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ABSTRAKT 
Syftet med denna studie är att belysa hur utlandsfödda föräldrar upplever svensk 

förskola. I kvalitativa intervjuer har föräldrar från olika länder fått svara på frågor om 

mötet med den svenska förskolan. De beskriver sina känslor och upplevelser från första 

besöket på förskolan, hur kommunikationen och samarbetet med personalen fungerar 

och hur de uppfattar att deras barn trivs och involveras i verksamheten på förskolan. 

 Resultatet visar att de utlandsfödda föräldrarnas upplevelse av den svenska förskolan till 

största del är mycket positiv. Det tolkas som att de känner sig väl bemötta och stöttade 

av personalen och de förefaller tycka att förskolans verksamhet är bra, rolig och lärorik.  

Sökord: Utlandsfödda, Föräldrar, Svensk förskola, Första mötet med förskolan.  
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1 INTRODUKTION 
I vår tid har det blivit allt vanligare att flytta, en del gör det frivilligt, för att söka 

lyckan i ett nytt land och andra tvingas lämna sina hem på grund av konflikter och 

krig (Fjällhed, 2012). Aktuell statistik från migrationsverket visar att 7272 personer 

sökte asyl i Sverige under det första kvartalet av 2017 (Migrationsverket 2017-05-

02).  

Enligt svensk lag har alla barn bosatta i landet rätt till förskola.  

8 kap, 3§ Barn som är bosatta i Sverige … ska erbjudas förskola enligt vad som anges i 4 -  7§§. 

(SFS 2010:800). 

I Läroplan för förskolan, Lpfö 98 (Skolverket, 2016) påtalas att den tilltagande 

rörligheten över nationsgränserna bidrar till kulturell mångfald i våra samhällen, och 

inte minst i förskolan. Där får alla barn möjlighet att lära sig grundläggande respekt 

och aktning för varje människa oavsett bakgrund (Skolverket, 2016). Skolverket 

betonar även att ansvaret för ett barns utveckling och uppfostran vilar på varje 

förälder och att förskolans uppdrag är att komplettera hemmet. Föräldrarna spelar 

alltså en central roll för att tillsammans med förskolan arbeta för att främja 

individuell utveckling, med utgångspunkt i barnens egna förutsättningar (Skolverket, 

2016). En av de mest vitala uppgifter den svenska förskolan har i samhället är att ge 

barn kännedom om mänskliga rättigheter och demokrati samt lägga grunden för det 

livslånga lärandet. Alla vuxna är betydelsefulla förebilder för barn, deras attityder 

har inverkan på barns förståelse av demokratiska rättigheter och skyldigheter. På 

grund av detta är relationen mellan barn, föräldrar och förskollärare mycket 

avgörande. Månsson (2013) väljer att symbolisera förhållandet med en liksidig 

triangel, där hörnen utgöras av barnen, föräldrarna och förskollärarna, alla lika 

betydelsefulla för att upprätthålla balans. Det är därför angeläget att alla föräldrar får 

en positiv upplevelse av svensk förskola, vilket bemötande de får och hur de når 

fram med sina synpunkter vid första mötet på förskolan har stor betydelse för det 

kommande samarbetet, att verka för barnens bästa. 

I Lpfö 98 (Skolverket, 2016) står det uttryckligen att:  

Arbetslaget ska visa respekt för föräldrarna och känna ansvar för att det utvecklas en tillitsfull 

relation mellan förskolans personal och barnens familjer. (Skolverket, 2016, s 13) 

Det vill säga att personalen på förskolan är skyldig att se till att skapa ett gynnsamt 

klimat för relationer gentemot alla föräldrar. En förtroendefull kontakt med barnens 

familjer bidrar till en betydelsefull samverkan parterna emellan. Att upprätthålla 

goda relationer kan inte enbart vara upp till en aktör, självklart måste båda parter ta 

sitt ansvar. Det måste till en ömsesidighet i möten och samtal.  

