föräldrarnas berättelser har det dykt upp flera berättelser 

och uppfattningar av den svenska förskolan när det gäller barnomsorg, lärande och 

utveckling, avgifter, kvalitè i förskolan, olika former av föräldrasamverkan, föräldrars 

delaktighet och inflytande. Resultatet visar att föräldrarna uppfattar omsorg som att det 

handlar om förskolepersonalens bemötande och barns trygghet och trivsel i förskolan. 

Föräldrarna berättar att deras barn trivs på förskolan och bemöts precis som de ska. Barns 

utveckling och lärande uppfattas som en viktig del i förskolans arbete, och detta märks 

genom att barnen har lärt sig svenska språket och blivit självständiga. Dessutom 

uppskattar föräldrarna de olika typer av föräldrasamverkan som erbjuds i den svenska 

förskolan, såsom utvecklingssamtal, inskolningssamtal, föräldramöte, dagliga kontakter 

och andra sammankomster. Den svenska förskolan uppfattas enligt de fem föräldrana som 

ett stöd för familjerna och alla de fem är glada över att deras barn får chans till utbildning 

i förskolan.  Föräldrarna anser också att förskolan kompletterar hemmet och inte är bara 

en plats barn vistas i medan föräldrar arbetar. I analysen har resultatet tolkats i förhållande 

till relevant forskning, och andra refernser som presenterats i bakgrunden, och kopplats 

till studiens frågeställningar.  

 

 

 

Nyckelord 
 

Förskola, irakiska föräldrar, interkulturell förskola, samverkan, omsorg 

 

 

Förord 
Ett stort tack till de irakiska familjerna som gav mig förståelse för hur de uppfattar den 

svenska förskolan, och delade med sig sina tankar och erfarenheter. 

 

 

 

 

http://sv.bab.la/lexikon/engelsk-svensk/appreciation
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Inledning 
 

Förskolan tar emot barn med olika kulturell bakgrund. Den är en plats där olika kulturer 

möts. Familjer med olika ursprung, språk och kulturell bakgrund lämnar sina barn där. 

För att förskolan ska vara en social och kulturell mötesplats, krävs det att båda parter, 

förskolepersonal och familjer är engagerade. Möten äger rum dagligen i till exempel 

tamburen vid hämtning och lämning. I läroplanen står det bland annat att 

 

Det svenska samhällets internationalisering ställer höga krav på människors 

förmåga att leva med och förstå de värden som ligger i en kulturell mångfald. 

Förskolan är en social och kulturell mötesplats som kan stärka denna förmåga 

och förbereda barnen för ett liv i ett alltmer internationaliserat samhälle /.../ 

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, 2016:6) 

 

Jag vill med denna uppsats belysa vad förskollärare kan tänka på i mötet med föräldrar 

och barn från andra kulturer. Det är viktigt för förskollärare och verksamhet att 

föräldrarna känner delaktighet och trygghet när de lämnar sitt barn på förskolan. Enligt 

läroplanen ska förskolan och hemmen samverka med syfte till barns utveckling och 

lärande (Skolverket, 2016).  

 

Min studie kan ge ökad kunskap om hur utrikesfödda föräldrar uppfattar den svenska 

förskolan och vad de har för erfarenheter av förskolan. Denna kunskap kan förskollärare 

som möter familjer från skilda kulturer ha nytta av i sitt dagliga arbete.  
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2 Syfte och Frågeställningar 

 

Syftet med studien är att belysa fem irakiska föräldrars tankar om och erfarenheter av den 

svenska förskolan.  
                   
Frågeställningar 
 

Hur uppfattar de irakiska föräldrarna den svenska förskolan? 

 

 

3 Bakgrund 
 

3.1 Förskolans styrdokument.  
Förskolan står under Skollagen, 8 kap.  

 

Enligt skollagen 2 § Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande 

samt erbjuda barnen en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en 

helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, 

utveckling och lärande bildar en helhet. 

Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda 

barnen för fortsatt utbildning.   

 

Förskolan styrs i sin tur av en läroplan och förskolans uppdrag är ”att lägga grunden för 

ett livslångt lärande” (Skolverket, 2016: 5). Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på 

barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en 

helhet (Skolverket, 2016:5) 

 

Läroplanen består av två delar: förskolans värdegrund och uppdrag samt mål och 

riktlinjer. Målen beskriver vad förskolan ska sträva efter, medan riktlinjerna beskriver 

vad förskollärarnas och arbetslagets ansvar och arbetssätt att sträva efter målen. Målen 

handlar om normer och värden, utveckling och lärande och barns inflytande, förskola och 

hem, övergång och samverkan, uppföljning, utvärdering och utveckling, förskolechefens 

ansvar.  

 

Föräldrar och förskolan ska samverka med varandra för barns utveckling och lärande. 

Tallberg Broman (2013) menar att i förskolan sker  en demokratisering och att detta tros 

öka barns lärande. Det finns olika samverkansformer mellan familjer och förskolan idag. 

 Det finns olika samverkansformer mellan familjer och förskolan idag. En del är formella 

exempelvis utvecklingssamtal, inskolning och inskolningssamtal samt 

föräldramöten,  men det finns  också informella former som exempelvis drop- in, 

luciafirande, sommarfester och  dagliga kontaker vid lämning och hämtning av barnen 

menar Sandberg och Vuorinen (2007). Senast har  medieanvändning såsom webbsidor 

och bloggar blivit mer och mer vanliga i den svenska förskolan och dessa räknas som ett 

naturligt komplement till traditionella samverksformer och informationsdelgivning. 

Föräldrars delaktighet och inflytande betonas i läroplanen för förskolan och ett exempel 

på detta är utvärderingar av förskolans verksamhet med syfte att utveckla verksamheten 

t ex, enkäter som kan vara en form av samverkan mellan skola och hem (a.a.). 

Huvudansvaret för barnets utveckling och fostran ligger enligt Sandberg och Vuorinen på 

vårdnadshavare men förskolan ska möta och samverka med familjerna för att möjliggöra 

läroplanens mål. Jonsdottir och Nyberg(2013) skriver att en god föräldrasamverkan bidrar 
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till tygghet hos  föräldrar och detta i sin tur ger trygga barn. Trygghet hos barn skapar 

goda förutsättningar för barns läroprosesser, såsom social gemenskap och 

identitetsutveckling. Markström och Simonsson (2015) citerar läroplanens mål 

“arbetslaget ska samtala med barnens föräldrar om barnens trivsel, utveckling och lärande  

i och utanför förskolan samt genomföra utvecklingssamtal” (Skolverket, 2016: 5, 

Markström och Simonsson 2015: 21). 

 

Enligt läroplanen ska förskolan komplettera hemmet. Förskolan ska vara öppen för barns 

och föräldrars delaktighet och inflytande som är en förutsättning för barnets utveckling 

och lärande.Utifrån en demokratisk utgångspunkt ska förskolan erbjuda barn och 

föräldrar utrymme till delaktighet och inflytande i verksamheten. Personalens uppgift är 

också att göra förskolans uppdrag tydligt både för barn och föräldrar. Personalen ska 

främja barnens utveckling genom att skapa en trygg, fostrande, lärorik miljö . Man har 

också på sitt ansvar att utmana barnen och att stötta varje barns utveckling i synnerhet de 

som har särskilda behov enligt Skolverket (2016).  

I Läroplanen lyfts barnens lek och lärande upp som betydelsefullt. Leken är ett sätt att 

lära och utveckla socialt samspel och skaffa nya erfarenheter.  “Verksamheten ska främja 

leken..” (Utbildningsdepartementet, 2010: 5). En trygg miljö där stimuli till lek är också 

viktig. Det ska vara roligt att lära. I Skolverkets egna allmänna råd om vad som styr 

kvalité på förskolan nämns flera faktorer: 

-inne- och utemiljö: där miljön ska vara anpassad och ge förutsättningar för lek och 

lärande. 

-personalens kompetens: där personal ska ha kompetens att forma en verksamhet som 

erbjuder barn till utveckling och lärande, och kompetens att planera genomföra och 

utvärdera verksamheten. 

-personaltäthet: utifrån verksamhetens behov ska lämplig personalstyrka eftersträvas 

barnens gruppstorlek och sammansättning: måste ses ur relation till förskolans uppdrag 

och verksamhetens behov och möjligheter (Skolverket 2016) 

 

 

3.2 Läroplansteori 
Läroplansteori är ett forskningsfält  som belyser utbildningssystemets organisation och 

utformning. Lundgren (2014) menar att läroplansteori belyser olika frågeställningar som 

vad är kunskap och hur kan den läras ut? Frågeställningarna handlar också om vilken 

kunskap som är viktig för individ och samhälle. Lundgren menar att dessa frågor bör 

besvaras med vetenskapliga, historiska och idéhistoriska perspektiv.  

 

3.2.1 Förskolans läroplans framväxt  
Under 1900-talets början utformades en motsvarighet till dagens pedagogiska 

styrdokument skriver (Vallberg Roth 2013). Det utkom flera handböcker och arbetssätt 

och innehåll och riktlinjer  i ”barnträdgården”.  Det har dock inte funnits ett 

läroplansteoretiskt perspektiv på förskolan tidigare än 1980-talet.  

 

Förskolans styrdes fram till 1998 av Socialstyrelsen. De dokument som styrde förskolans 

verksamhet bestod av allmänna råd och anvisningar. Styrningen togs sedan över av 

Utbildningsdepartementet och först då fick förskolan en egen nationell läroplan, 

Lpfö98.  Läroplanen för förskolan beskrev strävandemål  för både på barns utveckling 

och lärande  och förskolepersonalens roll också på samhällets intentioner om en 

individualistisk människosyn menar Pramling Samuelsson (2014). Markström och 

Simonson (2015) belyser att  läroplanen då bestod av strävandemål istället för 

uppnåendemål. Under 1980-talet ändrades detta och inom Gruppen för läroplansteori och 
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kulturreproduktion börjar jämföra skola och förskola och relationen däremellan. 

Skolverket menar att förskolans läroplanstraditioner utifrån två olika modeller, en mer 

skolliknande innehåll och den andra Educaremodellen där man har stark tilltro till 

förskolans pedagogik som till exempel Reggio Emilia (Vallberg Roth 2012). 

 

Vallberg Roth (2013) beskriver  fyra olika Läroplansmönster som kan urskiljas för 

förskoleverksamhet: Guds läroplan, Det goda hemmets och hembygdens läroplan, 

folkhemmets läroplan och världsbarnets läroplan. Dessa har precis som skolans läroplan 

haft en relation till rådande samhällsidelogier och strukturer. Läroplanen har i grunden 

baserats på samhällets intentioner vad gäller demokrati,  omsorg, normer,  

förhållningssätt till barn och att förskolan ska vara en lärorik miljö. Pramling Samuelsson 

(2014) hävdar att under 2000-talet har det gjorts några revideringar där innehållsområden 

har blivit tydligare och viktigare som till exempel skolämnen såsom matematik, teknik 

och naturvetenskap, språk och kommunikation. 

 

Guds läroplan 

 

Barnomsorgsperioden från mitten till slutet av 1800-talet utgjorde en sammansvetsning 

mellan småbarnskolan och barnkrubbor. Perioden sträckte sig från mitten till slutet av 

1800-talet. Verksamheten var lutherskt skolorienterad, ”Guds läroplan” där 

kristendomsundervisning var grunden. Därefter inträder ett parallellsystem där en 

Fröbelinfluerad läroplan inom barnkrubbor och barnträdgårdar blir ett ”huvudspår” 

beskriver Vallberg Roth (2013). Verksamhetens innehåll och mål visade tydliga 

ambitioner på gudsfruktan, fostran och en upprätthållning av samhällsordning genom att 

stärka kristendomen i ett samhälle som var i förändring och förnyelse(a.a).  

 

 

Hemmets och hembygdens läroplan 

Den pedagogik som Fröbel förespråkade blev under 1860-talet dominerande för 

barnträdgårdar. Den hade en natuvetenskaplig, matematisk men även en religiös 

anknytning. Två systrar, Maria och Ellen Moberg, var förespråkare för Fröbels pedagogik 

och Maria Moberg startade 1899 en privat kindergarten i sitt eget hem. Systrarna öppnade 

sedan tillsammans en folkbarnträdgård som var öppen även för arbetarklassens barn. 

Fröbelinstituet öppnades 1909. Det bestod av barnvårdsavdelningar för spädbarn, 

barnkrubbeavdelning (barn 1-7 år) och en folkkindergarten (barn 4-6 år) samt ett 

eftermiddagshem för skolbarn menar Vallberg Roth (2013). Influenser från psykologin 

kom med nya tankegångar bland annat aktivitetspedagogik med influenser från Dewey. 

Även influenser av Piaget togs upp i pedagogiska barnträdgårdsskrifter. Det goda hemmet 

blev en förebild inom institutionerna och vice versa. Detta syntes i läroplanen med en 

verksamhet som hade nära anknytning till hemmet såsom hembygdsundervisning bland 

annat för att skapa en vardaglig undervisning anser Lundgren (2014). Skriftspråk och 

läsinlärning tillkommer medan natur-matematik och bygglek har stöd i Fröbelteori 

skriver Vallberg Roth (2013). Uppfostran och moderlig omsorg med en ledande roll var 

grundidén under denna tid. Denna parentes bottnade i samhällets skyddande och ambition 

att samhällsinvånare skulle bli medborgare och politiska fostrade menar Pramling 

Samuelsson 2014). Hatje beskriver denna tid som en tid av samhällelig uppbyggnad och 

modernisering. Folkuppfostran var en stor del av hur man ville att samhällets framtid 

skulle byggas upp och främjas menar Hammarström- Lewenhagen (2016).  
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Folkhemmets läroplan 

  

Perioden ”1950-1980” var starkt influerad av psykologiska perspektiv skriver Vallgren 

Roth (2012). Alva Myrdal var här en aktiv person som skapade grogrund för den senare 

barnstugeutredningen (Hammarström-Lewenhagen, 2016). Precis som i läroplanen för 

skolan fokuserades det på att barnen skulle få en sjävständighetsfostran men 

samtidigt  vara jämlika och ha demokratiska värderingar. Av utbildningspolitiska skäl 

ville man därför satsa på ett tidigt skolförberedande och att barn fick stöd i sin utveckling 

menar (Persson, 1998). 

 

 

Världsbarnets läroplan 

1996 tog Utbildningsdepartementet över Socialstyrelsens uppgift att styra förskolan. 

Förskolan blir en egen skolform, en del av skolväsendet och får plats i den nya skollagen 

(SFS 2010:800) hävdar Vallberg Roth ( 2012). 1990 etableras Skolverket och en ny 

läroplan för förskolan utformas, Lpfö 98 (sedermera reviderad 2010 och 2016). Då 

förskolan nu är en del av skollagen ställs höga krav på uppföljning, inspektion och 

utvärdering. Barns kunskap ska dokumenteras och utvärderas i bland annat IUP 

(individuell utvecklingsplan) och utvecklingssamtal. Barnens prestation och resultat 

viktigt. Förskolan är grunden till det livslånga lärandet och den blir temainriktad med 

kärnämnen som naturvetenskap och teknik, språk, matematik är aktuella. Förskolans 

uppdrag beskrivs som en verksamhet som ska bedriva pedagogik, omsorg och 

fostran.  Barnens inflytande blir viktigt vilket rimmar bra med synen på 

globaliseringsträvanden och syn på marknad och fri vilja(a.a). 

  

 

3.3 Språk och kommunikation 

“Kommunikation är en social process som innebär att dela tankar, känslor och 

erfarenheter med andra. Kommunikation bygger på ömsesidighet och gemenskap med 

omgivningen” (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2016). För att ge föräldrar 

möjlighet till delaktighet och inflytande bör personalen kunna förmedla förskolans 

uppdrag. Detta kräver ett gemensamt språk.  

 

Språket är ett centralt sätt för människor att mötas på. På förskolan sker en mängd samtal 

mellan personal och föräldrar. När parterna på grund av språket inte förstår varandra leder 

detta till frustration och otrygghet, menar Björk-Willén (2013) som gjort en studie på 

samtalen i tamburen. Hon menar att personal och föräldrar på förskolan på olika sätt 

försöker förstå och samspela med varandra, både verbalt och ickeverbalt. Missförstånd i 

samtalen verkade i studien ske ibland därför att föräldrarna tolkar pedagogerna 

bokstavligt. Både föräldrar och pedagoger använde sig flitigt av kroppsspråk för att fylla 

ut det verbala: blickar, betoningar, tonfall och gester. När pedagogerna inte förstår 

föräldrar kan det vara en säkerhetsrisk för barnen. Viktig information om matallergier 

eller medicinering kommer då inte fram till pedagogerna och barnets hälsa äventyras. 

Författaren menar att när det gäller att ge barn och föräldrar ett likvärdigt bemötande på 

förskolan, så är just språk och samtalande den stora didaktiska utmaningen för 

pedagogerna. Sammanfattningsvis av vad Björk- Willén skriver så drar man slutsatsen  av 

att hur  kommunikationen mellan föräldrar och pedagoger inte bara har med att parterna 

ifråga delar samma språk att göra. Det finns svenska pedagoger som har svårt att nå 

svenska föräldrar och kommunicera med dem. Dessutom beskriver Ridha (2015) att det 

svenska språket  som viktigt för att föräldrarnas barn ska komma in i samhället, klara av 
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studier och intregera socialt med andra. Inom sociokulturellt perspektiv diskuteras olika 

stödstrukturer som är verksamma i lärandeprocesser. Detta stämmer överens med vad 

Bjar och Liberg 2010 skriver att språket inte är  det enda verktyget utan också kulturen 

man lever i. Liberg (2010) menar att man lär sig mening genom att umgås och i dessa 

relationella och språkliga processer skapar man också kulturen man lever i. 

 

I Bouakaz (2007) avhandling berättar föräldrar med arabisk bakgrund om brist av språket 

kan utgöra ett hinder för att bli mer delaktig i barnens skolgång (årskurs 6-9). Vissa barn 

fick agera tolk till sina föräldrar medan andra valde att vara tysta. Någon förälder kunde 

använda sig av engelska i samtal med skolpersonal och på så sätt kunde de förstå 

varandra. Föräldrarna förstod inte mycket av den skriftliga information som skolan 

skickade ut. Barnen i familjerna kunde ibland dra nytta av att de förstår informationen 

och språket, för att vinna en och annan fördel eller slippa ifrån något de inte ville göra i 

skolan såsom läxor mm (a.a). Bouakaz (2009) betonar vikten av föräldrasamverkan och 

föräldrinflytande i den svenska skolan. Författaren menar att skolan och föräldrar behöver 

skapa en relation då en ömsesidig förståelse sker emellan. Ibland förstår föräldrar med 

annan etnisk bakgrund än den svenska och pedagoger inte varandra på förskolan, pga 

språkhinder, vilket Lunneblad (2013) tar upp i en studie. Det finns saker i bemötande och 

information som kunde göras bättre av pedagogerna, om de kunde göra sig förstådda. 

Lunneblad skriver om vikten av att vara tydlig i språk och gester. Vill pedagogen, som i 

Lunneblads (2013) studie, att ett barn ska komma en viss tid för att inte missa en aktivitet, 

så bör hon/han använda ett så klart språkbruk som möjligt  Den utlandsfödde eller 

nyanlända föräldern kan ha svårt att  uppfatta de små nyanserna och uttrycken som 

svenska språket innehåller.  

 

 

 

 

 

4 Tidigare forskning 
 

4.1 Interkulturell förskola 
Interkulturell är ett begrepp som beskriver interaktion och samspel mellan kulturer. 

Interkulturell förskola kan således begripas som en förskola där mångkultur råder, alltså 

där olika kulturer möts, och att förskolan har ett interkulturellt förhållningssätt i sin 

pedagogik och kommunikation. Ett interkulturellt förhållningssätt  är en 

gränsöverskridande process, en interaktion mellan människor från olika kulturer samt ett 

ömsesidigt samspel med varandra, menar Lahdenperä (2004). 

 

Förhållningssättet kräver att pedagoger har kunskap om vilka normer och regler som råder 

i den bemötta kulturen. Lahdenperä (2011) beskriver i sitt kapitel Mångfald, jämställdhet- 

interkulturellt lärande och integration, om sitt projekt Jämbredd. Lahdenperä menar att 

interkulturellt lärande sker ”där man på olika sätt bearbetar de hinder och motstånd för 

lärande och utveckling som utgörs av den egna uppfostran och de egna erfarenheterna, 

grupptillhörigheter och kulturella värderingar” (Lahdenperä 2011: 18). I detta arbete 

krävs dock att alla inblandade organisationer arbetar likartat och  att det finns 

förutsättningar för ömsesidig kommunikation. Lunneblad (2013) belyser i sin forskning 

hur nyanlända flyktingar blir bemötta i förskolan. Han menar att det är viktigt att barnen 

får en struktur i sin vardag, förskolan som organisation har i uppgift att ta emot dessa barn 

och integrerar dem i samhället samtidigt som deras kultur ska få lyftas fram och bevaras. 

Lunneblad letade i sin undersökning efter hur pedagoger positionerar barn i tal och 
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aktiviteter och hur detta kan ses från en kulturell och nationell identitet. Hans studie pekar 

på förskolan som en institution som har viljan att möta människor från andra kulturer och 

vara flexibel, men det krävs ett gemensamt språk för att det ska fungera fullt ut. Vidare i 

Lunneblads studie diskuteras att mottagandet av nyanlända flyktingar på förskolan inte är 

helt enkelt och det är heller inte tydligt för pedagogerna vilket bemötande som är ”rätt”. 

Kravet på pedagoger ökar i takt med att kravet på nyanlända flyktingars integration i det 

svenska samhället ökar.  Lahdenperä (2004) menar att det är viktigt att  pedagoger 

använder sig av ett interkulturellt perspektiv, vilket innebär att alla världens kulturer och 

traditioner uppmärksammas i verksamheten . Willén, Gruber och Puskás (2013) utgår 

från att förskolan är en instans tillhörande den svenska välfärden. Förskolans roll har vuxit 

fram som en del av det svenska folkhemmet. Under 1970-talets gjordes 

barnstugeutredningen (SOU 1972: 26; SOU 1972: 27) som betonar att förskolan är en 

lämplig arena för den samhälleliga viljan för inkludering. Ambitionen är en förskola där  

alla är jämlika. Den svenska förskolan beskrivs som en arena för fostran och för att 

förbereda barnen för vad som möter dem i framtiden i ett mångkulturellt samhälle 

(Willén, Grubér och Puskás 2013).  

 

 

4.2 Förskolans uppdrag 
 

Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara 

rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska stimulera barns 

utveckling och lärande samt erbjuda en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå 

från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, 

utveckling och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska barnens 

utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar främjas.    

                                                                                      (Skolverket 2016: 5) 

 

Förskolan är det första steget in i det svenska utbildningssystemet. Förskolan står idag på 

en grund av styrdokument som ska följas. Det har gjorts en del granskning på om huruvida 

förskolans uppdrag utförs såsom det är tänkt. 

 

Skolinspektionen gav 2016 ut en rapport ”Förskolans pedagogiska uppdrag – Om 

undervisning, lärande och förskollärares ansvar” på en undersökning de gjort på 

förskolor runt om i Sverige. I undersökningen beskriver Skolinspektionen att lärandets 

”vad” inte eftersträvas som det borde. Utifrån det pedagogiska uppdraget är undervisning 

och bör därför ”öka medvetenheten om möjligheten till undervisning i mötet med barnet 

oavsett i vilken aktivitet eller situation detta möte sker” (Skolinspektionens rapport 2016: 

49). Uppdraget kräver att pedagoger har kompetens och material att skapa undervisning, 

där stort ansvar läggs på förskolechefen och dennes uppgift att informera och stötta sin 

personal. 
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5 Metod 

I metodavsnittet beskrivs det vilken metodansats denna studie använde. Redovisning av 

tillvägagångssätt, urval och bearbetning av empirin med de fyra etiska principerna 

kommer tas upp och diskuteras. 