Den här studien ämnar ta reda på hur en av dessa parter; utlandsfödda föräldrar 

upplever den svenska förskolan. För att nå utlandsfödda föräldrar har Skolverket gett 

ut en broschyr på flera olika språk där de kortfattat beskriver hur svensk förskola 

fungerar och vilka regler som gäller där (Skolverket, 2013). Några av de saker som 

understryks i broschyren är hur avgörande det är att föräldrarna för en dialog med 

förskollärarna om hur barnet mår och utvecklas (Skolverket, 2013). 

Under mina praktik- och vikariatperioder på olika förskolor har jag kommit i kontakt 

med utlandsfödda föräldrar och deras barn. Med anledning av att jag ofta uppfattat 

svårigheter i kontakten mellan dessa föräldrar och personalen på förskolorna har jag 
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funnit det intressant att ta reda på just utlandsfödda föräldrars upplevelse av den 

svenska förskolan.  
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2 SYFTE 
 

Syftet med studien är att skapa kunskap om hur utlandsfödda föräldrar upplever den 

svenska förskolan. Hur förskolan kan stödja deras barn att utveckla förståelse för det 

svenska samhället, det svenska språket och den svenska kulturen.  

Studien har för avsikt att besvara följande frågeställningar: 

 

 Hur upplever utlandsfödda föräldrar den svenska förskolan? 

 Vad framkommer i utlandsfödda föräldrars berättelser om deras 

upplevelse av den svenska förskolan? 

 Hur upplever utlandsfödda föräldrar att deras barn tas om hand och 

trivs i förskolan? 

 Hur upplever utlandsfödda föräldrar kommunikationen med 

personalen på förskolan? 

 Vad framkommer i utlandsfödda föräldrars berättelser om deras 

möjlighet till inflytande i förskolan? 

  Hur upplever utlandsfödda föräldrar att personalen på förskolan 

arbetar med språk och kultur? 

 Vad upplever utlandsfödda föräldrar att förskolan kan bidra med, för 

familjen och samhället? 
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3 BAKGRUND 
I följande kapitel prestenteras tidigare forskning om föräldrars upplevelse av 

förskolan i allmänhet och utlandsfödda föräldrars perspektiv på förskolan i 

synnerhet. Innehållet är indelat under rubrikerna: Föräldrars roll i förskolan, Första 

tiden på förskolan, Språk och kultur och Goda relationer.  

  

3.1 Föräldrars förhållande till förskolan 

Tallberg Broman (2013) beskriver att på 1960- och 70-talen hölls föräldrar utanför 

skolans ambition att skapa ett enhetligt och sammanhållande samhälle. Numera 

framhålls vikten av föräldrarnas delaktighet för att kunna genomföra gemensamma 

mål och visioner. Detta innebär att föräldrar och lärare delar på ansvaret att vara 

förebilder och fostrare. Delaktighet som uttryck för demokrati och rättigheter 

(Tallberg Broman 2013 s 29) var under 1990-talet ett brännande begrepp som senare 

kom att kompletteras med delaktighet som stöd till barnets och elevens utveckling 

och lärande (Tallberg Broman 2013 s 29). Dessutom tycker Tallberg Broman sig se 

att föräldrars förväntningar på utbildning och skola har förändrats i och med 

globalisering, mångfald och migration, föräldrars värderingar och föreställningar är 

mycket varierande. När samhället förändras utifrån växande migration och 

segregation blir relationen mellan hem, familj och förskola annorlunda och åsikter 

om vad som är vems ansvar kan skilja sig mycket i en enskild föräldragrupp (Harju 

och Tallberg Broman, 2013).  

På senare tid har det gjorts studier utifrån immigrerade föräldrars perspektiv på det 

nya landets barnomsorg, skola och utbildning i stort (Lastikka & Lipponen, 2016; 

Osman & Månsson, 2015; De Gioia, 2014; Vesley, Ewaida & Kearney, 2013). 