 

5.1 Metodologiska utgångspunkter 

I studien har jag inspirerats av den fenomenografiska ansatsen då jag vill utreda 

förståelsen av ett fenomen: föräldrars uppfattningar om ”fenomenet” svenska förskola. 

Metoden ses som en kvalitativ empirisk inriktad ansats (Uljens 1998) och fokus ligger på 

att förstå hur människor uppfattar sin omvärld. Enligt Uljens (1998) inriktar sig 

fenomenografin  på att analysera människors uppfattingar av något och inte om något. 

Uljens belyser att uppfattningar av något kan beskriva människans grundläggande 

förståelse medan beskrivning om något istället  är människors reflektion med värdering 

om något.  Kunskapen som vi får genom livets lärande kommer att kunna förändras 

genom tid då vi tar till oss nya kunskaper (Dahlgren & Johansson, 2015). 

. 

 

5.2 Kvalitativ ansats 
En kvalitativ metod inriktar sig på informanters utsagor och berättelser för att få djupare 

förståelse för fenomen. Metoden är att samla in data genom till exempel intervjuer och 

observationer (Bryman 2011). En kvalitativ metod var att föredra i denna studie då närhet 

till informanterna var viktig, samt att frågorna kanske behövde fördjupas så att 

förhoppningsvis få en mer detaljerad kännedom om informanternas svar. Detta hade varit 

både svårt och tidskrävande med till exempel enkäter. Patel och Davidsson (2014) menar 

att en kvantitativ metod är inriktad på siffror istället för ord, vilket betyder att metoden 

bygger på statistik. Jag är inte ut efter statistik på föräldrarnas svar i min studie, utan att 

jag söker föräldranas egna tankar och uppfattningar om den svenska förskolan. Därför har 

jag valt kvalitativa metoder som passar den fenomenografiska metodansatsen. 

Metodansatsen fokuserar på att informanterna får beskriva sina uppfattningar (Patel och 

Davidsson 2014). Och eftersom min studie utgår från föräldrarnas uppfattning passade 

detta bra. I kvalitativa data får man svar på intervjufrågorna i form av text och svaren når 

man genom öppna frågor rörande det som studien handlar om genom dialog. Metoden 

ger djupare förståelse för det studien undersöker (Denscombe 2009). 

 

5.3 Datainsamlingsmetodik 

Undersökningen grundas på datainsamling enligt semistrukturerade intervjuer. De 

semistrukturerade frågorna baserades på fasta frågor där det fanns utrymme för 

informanten att berätta fritt. Fejes och Thornberg (2015) skriver att ett så djupgående och 

utvecklat svar, så kallat probing, är en viktig bit utifrån den fenomenografiska 

metodansatsen. Även Denscombe (2009) menar att kvalitativ metod såsom 

semistrukturerade intervjuer kan innebära att man kan få  mer detaljrika svar, ” Att låta 

den intervjuade utveckla sina ideer och tala mer utförligt om ämnen som intervjaren tar 

upp”(Denscombe, 2009:266). Intervjuaren utgår ifrån färdig lista med ämnen som 

behandlas och frågor som besvaras, samt ska frågorna ge möjlighet till följdfrågor som 

ger möjlighet till djupare svar. Jag använde intervjuguide som grund (se bilaga A).  
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5.4 Urval 
Urvalet var både ett explorativt och ett subjektivt urval (Denscombe, 2009). Det 

explorativa urvalet utifrån min egen roll där jag ville upptäcka och samla in information. 

Och ett subjektivt urval då informanterna bestod av ett fåtal personer som valts ut med 

utgångspunkt att ge mest data utifrån studiens syfte. Urvalet var alltså inte slumpmässig. 

Jag valde att intervjua irakiska föräldrar med barn som går eller har gått i förskolan i 

Sverige, och föräldrar till barn som har gått i förskolan i Irak. Jag sökte personer med 

irakisk bakgrund i min närmiljö som kunde ställa upp för intervju. Jag fick deras 

telefonnummer genom mina kontakter. Efteråt ringde jag dem och tillsammans bestämde 

vi tiden för intervjun. De blev informerade om studien och dess syfte. Jag hade tidigare 

kontakt med dessa föräldrar genom mitt tidigare arbete i andra förskolor men jag känner 

dem inte personligen. Inget av informanternas barn går på min nuvarande arbetsplats. De 

fem föräldrar som deltog i studien, är alla mammor.  

 

Informanterna har olika bakgrund, och utbildningar på olika nivåer. Informanterna är från 

olika delar av Irak, alla har kommit till Sverige  vid olika tidpunkter. Språknivån 

varierade, några kan bra svenska men andra kan bara enstaka ord.   

Två av informanterna ersattes av två andra nya informanter eftersom de åkte utomlands 

under den planerade tiden för intervjun.  

Studien eftersökte uppfattningar om mötet med den svenska förskolan och därför var ett 

stort antal informanter inte viktigt. Fokus låg istället på att få antal informanter och istället 

individuellt varierat för att få mer utvecklade beskrivningar och en tydligare helhet. 

 Förhoppningen var att få en så tydlig bild som möjligt. 

 

5.5 Genomförande 

Innan intervjuerna gjordes fick informanterna informationsbrev, både på svenska och 

arabiska, om studien och deras rättigheter i fråga om samtycke och konfidentialitet med 

utgångspunkt i de etiska principerna enligt Vetenskapsrådet (2002). Jag informerade 

informanterna om mitt forskningssyfte, vilken metod jag skulle använda samt 

inspelningen av intervjuerna. Jag utgick ifrån vad Denscombe (2016) skriver, att 

forskaren bör få tillåtelse av informanten att spela in intervjun.  Efter jag fått alla 

deltagares samtycke till studien (se bilaga C), genomfördes intervjuerna på arabiska på 

en förskola där jag arbetar. Förskolan ligger i ett samhälle, och där satt vi i ett samtalsrum 

som jag hade tillgång till. Beräknad tid för samtalet var att det skulle pågå under 30-45 

minuter. Jag spelade in intervjuerna med mobiltelefon. Jag antecknade inte samtalet vid 

tidpunkten utan jag ville fokusera på informantens berättelser. Detta gjorde jag för att jag 

skulle kunna koncentrera mig vad som sades, samt att informanterna skulle känna 

trygghet och att de fick min totala uppmärksamhet. Den första intervjun uppfattade jag 

som svårare då jag kände mig osäker om hur föräldern skulle tolka intervjufrågorna. Det 

verkade dock som de var intresserade och ingen hade problem med att öppna sig. Den 

femte intervjun tog lite mer tid då informanten har kurdiska som modersmål, men hon 

kan läsa och tala arabiska och kunde uttrycka sina tankar ändå. 

Efter intervjuerna genomfördes, gjordes transkribering på arabiska för att det skulle bli 

lättare för mig att översätta till svenska och transkribera allt som sagts. Dessutom ville 

jag använda citat både på arabiska och svenska så deltagarna och andra läsare kan läsa 

mitt resultat och hur det kan se ut (se bilaga D). Översättningen av transkribering av data 

skrevs ned i datordokument därefter skrevs den ut på papper för att få bättre översikt inför 

analysen. 
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5.6 Bearbetning av data 
En genomgång av transkriberad data gjordes först för att bilda kategorisering av olika 

mönster och teman. Bearbetningen skedde genom att läsa utskrivna data. Läsningen 

behövde göras i flera omgångar för att lättare hitta tillhörig het i kategorierna, och detta 

gjordes för att förenkla för mig själv och skapa struktur och sammanhang. 

Fejes och Thornberg (2015) menar att det finns olika huvudingredienser i den kvalitativa 

bearbetningen bland annat koncentrering, kategorisering, berättelse och tolkning. Den 

koncentrerande delen är i huvudsak att hitta viktiga innebörder i textmassan medan 

kategoriseringen innefattar att hitta ett huvudsakligt tema som kan skapas till en struktur. 

Jag läste varje intervju flera gånger och markerade svaren, numrerade dessa och sorterade 

dem utifrån innebörd alltså koncentrering. Jag jämförde svaren med varandra, sökte efter 

likheter och olikheter mellan svaren. Därefter skapade jag kategorier. 

Utifrån föräldrarnas utsagor i intervjuerna kunde jag urskilja fem centrala och 

återkommande kategorier, och därefter underkategorier till dessa: 

 

. Omsorg 

-          pedagogens roll 

-          trivsel och trygghet 

. Utveckling och lärande 

-          uppfostran 

-          språk och social kompetens  

. Kvalité 

. Svårigheter 

. Föräldrasamverkan 

 

Berättelserna kan skapa en sammanhängande historia och tolkningen ligger på forskaren 

som har i uppgift att hitta en sammanflätad tolkning. Patel och Davidsson (2014) 

beskriver detta som en induktiv process vilket kan hjälpa forskaren att hitta mönster. Min 

studie utgår ifrån föräldrarnas berättelser och utsagor om deras uppfattning om den 

svenska förskolan. I analysen markerades citat som kunde användas i resultatet som stöd.  

 

 

5.7 Trovärdighet, tillförlitlighet och överförbarhet 
För att en studie ska vara trovärdig är det viktigt att forskaren är sann gentemot de 

uppgifter som tas fram. Forskaren behöver enligt Bryman (2011) vara fri värdering i sin 

tolkning av informanternas berättelser. Jag bör alltså inte tolka utöver det föräldrarna 

sagt/säger. Det induktiva arbetet är just studier som kan ge kunskap utifrån 

undersökningen. Det finns ingen mening med att leta efter sant eller falskt i mina 

tolkningar. Däremot är det viktigt att visa på en tillförlitlighet om liknande studier vill 

göras. 

 

Studien gjordes på ett litet antal informanter och överförbarheten är därför inte så stor. 

Det går inte att dra slutsatser och generalisera att föräldrarnas berättelser representerar 

alla andra irakiska föräldrars uppfattningar. Men syftet i min studie var heller inte att mäta 

resultat utifrån antal representanter utan att beskriva några föräldrars uppfattning om den 

svenska förskolan. Denscombe (2016) menar att tillförlitlighet i kvalitativa studier frågar 

efter “hur skulle” undersökningens fynd kunna representera fynd från andra liknande fall? 
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För att öka tillförlitligheten för en studie menar Hermerén (2011) att forskaren kan visa 

upp tolkningen av utsagorna för de som intervjuats och få de godkänt såsom sannfärdigt. 

Gällande min studie tillfrågades föräldrarna om de ville ta del av det jag skrivit. Några 

var intresserade av att läsa den och jag kommer att visa den färdiga rapporten för dem.  

 

5.8 Etiska överväganden 

De etiska principer som Vetenskapsrådet inom humanistisk-vetenskaplig forskning 

(2002) anger, är att skydda de individer som deltar i forskning. Deltagare i studier ska 

skyddas mot otillbörlig insyn i sina livsförhållanden, de ska inte bli kränkta eller 

förödmjukade och de ska inte bli fysiskt eller psykiskt skadade. Informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet är principer som forskaren 

inför varje studie måste beakta. Individskyddskravet ska vägas gentemot forskarkravet; 

samhällets krav på att viktig och utvecklande forskning faktiskt bedrivs. 

Informationskravet innebär att forskaren informerar om studien, vad den syftar till och 

hur uppgifterna ska användas. Informationen skall ges muntligt eller skriftligt, innan 

studien påbörjas. För min del skickades ett informationsbrev ut till föräldrarna med 

förfrågan om medverkan (Se bilaga B). De fick veta att uppgifter som de lämnar i 

intervjuerna endast kommer att användas för studien - och i inget annat sammanhang. 

Denscombe (2009) hävdar att en deltagare i en forskning måste informeras om 

forskningens syfte, metod och förväntade resultat. Deltagaren fick lämna sitt samtycke 

skriftligt, enligt samtyckeskravet. Deras medverkan var frivillig och kunde avbrytas under 

studiens gång. Föräldrarna som jag intervjuade är myndiga och kunde därmed lämna 

samtycke utan problem. En sak fick jag dock betänka inför min studie gällande samtycke; 

jag kunde väcka känsliga minnen till liv. Detta trots att vi talade om förskolan, inskolning 

och föräldrasamverkan, neutrala ämnen för de flesta. Men vad vet man som forskare? 

Förskolan som barnen gick på i Irak kanske låg i närheten av det torg där en bomb 

briserade och en nära släkting dog? Traumatiska minnen kan komma över en människa 

när som helst. Samtidigt som det var viktigt för en del informanter att tala om detta så var 

det deras uppfattningar om den svenska förskolan som var viktig i min studie. Därför var 

jag beredd att under intervjuerna inte fördjupa mig ytterligare i dessa uppfattningar utan 

jag försökte avleda och komma in på mina frågeställningar igen. Skulle någon av 

informanterna vilja avbryta sin medverkan betyder det inte att all data skulle gå förlorad. 

Genom att anonymisera materialet är det möjligt att använda det i studien, menar 

Vetenskapsrådet (2002). Informationsbrev och samtyckesblankett skrevs på svenska och 

arabiska, detta var för att förvissa mig om att föräldrarna verkligen kunde förstå vad de 

skrev under på och vad studien handlar om. Det handlade om att ta etisk hänsyn till 

respondenterna (Se bilaga C). 

Nästa princip var att överväga konfidentialitetskravet. Här menas att identiteterna på 

deltagarna alltid ska skyddas och att personuppgifter skall förvaras på ett sådant sätt att 

obehöriga inte kan ta del av dem. Föräldrarna jag intervjuade kände inte till andras 

medverkande. I forskningsprojekt som omfattar användning av etiskt känsliga uppgifter 

om enskilda identiferbara personer, bör de som arbetar med studien underteckna en 

förbindelse om tystnadsplikt. Det är omöjligt att lista upp vad som är etiskt känsliga 

uppgifter, vad som är kränkande för en viss person behöver inte vara kränkande för en 

annan, personligen eller som anhörig. I min studie var det överlag till hjälp när det kom 

till det etiska bedömningarna, att jag är i från Irak. Nyttjandekravet är den sista av de 

etiska principerna. De uppgifter som en forskare får in får endast användas för 

forskningsändamål. De får inte användas (eller utlånas) för kommersiellt bruk eller för 

andra icke-vetenskapliga syften, menar Vetenskapsrådet (2002). 
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6 Resultat 
 

Här beskrivs resultatet av intervjuerna. Resultatet har delats upp i kategorier och 

underkategorier med en förklarande text av innehåll.  Läsaren får ta del av citat från 

bearbetat intervjuresultat. 

 

6.1 Omsorg 
 

Utifrån informanternas berättelse ser man att de inte uppfattade samma trygghet på 

förskolor i Irak som de har uppfattat i Sverige. Nästan alla mammor uttrycker detta genom 

att de berättar att barn behandlas på ett annat sätt, och att pedagogerna ger mer 

uppmärksamhet och trygghet på förskolan i Sverige. En mamma beskriver att hon känner 

trygghet när hon lämnar sitt barn i förskolan då hon vet att personalen där kommer att ta 

hand om barnet på bästa sätt.  

 

Nu har jag min son på förskola och han trivs där. Han är glad när jag lämnar      

honom och vill gärna stanna med sina kompisar och leka samt så tycker 

han om sina fröknar. 

 

Mammorna beskriver att sättet personalen behandlar barnen på förskolan i sitt hemland 

skiljer sig än i Sverige och en del var oroliga i början när deras barn började på förskolan 

här i Sverige då de hade med sig erfarenheter av förskolan där.  

 

 

Jag var orolig när min son skulle börja på förskolan i Sverige ifall han 

skulle behandlas likadant som i Irak. Men när han började kände jag 

skillnaden 

 

En del av mammorna som intervjuades har erfarenhet av att ha sina barn i förskola i Irak.. 

De berättar sina uppfattningar av omsorgen av barnen i den svenska förskolan i  

jämförelse med den irakiska förskolan. De uttrycker att den svenska förskolan behandlar 

barnen på ett bra sätt, och både barn och föräldrar är tryggare. I den svenska förskolan är 

pedagogernas roll omsorgsinriktad. 

. 

6.1.1 Pedagogens roll 

Pedagogens roll, är enligt mammornas uppfattning, att de har ett trevligt bemötande och 

tar väl hand om barnen. De är hjälpsamma och försöker på olika sätt att hjälpa föräldrarna 

och barnen på bästa sätt. Informanterna beskriver hur de och deras barn bemöts av 

pedagoger i den svenska förskolan, och hur pedagoger tar han om deras barn. 

 

Jag var orolig och även min son var osäker men med tiden och med hjälp 

av personalens uppmärksamhet började han känna sig trygg och jag med 
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I början när hon började i förskolan här i Sverige fick hon feber någon dag 

på förskolan och då berättade hon om personalen och hur de tog hand om 

henne. Jag menar att personalen visar omsorg om barn på förskolan här 

 

6.1.2 Trivsel och trygghet 

Utifrån mammornas berättelser kan man se att det är viktigt för dem att barnen känner sig 

trygga och trivs på förskolan. Mammorna beskriver att de känner trygghet när deras barn 

verkar trygga och glada vid hämtning och lämning. De uttrycker även att de har en bra 

kommunikation med personalen skapar trygghet menar de. 

 

När vi kommer in på förskolan på morgonen kommer en personal och 

hälsar och tar emot min son. Man känner sig trygg och barnet blir glad och 

min son vill inte gå hem när jag ska hämta, det känns jättebra. 

 

Det känns jättebra, min son trivs med personalen och barnen på förskolan 

och jag tror att det är precis det mammorna vill ha. 

 

6.2 Utveckling och lärande 
Utifrån intervjuerna ser man att  lärandet kommer mest på tal när de nämner på vad deras 

barn lärt sig i den svenska förskolan. Mammornas berättelser talar om  att de märker 

barnens lärande även hemma. De beskriver förskolan som en viktig del för barns lärande 

och att barnen lär sig det svenska språket. 

 

För oss som inte är svenskar är språket det viktigaste, mina barn har lärt sig 

svenskan på förskolan. 

 

Informanterna nämner även att deras barn lär sig att bli mer självständiga till exempel att 

ta på sig, duka av,  äta ordentligt och att inte ta så stor mängd mat. De uttrycker att de är 

glada över att deras barn har lärt sig nya saker såsom att sitta länge vid matbordet och inte 

lämna bordet när de äter till de är färdiga.  

 

Tex vi brukar inte äta med gaffel och kniv hemma för vi använde mest sked, 

men min son vill att vi äter med gaffel och sked 

 

Några av mammorna beskriver att man kan se hur deras barns utveckling och lärande görs 

tydligare i den svenska förskolan i jämförelse med förskolan i Irak. En mamma påpekar 

att läget i Irak kan ha en påverkan på förskola och skola som i sin tur påverkar barns 

lärande. Den svenska förskolan är inte bara en plats där man tar hand om barn utan att 

fokus ligger på barns lärande och utveckling också. 

 

6.2.1 Uppfostran 
Utifrån informanternas utsagor beskrivs förskolan som ett andra hem och att förskolan tar 

del i barnens uppfostran. En mamma nämner att hennes flicka har lärt sig vissa saker på 
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förskola och hon gör det hemma också till exempel, att visa respekt för andra och att 

lyssna. 

 

För mig är förskolan som ett andra hem för mina barn, där de träffar 

personer som tar hand om dem och strävar efter deras behov. Förskolan 

kompletterar hemmet. 

 

Enligt intervjuerna fokuserar förskolan på barns självständighet genom olika rutiner på 

förskolan. Mammorna menar att det inte räcker med att barnen lär sig hemma utan att 

lärandet sker med hjälp av förskolan. 

 

Mina barn har lärt sig att vara självständiga. De klär på och av sig själva, tar 

mat själva, dukar av efter maten, städar efter sig mm.  

En mamma nämner att man lär sina barn men barn lär sig större delen med hjälp av 

förskolan. Hon uttrycker förskolans roll för barns utveckling och lärande.och även 

uppskattar att hennes barn går på förskolan. 

 

6.2.2 Språk och social kompetens 
Utifrån mammornas berättelser ser de förskolan som en social plats där barnen får 

chansen att träffa kompisar och träna på  sin sociala kompetens. Mammorna uttrycker att 

förskolan är en möjlighet till att deras barn tar sig in i samhället och får chans att lära sig 

av varandra.   

 

Jag vill att min son träffar andra barn och inte blir ensam. 

 

Våra barn kommer in i en annan miljö och möter samhället och träffar andra 

människor än mamma och pappa i förskolan. Jag vill att de lever sitt liv 

med andra barn. 

 

Utifrån mammornas utsagor vill de att deras barn utvecklar sitt språk, det svenska språket 

i synnerhet.  Det visar sig att mammorna vill ha sina barn i förskolan för att komma in i 

samhället, lär sig språket och skaffa kompisar och ha roligt med andra barn. Samtliga 

mammor uttrycker att de är glada över att deras barn har lärt sig prata svenska 

 

Nu har min flicka lärt sig svenska, hon kan flera ord och förstår svenska 

mer och mer. Förra veckan var vi hos läkaren och hon kunde förstå vad 

läkaren sa. 

 

6.3 Kvalité 
Utifrån intervjuerna ser man att det finns skillnader på mammornas uppfattning av kvalité 

på förskola. En del ser kvalitén på förskola genom barns utveckling och lärande, glädje 

och trivsel i förskolan medan andra ser kvalité utifrån miljön och möjlighet till lek. 
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Här använder förskolan moderna och pedagogiska leksaker såsom pussel. 

De leksakerna är jättebra för barns lärande. 

 

Miljön är för några av mammorna ett bevis på förskolans kvalité. De berättar att den 

svenska förskolans miljö är fin och lärorik både inne- och utemiljön. En mamma berättar 

att förskolans lokalar är rena. Att det är rent och håller en viss standard, menar hon.  

 

Informanterna uppfattar att alla barn har rätt till förskola i Sverige i jämförelse med i 

Irak.   De berättar att rätten till plats i förskolan i Irak,  är beroende på ålder, barnet måste 

vara fyra år och om föräldrarna har råd, fast antal förskolorna i Irak har ökat mer och mer 

p.g.a ändringen i samhället. Den svenska förskolan är inte kostsam, det vill säga man 

betalar avgift beroende på sin inkomst samt ingår maten i barns vistelse, nämner de 

 

Här i Sverige finns det regler, alla betalar olika summor beroende på deras 

inkomst och om man är arbetslös eller studerar så betalar man inte. I 

Sverige är det bra för familjens ekonomi 

 

Några mammor uttrycker att personalen i den svenska förskolan arbetar på ett bra sätt 

men ingen av dem nämner något om personalens kompetens. Däremot nämner en mamma 

att personalen i den irakiska förskolan saknade behörighet att undervisa i förskolan. Detta 

är något som påverkar kvalitén i förskolan, menar hon. 

 

 

6.4 Svårigheter 
Enligt informanternas berättelser kan man se att det fanns en viss oro inför det första 

mötet med den svenska förskolan och dess personal.  De flesta mammorna som 

intervjuades kan inte svenska och detta  skapade svårigheter att förstå och förmedla sig i 

kontakten med den svenska förskolan. Utifrån mammorna skapade detta oro och 

otrygghet att lämna sina barn på förskolan till en början. En del mammor beskriver hur 

de var oroliga och tveksamma inför förskolans rutiner som de inte stött på tidigare trots 

att de har haft barn på förskolan innan. 