Lastikka och Lipponens (2016) studie behandlar utlandsfödda föräldrars syn på den 

finska motsvarigheten till svensk förskola. I texten används det internationella 

begreppet Early Childhood Education (ECE). Sverige och Finland är i stort sett 

jämförbara när det kommer till samhällets struktur och syn på förskolan och därför 

kommer paralleller dras till den här studien. I den finska undersökningen har 

utlandsfödda föräldrar intervjuats angående sin syn på förskolan och hur de upplever 

att de fått hjälp och stöttning i det nya samhället av personalen på förskolan. I 

resultatet framträdde fyra teman; föräldrarna uppskattar att personalen jobbar på 

följande sätt: 

a) för en vårdande och utvecklande dialog samt bidrar till en ömsesidig förståelse 

mellan föräldrar och lärare. Föräldrarna som deltog i undersökningen var alla nöjda 

med kommunikationen med lärarna på förskolan och de talade om att personalen 

försåg dem med information närhelst de behövde. De uppskattade det dagliga 

samspelet med personalen som visade sig innehålla ömsesidig förståelse och respekt 

för varandra. Resultatet indikerar att personalen hade en positiv attityd gentemot 

nyanlända och att arbeta mångkulturellt. 

b) lyfter både språkliga och kulturella skillnader hos familjer som något positivt. 

Analysen visar att personalen aktivt jobbade med att främja de kulturella skillnader 

som fanns i barngruppen. I verksamheten lyftes och erkändes olika religioner, 

matkulturer och språk som något positivt. Det framkommer att skrivna 

hälsningsfraser på olika språk fanns runt om på förskolan och att de sjöng sånger på 

andra språk än det inhemska. Barnen uppmuntrades att tala sitt modersmål både i 
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hemmet och på förskolan, där det fanns hemspråksklubbar. På förskolan integrerades 

barnens olika kulturer och språk med det nya landets (i detta fall Finland).  

 c) främjar samarbete mellan föräldrar. Några föräldrar talade om fördelen med att 

lära känna andra familjer vi förskolan och på så vis byta erfarenheter och lära av 

varandra. Förskolan erbjöd en rad olika aktiviteter där föräldrarna kunde träffas men 

också få möjlighet att påverka verksamheten. Förutom föräldramöten nämns fester, 

mors – och farsdagskaffe, utflykter och diskussionsträffar om förskolans 

framtidsplaner. 

 d) understödjer och stärker föräldrar individuellt. Föräldrarna berättade om den 

stöttning och hjälp familjerna fick från förskolan. När det gällde barnen kunde det 

handla om att de fått hjälp med att komma i kontakt med specialpedagoger, 

psykologer eller logopeder, Dessutom lyfte de sina barns lärande, utveckling och 

glädje över förskolan som mycket positivt, detta påverkade hela familjens 

välmående. En del talade om att personalen bidragit till att deras självförtroende som 

förälder ökat och att deras livskvalité höjts i kontakten med förskolan. Föräldrarna 

uppskattade den individuella uppmärksamheten som riktades mot dem (Lastikka & 

Lipponen, 2016).  

Lastikka och Lipponen slår fast att trots att antalet immigranter ökat i Finland är 

forskningen om deras perspektiv på förskolan knapphändig. Men de menar att 

kunskap av det här slaget är mycket betydelsefull, inte minst för lärare inom 

förskolan. Detta är något som också Vesley, Ewaida och Kearney (2013) och 

Winterbottom (2012) kommit fram till i sina studier. Winterbottom, som fokuserar 

på japanska mammors upplevelse av barnomsorgen i USA, menar att förskollärare 

borde involvera immigrerade föräldrar än mer i verksamheten och skapa fler 

tillfällen för god kommunikation. 

Vesley, Ewaida och Kearney (2013) har gjort kvalitativa intervjuer med immigrerade 

låginkomsttagande mammor som har sina barn i Early Childhood Education (ECE) 

program i USA. ECE motsvarar det vi i Sverige kallar förskola. Deras resultat 

indikerar att ECE hjälper familjer med olika funktioner i samhället och i familjelivet. 

Personalen spelar en signifikant roll i familjers liv, inte minst för de immigrerade 

familjerna. Vesley, Ewaida och Kearney menar att detta visar på vikten av att utbilda 

och träna förskolepersonal inom dessa områden eftersom föräldrar förlitar sig på 

personalens råd och stöttning i synnerhet i föräldraroller.  