 

 

Jag var lite orolig… jag måste säga sanningen, jag var rädd i början /…/ 

Jag var orolig för personalen på förskolan. 

 

Jag var orolig, tveksam och rädd, jag tänkte mycket på hur personalen 

skulle ta hand om mitt barn. På förskolan sov barnen ute och jag var rädd 

att något skulle hända, typ att en insekt skulle vara på honom eller att han 

skulle frysa. 

 

 

Informanterna beskriver att inte kunna det svenska språket kan vara ett hinder i 

kommunikationen med personalen i förskolan. Enligt informanternas utsagor brukade 

personalen ge information men det var svårt att förstå allt, men de fick mycket hjälp av 

personalen. Med de olika resuser som förskolan hade, kunde personalen underlätta 
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kontakten med föräldrarna genom att ordna tolk eller personal som kunde arabiska, menar 

de. 

Jag fick hjälp av en personal som kunde arabiska. Hon förklarade vilka 

regler förskolan har och hur det fungerar… 

 

 

6.5 Föräldrasamverkan 
Utifrån mammornas berättelser så har de stött på olika föräldrasamverkan i förskolan, 

samtliga är positivt inställda till dessa samverkansmetoder. En del menar att det skapar 

ytterligare trygghet och att de kände att de har en påverkan på förskolan som verksamhet. 

Mammorna nämner utvecklingssamtalet, där personal och föräldrar pratar om barnets 

utveckling, som ett exempel på föräldrasamverkan. 

 

Ja, jag har haft samtal med personal angående min flicka, de berättade om 

hennes utveckling, språk och andra saker … Det var jättebra 

 

Det är jättebra, man får veta vad barnet har utvecklat och lärt sig. Man får 

bra information om sitt barn och ifall barnet behöver lära sig vissa saker så 

samarbetar förskolan och föräldrarna och hjälper barnet 

 

Mammorna nämner också inskolningssamtal, där personal och föräldrar pratar om barnet 

en tid efter att det skolats in på förskolan.  De flesta uttrycker att inskolningssamtal är 

utmärkt för att de fick bra information om förskolan och sina barn. Det är ett bra tillfälle 

till att utbyta kunskap om barnet med förskolan, menar de.  

Det var mitt första samtal med personalen som jag hade, jag var orolig men 

efter samtalet kände jag mig trygg för att de berättade om hur det gick under 

inskolningen för min son… det tycker jag är bra 

 

Jag tycker att det är bra … för vi fick bra information om förskolan och 

min son, samt att de frågade mig om min son och vad han tyckte om och 

hur han var hemma 

 

Informanterna nämner även ett gemensamt möte så kallat föräldramöte, där föräldrarna 

får information om förskolans verksamhet. En del berättar att föräldramötet är ett bra 

tillfälle där de får träffa all personal, får mycket information om sina barn och vad de gör 

i förskolan och en chans till kommunikation mellan förskolan och hemmen. De uttrycker 

att det är bra att föräldrarna och personalen träffas för att framföra och arbeta på förslag, 

samt att det är positivt  att få träffa andra föräldrar. Föräldrar nämner också andra 

aktiviteter som förskola och föräldrar gör tillsammans till exempel grillfest och firandet 

av olika högtider. De flesta av föräldrarna ser dessa sammankomster som trevliga och 

roliga 

 

Jag brukar vara med när förskolan har fester såsom grillfest och ha roligt. 

Min flicka blir jätteglad och det blir jag med 

 

Det visar sig att mammorna inte uppfattat föräldrasamverkan på samma sätt som här i 

Sverige. Det har inte erbjudits utvecklingssamtal eller inskolningssamtal utan samtal har 
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skett vid hämtning och lämning och då mest handlat information om barnet ätit och sovit. 

Mammorna beskriver också att de känner att de får mer plats för delaktighet och påverkan 

i förskolan i Sverige. De flesta uttrycker att de var osäkra om förskolan i Irak styrs av 

någon Läroplan eller inte. 

 

 

7 Analys 
I analysavsnittet kommer jag att koppla resultat som har kommit fram genom intervjuerna 

till tidigare forskning kring den interkuturella förskolan, Läroplan för förskolan och andra 

referenser som presenteras i tidigare avsnitt. I det här avsnittet har varje kategori 

sammanfogats till fem större delar och resultatet  analyserats. 

 
7.1 Omsorg 

För att skapa utrymme för ett bra lärande behöver barnen känna sig trygga i förskola med 

personal, miljö även andra barn och andra föräldrar. Detta har mammorna nämnt flera 

gånger under intervjuerna och det märks till exempel genom hur pedagogerna bemöter 

barnen och genom barns egna berättelser. De nämner att barnen är trygga med personal 

på förskolan. Hur pedagoger tar omsorg om barnen har en stor påverkan på barns 

trivsel.  Omsorgen speglas i barnets berättelse och också vidare på hur föräldrarna ser på 

förskolan och hur de behandlar barnen. Läroplanen bygger på att barnens utveckling och 

lärande sker genom relationer och här blir pedagogens roll tydlig att vara stöd i både i att 

skapa trygghet för barnen och dess utveckling och lärande. Förskolans uppdrag är tydligt 

”Verksamheten ska präglas av omsorg om individens välbefinnande och utveckling” 

(Skolverket, 2016:4).   I denna omsorgen kan då också ingå en bra kommunikation 

föräldrar och pedagoger emellan.  Mammorna beskriver att de fått mycket hjälp särskilt 

språkligt. Det blir tydligt att förskolorna försöker stötta familjer med annan bakgrund än 

svensk genom  att ordna språkliga resurser, genom ett trevligt bemötande och få föräldrar 

och barn känna sig trygga. Mammorna uppfattar att pedagogerna tar extra hänsyn till 

föräldrarna genom att lägga mycket vikt på att hjälpa dem med språket och att de har ett 

tillmötesgående sätt både till föräldrar och barn vilket gör att de känner sig välkomna och 

trygga. Lahdenperä (2004) talar om ett interkulturellt förhållningssätt hos pedagoger, och 

det är förmodligen nödvändigt i  Sverige idag, där vi tar emot många familjer från skilda 

kultur- och språkbakgrunder. Tallberg Broman (2013) menar att det ett så kallat 

gränsöverskridande mellan förskola och hem bjuder in till en starkare kommunikation 

mellan hem och skola. Detta kan i sin tur skapa trygghet. Jonsdottir och Nyberg (2013) 

menar att om man utgår från Bowlbys anknytningsteori ser man att individer är starkt 

beroende av anknytning till andra personer och för att kunna utvecklas på ett sunt sätt 

behöver det finnas en trygg närvaro. Trygghet hos föräldrar skapar i sin tur en trygghet 

hos barnen. Omsorg, menar mammorna, visas på olika sätt men pedagogens bemötande 

och omsorg för deras barn på ett öppet och trevligt sätt skapar trygghet. Genom att bjuda 

in och inkludera till samverkan känner föräldrarna också att de får en roll att påverka sina 

barns tid på förskolan. 

 

 

7.2 Utveckling och lärande 
Av det mammorna uttrycker förstår man att förskolan i Sverige ger barn möjlighet till 

utveckling och har stor betydelse för barns lärande samt ett stöd för familjen som ett 

komplement för hemmet. Barns utveckling och lärande är grundpelaren i verksamheten 

för förskolan. Den svenska förskolan är inte bara en plats för barn att leka på medan 

föräldrarna är på arbetet, det är en plats för relationellt lärande 
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(Utbildningsdepartementet, 2010). Av mammornas svar ser man att  förskolan är en plats 

för barns lärande, och lärandet, barn lär sig svenska språket, att vara självständiga, att lära 

sig nya saker och erövra nya färdigheter. Ridha (2015) beskriver det svenska språket  som 

viktigt för att föräldrarnas barn ska komma in i samhället, klara av studier och integrera 

socialt med andra. Bjar och Liberg (2010) menar att inom sociokulturellt perspektiv 

diskuterar olika stödstrukturer som är verksamma i lärandeprocesser. Sociala 

interaktionen, såväl språkliga som fysiska. Språket är inte de enda verktyget utan också 

kulturen man lever i . Vidare beskriver Liberg (2010) att man lär sig menig genom att 

umgås och i dessa relationella och språkliga processer skapar man också kulturen man 

lever i.  Ridha (2015) refererar till Fought som har beskrivit språkets betydelse för 

identiteten på följande sätt: "Språk spelar en avgörande roll i byggandet och 

upprätthållandet av den etniska identiteten. I själva verket kan etnicitet ha ett mer 

betydande förhållande till språket än andra sociala faktorer som kön, ålder eller 

samhällsklass "(2015: 32) 

 

Utifrån mammornas berättelse kan man då se att de värnar om att barnen ska komma in 

i det svenska samhället, lära sig genom socialt samspel med andra och att förskolan är 

en lämplig arena för detta. Detta stämmer överens med vad Lunneblads (2013) studie 

belyser, att barn behöver  integreras i samhället och att förskolan är en institution som 

möter människor från andra kulturer. Barn med utländsk bakgrund har rätt till 

integration i det svenska samhället och att deras kultur lyfts fram. Barn är i behov av att 

vara med andra så att de lär sig saker.  Lärandet sker i samspel och kommunikation med 

andra. Förskolans läroplan utgår från ett lärande som sker i samspel med andra aktivt i 

lek, samspel och kommunikation.  “Lärandet ska baseras såväl på samspelet mellan 

vuxna och barn som på att barnen lär av varandra. Barngruppen ska ses som en viktig 

och aktiv del i utveckling och lärande”. (Skolverket, 2016: 7). 

 

7.3 Kvalité 
Utifrån informanterna finns det en skillnad på hur man ser på kvalitén. En del ser kvalitén 

på förskola genom barns utveckling och lärande, glädje och trivsel i förskolan medan 

andra ser kvalité utifrån miljön, möjlighet till lek. Man kan se detta som sammanlänkande 

komponenter som går hand i hand med varandra även om det tycks vara så att 

informanterna skiljer dem åt. Några mammor nämner också att de i Irak var oroliga då 

personalen saknade utbildning för arbete med barn i förskolan, något de inte beskriver 

om förskolans pedagoger i Sverige. I förskolans styrdokument Lpfö98 (rev 2016) 

beskrivs det hur verksamheten ska ha utrymme för olika aktiviteter i både inne- och 

utemiljö. Förskolan ska främja lärandet och utveckling och underförstått görs detta i 

stimulerande miljöer. Huruvida föräldrarna tycker dessa hänger samman med varandra är 

oklart. Enligt Skolverket (2016) påverkas kvaliten i förskolan av olika faktorer och under 

varje faktor finns det krav som är kopplat till förskolans uppdrag, miljö, personalens 

kompetens och personaltäthet. Miljön ska utformas utifrån barns intresse och behov, och 

stimulera barns utveckling och lärande,  personal ska ha kompetens att utforma en lärorik 

miljö samt  ska antal personal anpassas för att få en möjlighet till utformning av miljö. 

 

 

7.4 Svårigheter 
Enligt resultatet beskrevs olika svårigheter som de upplevt i första perioden  de har haft 

sina barn i förskolan såsom språk, barnomsorg, hur förskolan fungerar, vilka regler som 

gäller och så vidare. Att hamna i ett nytt land i ett nytt sorts samhälle kan det svårt att 

veta hur den svenska förskolan fungerar. Mammorna nämner språket som barriär flertal 

gånger under intervjuernas gång. Bouakaz (2007) menar att föräldrar ibland känner sig så 
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dumma inför allt det nya, att det helt enkelt tystnar. Den svenska kulturen, med dess 

värden, normer och underliggande sociala koder är något som personer med utländsk 

härkomst måste förhålla till. Bouakaz (2009) menar att barn har lättare att komma in och 

ta till sig en ny kultur. De vuxna har däremot starkare kulturband till sina hemländer. Vi 

antar att det sämsta vi kan göra som pedagoger på förskolan är att vara monokulturella, 

dvs se allt från vår egen kulturs mått. Vill man som pedagog verkligen få ett bra 

förhållande till barnen och deras föräldrar, ligger det på oss att ta reda på mer om familjens 

kulturbakgrund. Lahdenperä (2004) påtalar vikten av ett interkulturellt förhållningssätt. 