 

3.2 Första tiden på förskolan 

Att börja i förskolan innebär en stor förändring för både barn och föräldrar (Ylvén & 

Wilder, 2009) och bör vara en positiv upplevelse för hela familjen. I övergången 

mellan hem och förskola är barnet mycket mottagligt för påverkan, och hur familjen 

talar om förskolan har betydelse för barnets känsla för och attityd till förskolan. Om 

inskolningen på förskolan fungerar bra kan barnet på ett avslappnat och gynnsamt 

sätt ta in den nya miljön och tillgodogöra sig nya kunskaper samt stärka sin egen 

självbild. De Gioia (2014) fastslår att inskolningen på förskolan i det nya landet kan 

vara en tid fylld av oro för föräldrarna. Hennes studie visar att förskollärares attityd i 

hög grad påverkar inskolningen och att den betydelsefulla kommunikationen i det 

här sammanhanget inte är att förringa. Tar lärarna sig tid för kommunikation skapas 

möjligheter till ett förtroendefullt partnerskap mellan föräldrar och lärare. Det kan 
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handla om att dela information om hur barnets dag varit och att finnas till hands för 

att svara på eventuella frågor som föräldrarna har (De Gioia, 2014). 

Ellneby (2007), Ylvén och Wilder (2009) och Lunneblad (2013) beskriver alla att 

den första kontakten med det svenska samhället för en nyanländ familj ofta är 

förskolan. Därför menar Ellneby (2007) att bemötandet de nyanlända får på 

förskolan ofta är avgörande för deras attityd och anpassning till det svenska 

samhället. Skans (2011) betonar att goda relationer lärare och föräldrar emellan 

också skapar goda relationer mellan lärare och barn. 

 

3.3 Goda relationer 

Ylvén och Wilder (2009) anser att det är både förskollärarnas och föräldrarnas ansvar 

att ta tillvara på de naturliga tillfällen till kontakt som uppstår vid lämning och 

hämtning. Där kan ett utbyte av väsentlig information äga rum. Bouakaz (2007) 

däremot menar att ansvaret för att samarbetet mellan de olika parterna ska fungera 

ligger på lärarna. Han hävdar att ett sådant samarbete kräver förtroende och 

ansvarstagande. Förtroende bygger på att lära känna varandra, och det kan bara 

åstadkommas genom konkreta handlingar från både lärares och föräldrars håll. Hur 

föräldrar blir bemötta är avgörande för hur väl samarbetet faller ut, anser Bouakaz. 

Han fortsätter med att förklara vikten av att respektera de professionella rollerna 

såväl som föräldrarollerna, lärarna måste kunna argumentera för sitt arbetssätt och 

föräldrarna har behov att känna sig behövda. Detta överensstämmer med Ylvén och 

Wilder (2009) som betonar att lärarna naturligtvis ska vara starka i sin profession 

men bör också kunna backa för att ge föräldrarna utrymme, det är ju ändå de som är 

experter på sina barn. Både barnens och lärarnas möjligheter till utveckling påverkas 

av hur väl samarbetet med föräldrarna fungerar menar Bouakaz (2007). I Murrays 

(2012) undersökning om kulturell mångfald i förskolan framkommer att flera av 

föräldrarna inte själva förstod vilken central roll de spelade i sina barns utveckling 

och lärande. Föräldrarna som deltog i Lastikka och Lipponens (2016) undersökning 

talade däremot om att de förstått hur viktiga de var, i samarbete med lärarna, för 

deras barns lärande och utbildning. Det borde betyda att de i motsats till Bouakaz 

(2007) anser att ansvaret för kontakten mellan föräldrar och lärare är båda parters. 

Det finns ett partnerskap mellan lärare och föräldrar som är nödvändigt för att främja 

barns akademiska framtid. Föräldrarna i Lastikka och Lipponens (2016) 

undersökning talade om hur mycket de uppskattade den dagliga kontakten med 

personalen på förskolan och beskrev lärarna som öppna, lyhörda och 

tillmötesgående. Så är inte alltid fallet, Osman och Månsson (2015) som valt att 

lägga fokus på somaliska föräldrars syn på det svenska skolsystemet visar i sin studie 

att föräldrarna verkade uppfatta relationen med lärarna som formell och 

bakåtsträvande. Lärarna sågs som auktoriteter och föräldrarna vågade inte riktigt föra 

fram sina åsikter i mötet med dem. Trots att Osman och Månsson studie vände sig till 

föräldrar med barn i skolåldern anses adekvata kopplingar kunna göras till den här 

studien om utlandsfödda föräldrars upplevelse av förskolan. Ytterligare en 

föräldraupplevelse av kontakten med lärare framträder i Winterbottoms (2012) 

undersökning. Hans studie visar att föräldrarna upplevde att förskollärarna var alltför 

upptagna för att prata med dem.  

Osman och Månsson (2015) beskriver att de utlandsfödda föräldrarna förväntade sig 

en uppdatering på sitt barns studieresultat och betyg när de gick på utvecklingssamtal 

i skolan. Men att lärarna oftast pratade om barnets trivsel och sociala situation i 
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klassen. En del föräldrar efterfrågar också mer information om sitt barns akademiska 

utveckling redan i förskolan skriver Lastikka och Lipponen (2016) och frågar sig om 

det kan bero på att utlandsfödda föräldrar inte är så vana vid idén om att lära genom 

att leka. 

Forskning (t ex: Bunar, 2011; Lunneblad, 2013) som undersökt föräldrasamverkan i 

nyanlända familjer visar att skolans relation till föräldrarna är avgörande för den 

multikulturella elevens resultat och välmående. Osman och Månsson (2015) lyfter att 

det finns tre faktorer som påverkar kontakten mellan utlandsfödda föräldrar och den 

svenska skolan, vilket också anses gälla för förskolan; 1) kontexten i landet de 

kommer från, 2) kontexten i landet de kommit till och 3) avsaknad av sociala 

kontakter som kan förklara och agera brobyggare till den svenska skolans system och 

verksamhet. Att inte förstår hur systemet och verksamheten fungerar menar Bouakaz 

(2007) föder en känsla av utanförskap. Många förskollärare ser det, i all välvilja, som 

sin uppgift att uppfostra nyanlända familjer (Lunneblad, 2013; 2014) så att de lättare 

kan anpassa sig till det svenska samhället. Det kan t ex handla om att passa tider och 

att tvingas ”öva” på svenska språket eftersom all information som lämnas ut är på 

svenska. Trots allt blir personalen på förskolan centrala vuxna för familjer som ännu 

inte hunnit skaffa sig ett socialt nätverk menar Lunneblad (2013).  Även De Gioia 

(2014) beskriver förskolan som en plattform för en första kontakt med det nya 

samhället. 

Lastikka och Lipponen, (2016) framhåller hur betydelsefullt det är för immigrerade 

föräldrar att ha en bra relation till förskolan eftersom det stödjer deras 

identitetsutveckling och förhållande till det nya samhället. Föräldrarna som deltog i 

Lastikka och Lipponens (2016) studie talar om hur de blivit hjälpta och stöttade av 

personalen på förskolan inte bara i föräldrarollen utan också i arbetsliv och studier. 

Detta är något som också framkommer i en studie om låginkomsttagande, 

utlandsfödda mammors syn på förskolans motsvarighet i USA som är gjord av 

Vesley, Ewaida och Kearney (2013). Mammorna kommenterade att förskolan inte 

bara var en trygg plats för deras barn när de arbetade eller studerade, utan att den 

faktiskt gjorde det möjligt för dem att försörja sig.  

 

3.4 Språk och kultur 

Det finns markanta skillnader mellan olika förskolor och deras förutsättningar för att 

skapa goda relationer till utlandsfödda föräldrar. Språkförbistringar kan vara en 

sådan skiljefaktor menar Björk-Willén (2014). Men tidigare forskning visar att 

förskollärare bör sträva efter att hålla dialoger med både barn och föräldrar, eftersom 

det anses ge barnet större chans att utveckla både sitt modersmål och det nya språket 