Hon menar att vi måste konfronteras med andras sätt att värdera och tänka, då det får oss 

att själva blir mer medvetna om vårt eget sätt att tänka och kategorisera andra människor. 

Vi bör också bearbeta den egna etnocentrismen. Etnocentrismen vi alla tycks bära på 

beror på den kultur och fostran vi fått i det samhälle vi växt upp i. När vi ser på andra 

kulturer och befolkningar tolkar vi efter den egna referensramen för hur saker och ting 

ska vara, om det ska gå ”rätt” till. På en förskola så innebär detta att pedagogerna med ett 

interkulturellt förhållningssätt låter barnen bekräftas och synas och där deras kulturella 

tillhörighet tas till vara. Ett bekräftat barn får en positivare självbild och sundare 

värderingar än ett obekräftat, menar Skolinspektionen (2012). 

 

Just att kunna förmedla trygghet och professionalitet verkar ha en stor påverkan på de 

mammorna som intervjuades. De var oroliga och osäkra med att lämna sitt barn på en 

institution som vissa hade väldigt lite erfarenhet av. Lunneblads studie 2013 om 

nyanlända barn i förskolan som tidigare nämnts, beskriver just språket med dess 

underliggande betydelse som svårtolkat. Det är enkelt att ta för givet att föräldrar ska 

förstå vissa regler som i grunden bottnar i Svenska, och kanske för dessa föräldrar, okända 

kulturella värderingar. 

 

 

7.5  Föräldrasamverkan 
Det finns flera sätt att kommunicera med föräldrarna vare sig det är Irak eller Sverige till 

exempel daglig kontakt och olika former av samtal. Utifrån intervjuerna ser man att det 

finns skillnad mellan Irak och Sverige gällande föräldrasamverkan och hur mycket 

föräldrarna har för delaktighet och inflytande som spelar en stor roll i barnens utveckling 

och lärande. “Barn och föräldrar ska vara delaktiga i utvärdering och deras röster ska 

lyftas fram”(Skolverket, 2016: 14),  “Föräldrarna ska ha möjlighet att inom ramen för de 

nationella målen vara med och påverka verksamheten i förskolan” (Lpfö 2016: 13). 

Bouakaz (2007) visar dock att inte alla föräldrar vågar utöva inflytande och ställa frågor 

angående den svenska skolan. Utifrån intervjuerna uppfattar föräldrarna att pedagogerna 

strävar efter att alla föräldrar ska få information om sitt barn. 

 

Daglig kontakt innebär mötet mellan föräldrar och förskolepersonal vid tex hämtning och 

lämning. I Sverige innebär den dagliga kontakten mer information  och att bemötandet 

skiljer sig något. Samtliga mammor är av uppfattningen att utvecklingssamtal på 

förskolan är positivt och det är väldigt givande. Inskolningssamtal är en annan form av 

föräldrasamverkan där man erbjuder samtal med föräldrarna när deras barn har gått på 

förskolan en tid och inskolningstiden är över. I samtalet kan man gå igenom hur 

inskolningstiden har gått, om det finns någon oro från föräldrarna och så vidare. 

Informanterna hade alla blivit erbjudna ett inskolningssamtal och samtliga var positivt 

inställda till detta. Ytterligare ett exempel på föräldrasamverkan är föräldramöte. 

Föräldramöte är en sammankomst som erbjuds minst en gång per termin, pedagoger och 

föräldrar samlas och föräldrar får ta del av  viktig information som rör verksamheten. 

Samtliga mammor var positivt inställda till föräldramöte och föräldrarna anser att det är 
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bra för barns lärande. Även om vissa föräldrar inte alltid har språket så vill de ändå delta 

och vara delaktiga. Detta påpekar att förskolan arbetar för en bra kommunikation med 

föräldrarna och försöker underlätta kontakten med dem. Lahdenperä (2011) betonar 

kommunikation och vilka förutsättningar för ömsesidig kommunikation. Informanterna 

berättade att personalen genom tolk eller gester och kroppsspråk ändå alltid förmedlar 

viktig information om barnet och verksamheten. Hur dagen har varit, inskolningssamtal, 

utvecklingssamtal, föräldramöten osv visar att förskolan ser till varje enskilt barn och dess 

utveckling. Att någon ser just “mitt” barn är viktigt för föräldrar överlag, oavsett 

härkomst. 

 

Föräldrars delaktighet i förskolan kan innebära att föräldrarna blir informerade, har 

möjlighet att lyfta sina önskemål, inflytande. Mammorn tyckte att här i Sverige har man 

rätt till att påverka verksamheten genom att få bra information om arbetet på förskolan 

till exempel via enkäter och föräldramöte och lyfta fram sina åsikter och önskemål. Då 

alla föräldrar i detta fall erbjudits tolk finns det möjlighet att vara delaktig i verksamheten.  

”Delaktighet i förskolan kan ses både som ett uttryck för medborgarrätt och behov för 

ökad inkludering…” (Tallberg Broman 2013: 30). Inklusion kan hjälpa till att möta det 

ökade mångfalden och skapar förutsättningar och ansvar menar (a.a). 

 

 

8 Diskussion 

8.1 Metoddiskussion 
Från början var uppsatsen ett pararbete där jag och en studiekamrat använde oss av en 

fenomologisk metodansasts för besvara hur irakiska föräldrars upplever den svenska 

förskolan. Tyvärr gick det inte bra utan arbetet behövde förbättras genom att välja en ny 

metod bland annat. Av olika anledningar kunde min medskribent inte fortsätta och jag 

fick därmed ta ansvar att färdigställa arbetet själv. Jag fick ny handledning och såg att det 

fanns anledning att ändra min metodansats till en fenomografisk där jag istället skulle 

studera uppfattningar av och inte upplevelser om. Frågeguiden utgick alltså från den 

tidigare metodansats men jag anser ändå att jag fått svar som stöttar min frågeställning. 

Jag använde mig av mina gamla data såsom intervjuer samt en del litteratur men arbetet 

utgick ifrån min frågeställning. Efter att jag hade gått igenom intervjuerna kände jag att 

denna metodansatsen passar bättre då  jag hade fått mycket information om föräldrarnas 

uppfattningar. 

Intervjuerna gjordes på arabiska då jag hade en tanke om att informaterna skulle kunna 

uttrycka sig bättre på sitt modersmål. En del av dem kan svenska men jag ville att de 

skulle känna sig bekväma, utan att hålla intervjuena flödande.  

 

8.2 Resultatdiskussion 
Studien söker fem irakiska föräldras uppfattningar om den svenska förskolan med syfte 

att belysa deras tankar och erfarenheter av den svenska förskolan. I undersökningen som 

jag har gjort var föräldrarna på förskolan positiva till hur verksamheten bedrevs. Utifrån 

föräldrarnas uppfattningar om den svenska förskolan handlar omsorg om att pedagoger 

värnar om barnets bästa, har ett trevligt bemötande och visar respekt och lyhördhet för 

både barn och föräldrar. Omsorgen skapar därefter trygghet vilket också skapar 

förtroende till pedagogerna på förskolan och förskolan som institution. Pedagogens roll 

blir här extra viktig för som jag ser det blir denne också en representant för det svenska 

samhället. Hade en förälder fått ett dåligt bemötande kanske detta hade skapat spänningar 

i framtida relationer med andra institutioner. Ett interkulturellt förhållningssätt tycker jag 

skiner igenom i informanternas berättelser. Pedagogerna verkar ha mött dessa föräldrar 
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med hänsyn till kultur och hittat vägar för båda parter att mötas med ömsesidig vilja till 

förståelse.  

 

Föräldrarna betonar att det är viktigt för dem att deras barn lär sig svenska språket så de 

kan komma in i samhället, skaffa sig kompisar och uppleva roligt precis som andra barn 

i förskolan. Detta ställer krav på att förskolan ger goda möjligheter till barn med utländsk 

bakgrund att lära sig svenska genom att tematiskt arbete med språkutveckling och hitta 

olika vägar och metoder till bästa lärande. “Barn med utländsk bakgrund som utvecklar 

sitt modersmål får bättre möjligheter att lära sig svenska och även utveckla kunskaper 

inom andra områden. Av skollagen framgår att förskolan ska medverka till att barn med 

annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt 

modersmål” (Skolverket, 2016: 7). Att barn lär sig självständiga saker är inte något just 

irakiska föräldrar önskar av sina barn. Det gäller snarare jordklotet runt. En slags 

socialisation som gör att barnet kan klara sig i det samhälle det befinner sig och ska verka, 

skaffa utbildning och arbete, familj osv. Pedagogens roll i det hela anser jag är att 

uppmuntra detta. Föräldrarna betonar barns självständighet och hur deras barn har 

utvecklat sig och blivit mer självständiga. De gör saker själva så som att duka av efter 

maten och klä på och av sig. Föräldrarna uppfattar att pedagogens uppgift är att barnet får 

möjlighet till självständighet och att lära sig saker på egen hand, vilket betyder att den 

svenska förskolan arbetar utifrån ett demokratiskt förhållningssätt.”Förskolan ska sträva 

efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga.”(Skolverket, 

2016:9). Jag förstår varför föräldrarna är glada för det och de ser att detta är något som 

förskolan har bidragit till. I den irakiska kulturen behandlas barn på ett annat sätt. Barnen 

får mycket hjälp med allt även i en äldre ålder. Även om det ligger mycket omsorg i denna 

sorts behandling kan det också skapa svårigheter för barnet att bli självständigt senare i 

livet.   

 

Ett gott samarbete med hemmet ställer krav på att pedagoger bygger bra relationer med 

hemmen i syfte till barns lärande och utveckling och jag ser att de pedagoger som mina 

informanter träffade arbetar efter läroplan för förskolan som betonar på 

föräldrasamverkan. “Vårdnadshavare har ansvaret för sina barns fostran och utveckling. 

Förskolan ska komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att 

varje barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolans arbete med barnen ska 

därför ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen” (Skolverket 2016: 13). 

Något föräldrar tar upp som är positivt är att den svenska förskolan erbjuder  

föräldramöte, utvecklingssamtal och inskolningssamtal. Det är synd att ett land som Irak 

saknar förutsättningar till barns utveckling och lärande, enligt vad informanter berättar. 

Med detta kan jag inte dra en slutsats om att samverkansformer saknas i samtliga Irakiska 

förskolor men jag utgår från att föräldrarnas uppfattningar är sanna. En del av 

informanterna har erfarenheter av den Irakiska förskolan, andra hade fått ta del av andras 

erfarenheter. Detta kan ses som en viktig del i skapandet av deras uppfattningar.   Det 

handlar om  två olika samhällen med olika kulturer med olika förutsättningar. Kontrasten 

blir markant. Utifrån föräldrarnas berättelse saknade de daglig kommunikation, 

utvecklingssamtal, inskolningssamtal på förskolor i Irak De berättade dock att man 

knappt fick information om hur det gick med barnet vid hämtning. De hitflyttade 

föräldrarna verkade dock uppskatta dessa samverkansformer i den svenska förskolan. 

Utifrån föräldrarnas berättelser ser man att föräldrarna inte har något sätt att påverka 

verksamheten i Irak såsom i Sverige. Det verkar som att föräldrarna inte får tillräckligt 

med information om pedagogernas arbete i verksamheten utan mer bristfällig information 

som ofta hängdes på väggen. Det verkar som att föräldrarna inte riktigt är delgivna om 

det finns en gällande läroplan i Irak, de är osäkra om vad det är och om den finns. Utifrån 
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intervjuerna blir det tydligt att ett demokratiskt förhållningssätt i förskolan gör sig tydligt 

i synnerhet när det kommer till att alla barn har rätt till förskola i Sverige oavsett 

föräldrarnas inkomst. Föräldrarna menar att i Irak är det inte alla som har möjlighet att ha 

sitt barn på förskola då det är kostsamt.  