(Torpsten & Betzholtz, 2013). Språket, som har en mycket nära koppling till 

kulturen, var i ursprungslandet en naturlig del av livet men blir i det nya landet en 

stor utmaning, vilket kan bli besvärligt i sociala samanhang t ex i skolan eller på 

arbetsplatsen. (Fjällhed, 2012) I Lastikka och Lipponens (2016) undersökning 

framkommer att det inte alltid är enkelt för utlandsfödda föräldrar och lärare i det nya 

landet att förstå varandra men att det måste till en dialog där ömsesidig förståelse kan 

bli möjlig. Men språket kan också skapa möjligheter och förändra en människas sätt 

att tänka. Ett av de grundläggande villkoren för att bli en del av samhället är att 

kunna språket, att förstå och göra sig förstådd. I kommunikationen med andra 

människor kan helt nya världar öppna sig (Fjällhed, 2012).  
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Lunneblads (2013) undersökning bygger på observationer av och både grupp- och 

enskilda intervjuer med svenska förskollärares samtal om nyanlända familjer. Hans 

syfte var att ta reda på hur asylsökande barn och föräldrar bemöts i förskolan. 

Lunneblad talar om att förskolans personal på ett vis blir dem som ska tolka och 

genomföra det politikerna har bestämt i styrdokumenten och att deras bild av både de 

nyanlända och av sitt uppdrag har skilda referensramar. Lunneblad framhåller att en 

del förskollärare tenderar att tona ner barnens kulturella skillnader och istället 

försöker skapa gemensamma samlingspunkter kring förskolans traditioner och 

rutiner samt det svenska språket.  Han kritiserar förskollärares kontakt med 

utlandsfödda föräldrar och han uppfattar att den mest handlar om verksamhetens 

grundläggande rutiner så som mat, kläder och tider (Lunneblad, 2013). Det finns 

dock exempel på förskolor som flyttat fokus från att få föräldrarna att anpassa sig till 

det svenska samhället och som istället försöker bemöta och tillgodose familjernas 

behov (Lunneblad, 2013).  
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4 METOD 
Följande kapitel behandlar vilken metod som använts för den här studien och varför. 

Det innehåller en noggrann beskrivning av undersökningens genomförande och hur 

urvalet av informanter gått till. Dessutom redogörs för val av teoretisk utgångspunkt 

och att studien har en hermeneutisk ansats. Kapitlet tar också upp etiska 

förhållningssätt, analysförfarande samt studiens reliabilitet och validitet. Kapitlet 

avslutas med en metoddiskussion. 

 

4.1 Kvalitativ intervju 

Som undersökningsinstrument i denna studie har kvalitativ intervju använts. Detta 

för att kunna studera hur utlandsfödda föräldrar upplevde den svenska förskolan. Det 

krävdes omfattande svar från informanten som var svåra att tillgodogöra sig på annat 

sätt. Jämfört med enkätundersökning, där det inte finns utrymme för tolkning (Bell & 

Waters 2016), är intervju en mer öppen metod. Genom att möta sina informanter 

ansikte mot ansikte går det kanske att räkna med mer utförliga och detaljrika svar 

menar Denscombe (2009). Han anser att det vid en enkätundersökning ofta är vanligt 

med bortfall så chansen att överhuvudtaget få svar ökar markant genom att använda 

intervju som forskningsmetod. Kihlström (2007) anser att intervju är en effektiv 

metod vid just föräldrasamtal och genom att lyssna aktivt på vad informanten säger 

växer förståelsen hos den som intervjuar. 

 

4.2 Urval 

Eftersom deltagare i studien bör ha erfarenhet inom ämnet och kunna ge exempel 

från egna upplevelser (Kihlström 2007), gjordes intervjun med utlandsfödda 

föräldrar som hade barn i svensk förskola. Kontakten med föräldrarna har skett dels 

via SFI (Svenska För Invandrare), och dels genom kontakter i min privata 

bekantskapskrets samt från mina praktik- och vikariatperioder på olika förskolor. På 

SFI hade jag kontakt med en lärare som berättade om mig och redogjorde för den 

föreliggande studien för eleverna i hennes klass. Läraren frågade några som hon 

visste hade barn i förskolan om de ville delta i studien, och tre av dem ställde upp på 

intervju. Ett föräldrapar och en mamma som är vänner till mina bekanta blev också 

tillfrågade om att delta i studien och tackade ja. Under perioder då jag vikarierat och 

praktiserat på olika förskolor fick jag kontakt med några utlandsfödda föräldrar, 

ytterligare ett föräldrapar och en mamma, och frågade dem om de ville delta i studien 

och de ställde upp på intervju. 