 

Jag förstår att föräldrarnas uppfattningar om den svenska förskolan är positiv. Jag tror att 

det bottnar i att kontrasten från deras förra hemland är så stor. Vi måste förstå att 

föräldrarna kommer från ett land med krig och mycket oro där samhället har brutits ner 

under lång tid. Fokus ligger på att överleva snarare än att satsa på utbildning.  Min mening 

med uppsatsen är inte att belysa hur dålig irakisk förskola är kontra hur bra förskolan är i 

Sverige. Det finns antagligen brister på förskolor i båda länder. Och vi får också anta att 

det finns bra förskolor i Irak. Föräldrarna i  min studie berättar mycket om miljöns 

betydelse. Att förskolan i Sverige är ren och fin och att detta visar på en god kvalité. Även 

här måste man ta hänsyn till relationen i deras jämförande och se till helheten, självklart 

kan en trygg förskola i Sverige med hela pussel, leksaker och rena golv stå i stor kontrast 

till en förskola i Irak där personal och föräldrar är oroliga och känner otrygghet i sitt eget 

land.  

 

I min inledning presenterade jag tankar om att det är viktigt att föräldrarna ska känna 

delaktighet och trygghet när de lämnar sitt barn på förskolan samt att förskolan har ett 

tydligt syfte och ett tydligt mål. Min studie utgår ifrån irakiska föräldrars uppfattning om 

hur detta förmedlas. Och samtliga verkar vara införstådda med både förskolans syfte och 

mål. Frågan som har väckts är om man hade gjort en liknande studie på bara svenska 

föräldrar. Är pedagogerna lika tydliga i samma avseende när det kommer till svenska 

föräldrar? Eller förväntar pedagoger att det finns förförståelse och ett mindre behov av 

förklaring? Kanske blir kontrasten för de irakiska föräldrarna så pass stor att de ser den 

svenska förskolan med tacksamhet snarare än att se brister. Föräldrarna utrycker att 

pedagogerna på den svenska förskolan finns till både för föräldrar och barn, med intresse 

för barnets utveckling och lärande. Samtidigt finns ett öppet klimat för föräldrars 

inflytande och delaktighet. De irakiska föräldrarna talar i termer av glädje över 

pedagogernas ansträngningar att få barnen och familjen att trivas med dem och förskolan. 

Att som förskollärare få arbeta med sådana föräldrar måste vara en ynnest.  

 

  Det är inte så konstigt att irakiska familjer upplever det svårt att förstå hur förskolan i 

Sverige fungerar. Det är två olika länder, två olika kulturer och olika förutsättningar. Med 

de förutsättningar som Irak har kunde flera förskolor öppnas där. Enligt en informant har 

kommunala och privata förskolor i Irak ökat för att behovet finns i landet p.g.a 

förändringar i samhället, vilket betyder att flera barn ska få chans till utbildningen i 

förskolan. Alla barn i Irak får inte en chans till utbildning i förskolan, och detta på grund 

av ålder i första hand samt familjens inkomst.  Det märks att alla våra informanter är glada 

över att deras barn går på förskolan här i Sverige och att barnen får chans till utveckling 

och lärande. Föräldrarna utrycker att den svenska förskolan utmanar och främjar barns 

utveckling av förmågor. 

 

Då jag själv flyttat från Irak till Sverige har jag erfarenhet av hur det är att komma till ett 

nytt land med annat språk och annan kultur. Jag har varit med om samma möte som 

föräldrarna jag intervjuade. Irak och Sverige som samhällen skiljer sig väldigt mycket åt. 

Det handlar inte bara om att kunna det svenska språket utan det handlar också om 

förståelse för omvärlden, att förstå hur samhället fungerar, och på vilket sätt man kan få 

komma in i det nya samhället. Svårigheterna som föräldrarna beskriver känner jag väl 

igen. En förhoppning är att alla föräldrar får uppleva stöd från pedagoger på förskolan 
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och att de känner att deras barn är trygga och får leka och lära vilket land de än kommer 

ifrån. 

 

 

9 Slutsats 
 

Det verkar som att förskolorna informanternas barn går på lägger stor vikt på 

föräldrasamverkan och försöker att använda sig av olika resurser och metoder för att 

kunna förmedla deras uppdrag. Till exempel, som kommit fram under intervjuerna, 

genom att ge extra tid, information genom blanketter och förklara dessa, tolk, 

kroppsspråk, personal som kan språket..Vilket tyder på att föräldrarna fått information 

om både läroplanens innehåll och verksamhetens uppdrag. 

 

Föräldrarna uppfattar den svenska förskolan som ett komplement till hemmet med fokus 

på barns utveckling och lärande och omsorg. De uppfattar att förskolan hjälper barnen att 

lära sig det svenska språket och att förskolan bemöter alla familjer oavsett bakgrund och 

att ingen exkluderas. Föräldrarna känner sig delaktiga och uppfattar att de har en viktig 

roll i samarbetet som sker föräldrar och förskola emellan skapar förutsättningar för 

barnens utveckling och lärande.  

 

 

10 Studiens och resultatens betydelse 
Genom denna undersökning har många frågor aktualiserats som kräver vidare forskning, 

såsom hur barn föräldrar med irakisk bakgrund uppfattar den svenska förskolan och vad 

de har för förväntningar. Min studie kan ge ökad kunskap om hur utrikesfödda föräldrar 

uppfattar den svenska förskolans uppdrag och vad de har för erfarenheter av förskolan. 

Denna kunskap kan förskollärare som möter familjer från skilda kulturer ha nytta av i sitt 

dagliga arbete. Denna undersökning kan  tillföra värdefull kunskap för pedagogens 

förståelse av föräldrar från annan kulturell bakgrund och hur de ska bemöta dessa 

föräldrar och barn. Dessa resultat kan öka kunskapen om vikten av samverkan mellan 

pedagoger och föräldrar av icke-svenskt ursprung som är en viktig förutsättning till barns 

utveckling och lärande. Undersökningen visade hur förskolepersonalen förespråkade och 

informerade om förskolans uppdrag till föräldrar. Resultatet jag har fått är inte säkert att 

alla uppfattar på samma sätt. Det visar att att de förskolor på informanternas barn gått på 

har satsats på till exempel språkliga resurser, jag vet inte om detta kan appliceras på andra 

föräldrars uppfattningar.  
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Bilagor 

Bilaga A Intervjuguide 

Intervjufrågor 
  

  

 ¤ Skulle du vilja berätta om ditt liv? Ålder, utbildning, yrke eller sysselsättning, barn 

och i vilken ålder/ åldrar, hur längre har du varit i Sverige.  

  

 ¤ Vad är förskolan för er? 

  

 ¤ Ser du någon skillnad mellan den svenska förskolan än den irakiska förskolan? Och 

på vilket sätt är det? Kan du ge exempel på det? 

  

¤ Hur upplevde du det första mötet med förskolan i Sverige? 

  

 ¤ I vilken form får ni information? På möten, skriftligt eller främst muntligt? 

¤ Hur upplever du dagliga kontakter med pedagoger? 

  

¤ Hur mycket berättar pedagogerna om verksamheten för er föräldrar i respektive? 

¤ Hur upplever ni att ert barn trivs på förskolan? 

 

¤ Hur känner du dig när du lämnar barnet/barnen på förskolan? 
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Biloga B 

  

Informationsbrev och förfrågan om medverkan i en intervjustudie, med 

titeln “Hur upplever de irakiska föräldrarna den svenska förskolan?” 
  

  

Vi heter Ibtisam Al-musawi och förnam efternamn och läser förskollärarprogrammet 

med inriktning pedagogiskt arbete med yngre barn vid Linneuniversitetet i Växjö.I 

utbildningen ingår att genomföra en studie, som kommer att presenteras i en uppsats vid 

Linneuniversitetet. 

  

Studiens syfte är att ge en bild av hur Du som förälder upplever den svenska förskolan 

(i jämförelse med den irakiska???) Dina erfarenheter  är värdefulla för förskolans 

arbete, då den hjälper förskollärare att få en ökad förståelse för varje enskilt barn. 

  

Deltagandet i studien innebär att en intervju kommer att genomföras muntligt. Intervjun 

beräknas ta omkring 30-45 minuter. Hela intervjun kommer att spelas in på band och 

skrivs sedan ned. Intervjuerna kommer att behandlas konfidentiellt vilket betyder att 

intervjuerna kommer att avidentifieras och behandlas i enlighet med bestämmelser i 

Sekretesslagen. Din medverkan är frivillig och du kan när som helst avbryta den. Dina 

fortsatta ledaruppdrag kommer inte påverkas av om du medverkar i studien eller inte. 

  

Om du accepterar att medverka i studien kommer vi att kontakta dig via telefon för att 

bestämma en tid för sammanträffande och genomförande av intervjun. 

  

  

                                     Hälsningar 

  

                                                                                                                                        

                                                                                                                      

Ibtisam Al-musawi                            Förnamn Efternamn  

  

Linneuniversitet-Växjö                                              

  

                                                                                                               

Ia222dc@student.lun.se                 xx@student.lun.se           

                                                                                                            

  0735879122                         070-xxxxxxx                                

  

  

  

  

  

 

 

 



  
 

III 

 

 

 

 

 

 

 

Skriftligt, informerat samtycke till medverkan i intervjustudien med titeln; 

Hur upplever irakiska föräldrar den svenska förskolan? 
  

  

  

Jag har informerats om studiens syfte, om hur informationen samlas in, bearbetas och 

handhas. Jag har även informerats om att mitt deltagande är frivilligt och att jag, när jag 

vill, kan avbryta min medverkan i studien utan att ange orsak. Jag samtycker härmed till 

att medverka i denna intervjustudie som handlar om vilka skillnader som finns mellan 

den svenska förskolan och den irakiska förskolan utifrån föräldrarnas uppfattningar. 

  

  

  

  

  

  

  

Ort/Datum 

  

Namnunderskrift 

  

Namnförtydligande 

  

Forskarens underskrift 

  

Namnförtydligande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

IV 

 

 

 

 

 

Bilaga C Informationsbrev och samtycke översatt till arabiska 
 

 

حول معايشة العوائل العراقية للروضة السويدية معلومات عن المقابلة                                
   

طلبة في جامعة لينيا حيث نقوم بهذه الدراسة ضمن دراستنا                    ن ابتسام الموسوي نح       

                                                                                                                               .الجامعية

الهدف من الدراسة هو معرفة ماهو شعور العوائل العراقية حول الروضة السويدية  والعراقية.معلواتك وخبرتك   

                                                          .حول هذا الموضوع مهمة جدا وسوف تساهم في العمل التربوي في الروضة

   

دقيقة وسوف يسجل  الحديث ويكتب على الورق بعد ذلك٤٥-٣٠المشاركة في المقابلة تعني محادثة شفوية خالل    . 

                                  .المحاثة سوف تكون محمية ومشاركتك اختيارية ولك الحق بعدم تكملة المحادثة

  

هذا البحث سوف نتصل بك ونحدد موعد    للقاء اذا قبلت ان تشارك في                                              

  

                                        مع خالص التحيات

                                 

Hälsningar 

Ibtisam Al-musawi                 Förnamn Efternamn 

Linneuniversitet- Växjö       

Ia222dc@student.lnu.se                xx@student.lnu,se 

0735879122                                          070-xxxxxxx 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

V 

 

 

 

 

 

 

 

   الموافقة على المشاركة في المقابلة حول معايشة العوائل العراقية للروضة السويدية
  

على علم تام حول الهدف من الدراسة وكيفية جمع المعلومات وكذلك اصبحت على  اني اقر باني 

علم عن حقوقي في المشاركة. اني اوافق على المشاركة في الدراسة حول الفروقات بين الروضة السويدية 

                                                    والعراقية

 

  

  

         Ort/Datum 

Namnunderskrift 

Namnförtydligande 

  

Forskarens underskrift 

Namnförtydligande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

VI 

 

 

 

 

Biloga D  

Översättning av citat som används i Resultat, svenska - arabiska 
 

 
..nu har jag min son på förskola och trivs där. Han är glad när jag lämnar honom och vill 

gärna stanna med sina kompisar och leka samt så tycker han om sina fröknar 

 
حاليا يذهب ابني في الروضة وهو مرتاح هناك، هو سعيد عندما اتركه ويريد بكل سرور ان يبقى مع اصدقاءه ويلعب معهم 

 كذلك هو يحب معلماته.
 

 

Jag var orolig när min son skulle börja förskolan i Sverige ifall han skulle behandlas 

likadant som i Irak. Men när han började kände jag skillnaden. 
 انا اظن ان لديهم خطة تعليمية بالضبط كما في المدرسة . انا لم احصل على اي معلومات عن ذلك في الروضة.

سوف يعامل بنفس الطريقة للتعامل في العراق، لكن عندما بدء في الروضة أنا كنت قلقة لدخول ابني الروضة فيما اذا 
 شعرت بالفرق.

 
 

Jag var orolig även min son var osäker men med tiden och med hjälp av personalens 

uppmärksamhet började han känna sig trygg och jag med 

 
ن                                              مام الموظفات بدأت اشعر انا وابني باالطمئناانا كنت قلقة كذلك ابني لكن بمساعدة اهت  

 

 

I början när hon började i förskolan här i Sverige fick hon feber någon dag på förskolan 

och då berättade hon om personalen och hur de tog hand om henne. Jag menar att 

personalen visar omsorg om barn här på mer                                                    
في البداية عندما بدأت في الروضة هنا في السويد اصابت بالحمى في يوم من االيام بعدها روت لي ان الموظفات اعتنوا بها 

 هتمام بالطفل كثيرا .انا اقصد ان الموظفات يظهرون الرعاية واال
 

 

. 

… när vi kommer in påförskolan på morgonen kommer en personal och hälsar och tar 

emot min son. Man känner sig trygg och barnet blir glad och min son vill inte gå hem när 

jag ska hämta, det känns jättebra. 
.... الينا واحدة من الموظفات وترحب بنا وتاخذ ابني . المرء يشعر بالطمأنينة والطفل يشعر عندما نأتي في الصباح تأتي 
 .بالسعادة وكذلك ابني اليريد الذهاب للبيت عندما آتي الخذه. هذا احساس جيد جدا
 

 

 

Det känns jättebra, min son trivs med personalen och barnen och jag tror att det är 

precis det mammorna vill ha.      

 
شعور جيد جدا، ابني مرتاح مع الموظفات واالطفال االخرين وهذا هو بالظبط الذي كل ام تتمناه           

 

För oss som inte är svenskar är språket det viktigaste. Mina barn har lärt sig svenskan på 

förskolan. 
تكون اللغة هي األهم، أطفالي تعلموا اللغة السويدية في الروضةبالنسبة إلينا نحن الغير سويديون  . 



  
 

VII 

Tex vi brukar inte äta med gaffel och kniv hemma för vi använde mest sked, men min son 

vill att vi äter med gaffel och sked،كمثال، نحن غير معتادين االكل بالشوكة والسكين النه نحن نأكل مع الملعقة 

كن ابني يريد ان نأكل بالشوكة والسكينل  

 

 

 

För mig är förskolan som ett andra hem för mina barn, där de träffar personer som tar 

hand om dem och strävar efter deras behov. Förskolan kompletterar hemmet. 

 
يلتقون اشخاص يعتنون بهم ويكدحوا من اجل حاجاتهم . بالنسبة لي الروضة هي البيت الثاني بالنسبة الطفالي، حيث 

 الروضة مكملة للبيت.
 

Mina barn har lärt sig att vara självständiga. De tar på och av sig själva, tar mat själva, 

dukar av efter maten, städar efter sig mm. 
عون مالبسهم بنفسهم يحملون أطباقهم بعد االكل ويرتبوا بعد اللعبلقد تعلموا ان يكونوا معتمدين على نفسهم، يلبسون ويخل . 

 

 

 

Jag vill att min son träffar andra barn och inte blir ensam 

 انا اريد ان يلتقي ابني اطفال اخرين وال يصبح وحيد.
 

 

Våra barn kommer in i en annan miljö och möter samhället och träffar andra människor 

än mamma och pappa i förskolan. Jag vill att de lever sitt liv med andra barn. 

 
اطفالنا يدخلون بيئة اخرى ويتأقلمون في المجتمع ويلتقون اشخاص اخرين غير امهم وابوهم. انا اريد ان اطفالي يعيشون 

 الحياة مع االخرين.
. 

 

 

… nu har hon lärt sig svenska, hon kan flera ord och förstår svenska mer och mer. Förra 

veckan var vi hos läkaren och hon kunde förstå vad läkaren sa.  
 

.... بند الطبير. االسبوع الفائت كنا عحاليا تعلمت هي اللغة السويدية، تستطيع الكثير من الكلمات وتفهم اللغة اكثر واكث   
 واستطاعت فهم ماقاله لها الطبيب
 

 

… här använder förskolan moderna och pedagogiska (leksaker) såsom pussel. De leksakerna är 

jättebra för barns lärande. 
 
العاب جيدة جدا لتعليم الطفلهنا في الروضة تستعمل االلعاب التربوية الحديثة مثال لعبة تجميع القطع الصغيرة. هكذا  ..... . 
 

 

 

 

Jag var lite orolig … jag måste säga sanningen, jag var rädd i början …. Jag var orolig 

för personalen på förskolan. 

 
 انا كنت قلقة حول الموظفات في الروضة. حقيقة، لقد كنت خائفة في البداية...يجب قول ال ...ال كنت قلقة قلي

 

 

Jag fick hjälp av en personal som kunde arabiska. Hon förklarade vilka regler förskolan 

har och hur det fungerar… 



  
 

VIII 

 
 حصلت على مساعدة من احدى الموظفات العربيات. هي اوضحت لنا قواعد الروضة وكيف تسير االمور في الروضة.

 

 

 

Jag var orolig, tveksam och rädd, jag tänkte mycket på hur personalen skulle ta hand om 

mitt barn …på förskolan sov barnen ute och jag var rädd att något skulle hända, typ att 

en insekt skulle vara på honom eller att han skulle frysa…. 
في الروضة نام االطفال في الخارج  .... شكل يرعون ابنفي الموظفات وباي  انا كنت قلقة، مترددة وخائفة، كنت افكر كثيرا

 …..وانا كنت قلقة ان يحدث مكروه البني ، مثال الحشرات تأتي اليه او ان يبرد
 

 

 

Ja, jag har haft samtal med personal angående min flicka, de berättade om hennes 

utveckling, språk och andra saker … Det var jättebra 

 
 دا.كان هذا جيد ج ...ءابنتي من حيث اللغة وباقي االشيانعم، لقد كان عندي مثل هذه المحادثة حول ابنتي، تحدثوا عن تطور 

 

 

Det är jättebra, man får veta vad barnet har utvecklat och lärt sig … Man får bra 

information om sitt barn och ifall barnet behöver lära sig vissa saker så samarbetar 

förskolan och föräldrarna och hjälper barnet 

 
المرء يحصل على معلومات عن طفله وفي حالة وجود حاجة  يعرف كيف تطور الطفل وماذا تعلم ...هذا جيد جدا ، المرء 

 لتعليمه اشياء معينة تتعاون الروضة واالهل لمساعدة الطفل.
 

 

Jag tycker att det är bra … för vi fick bra information om förskolan och min son, samt att 

de frågade mig om min son och vad han tyckte om och hur han var hemma 
ول ابني وماذا النه نحن حصلنا على معلومات على الروضة وعلى ابننا، كذلك طرحوا علي اسئلة ح....ا انا اعتقد انه جيد

 يحب وكيف هو في للبيت.
 

… det var mitt första samtal med personalen som jag hade, jag var orolig men efter samtlat 

kände jag mig trygg för att de berättade om hur det gick under inskolningen för min son 

… det tycker jag är bra 
محادثة لي مع الموظفات في الروضة، لقد كنت قلقة ولكن بعد المحادثة شعرت باالطمئنان النهم تحدثوا عن كان هذا اول  ...

انا اعتقد انه جيد ... كيف كان ابني اثناء فترة التأقلم . 
 

 
. 

 
. 
 

 

 

Jag brukar vara med när förskolan har fester, som grillfest och ha roligt. Min flicka blir 

jätteglad och det blir jag med. 

 
 انا معتادة الحضور باالحتفاالت مثال حفل الشواء في الروضة واالستمتاع. ابنتي تصبح سعيدة جدا وانا كذلك
 

 



  
 

IX 

Här i Sverige är utvecklingen mer än där när det gäller barnsyn, barnomsorg, och hur 

barnet behandlas. Man känner sig trygg när man lämnar sitt barn i förskolan …. Men i 

Irak är det annat. 
رك طفله في باالمان عند ت هنا في السويد التطوير اكثر بالنسبة لنظرة الطفل، رعاية الطفل وكيفية معاملة الطفل. المرء يشعر

 لكن في العراق الوضع يختلف. الروضة....
 

 
. 
Här i Sverige behandlas barn på annat sätt än i Irak. När jag lämnade min dotter i Irak 

kände jag mig inte trygg. All personal hade inte utbildning. 
لموظفات اهنا في السوي يعامل الطفل بشكل مختلف. عندما كنت اترك ابنتي في الروضة بالعراق لم احس باالطمئنان. جميع 

 كانو غير مؤهالت.
 

 

 

I Irak när jag skulle lämna min dotter, kändes det inte bra när man såg ledsna barn och  

pedagoger knappt hälsade. 
في العراق عندما كنت اترك ابنتي في الروضة كان شعور غير جيد، المرء يرى اطفال حزينة والموظفات بالكاد يسلموا 

 علينا. 
 

 

Barnet måste vara 4 år för att börja i förskolan men i norra Irak måste man fyllt 5 år 
تسنوا ٥سنوات لكي يدخل الروضة ، لكن في شمال العراق يجب ان يبلغ  ٤الطفل يجب ان يبلغ سن   

. 
 ا

. 
Här finns regler, alla betalar olika summor beroende på deras inkomst och om man är 

arbetslös eller studerar så betalar man inte... I Sverige är det bra för familjens ekonomi 

 
عمل او يدرس ال يدفع هنا يوجد لوائح وقوانين ، الكل يدفع لكن حسب مايحصل عليه شهريا، واذا كان المرء عاطل عن ال

ية للعوائلالسويدجيدة بالنسبة الحالة الماد اجور الروضة....  
 

 

Irak upplever oro och detta påverkar skolan och förskolan som i sin tur påverkar barns 

lärande 

 
 العراق يعيش حالة قلق وهذا يؤثر على المدرسة والروضة وهذا بدوره يؤثر على تعليم الطفل.

 

 

Jag tycker att förskolan där Irak inte erbjuder så mycket som här i Sverige 

Förskolan där i Irak är en plats där man tar hand om barn, jag tror inte det är mer än det.  
 

  انا اعتقد ان الروضة في العراق ال تعرض الكثير كما تعرضه الروضة هنا في السويد.
اظن انها اكثر من ذلكلروضة في العراق هي مكان لرعاية الطفل وال   

 
 

Jag tror att de har läroplan precis som i skolan. Jag fick ingen information om det i 

förskolan..  
 انا اظن ان لديهم خطة تعليمية بالضبط كما في المدرسة . انا لم احصل على اي معلومات عن ذلك في الروضة
 

 