I studien deltog sex kvinnor och tre män. Deras tid i Sverige och deras ursprungsland 

var enligt följande: En kvinna från Tyskland som bott i Sverige i ett och ett halvt år. 

En man och kvinna från Irak som bott i Sverige i åtta respektive sex år. En man och 

kvinna från Belgien som bott i Sverige i ett och halvt år. En kvinna från Afghanistan 

som bott i Sverige i tre år. En kvinna från Syrien som bott i Sverige i ett och ett halvt 

år. En kvinna från Filipinerna som bott i Sverige i ett år. En man från Afghanistan 

som bott i Sverige i två år.  
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4.3 Genomförande 

För att undvika att ställa ledande frågor och för att inte styra intervjun menar 

Kihlström (2007) att det är det av stor vikt att den som intervjuar funderar igenom 

sin egen kunskap i ämnet. Genom att inte förvänta sig ett givet svar och tänka bort 

sina egna förkunskaper blir forskaren mer öppen för respondentens svar och kan på 

så vis ställa följdfrågor utifrån det (Kihlström). 

Kvalitativ intervju som forskningsmetod har fungerat bra i den här studien eftersom 

det funnits möjlighet att fråga om och verkligen försöka förstå trots en del 

språkförbistringar. 

Tre av intervjuerna genomfördes i informanternas hem, eftersom jag blev inbjuden 

dit. En av intervjuerna ägde rum i ett personalrum på en förskola där jag gjorde min 

VFU (Verksamhetsförlagd utbildning). Övriga tre intervjuer gjordes i ett studierum 

på en gymnasieskola där informanterna studerade SFI. Genom en vän som jobbade 

som SFI-lärare fick jag kontakt med en av hennes kollegor och hon, i sin tur, frågade 

eleverna i sin klass om någon ville ställa upp på att intervjuas för studien.  Tre av 

dem tackade ja och läraren tilldelade oss ett rum på skolan där intervjuerna 

genomfördes. 

För att rama in syftet med studien skrevs 17 intervjufrågor (se bilaga). Bell och 

Waters (2016) betonar vikten av meningsuppbyggnad och formuleringar i 

intervjufrågorna, samtidigt måste ett språk som informanten förstår användas. Under 

intervjuerna till studien upptäcktes att det ibland var nödvändigt att ändra på språket i 

frågorna för att informanterna skulle förstå vad som avsågs. Ett tydligt exempel som 

framkommit under intervjuerna är att de flesta informanter använde begreppet 

”dagis” när de talade om förskolan. Medan ordet ”förskola” förknippas med 

förskoleklass. Detta blev jag medveten om under genomförandet av intervjuerna och 

ordet ”dagis” brukades i stället för ”förskola” för att det inte skulle bli några 

missförstånd. 

Vid varje intervjutillfälle informerades deltagarna om vad studien handlade om, 

syftade till och att informanterna när som helst hade rätt att avbryta intervjun, samt 

vilka etiska aspekter jag hade att förhålla mig till. Alla intervjuer spelades in på en 

smartphone. I likhet med Bell och Waters (2016) som menar att när en intervju 

spelas in är det viktigt att redogöra för vad som händer med det inspelade materialet, 

förklarades det att inspelningen enbart skulle användas i syfte att analysera svaren 

och det försäkrades att ingen spridning skulle ske. Dessutom testades 

inspelningsfunktionen noga innan varje intervju genom att något kort sades och sen 

spelades upp igen för att kontrollera att det fungerade. Samtliga intervjuer har 

därefter transkriberats. 

 

4.4 Etiskt förhållningssätt 

För denna studie har vetenskapsrådets forskningsetiska principer beaktats 

(Vetenskapsrådet, 2014). För att vara tydlig och göra undersökningen uppriktig och 

korrekt informerades de medverkande vid varje intervjutillfälle om följande:  

Informationskravet; som innebär att informanterna ska veta om studiens syfte, att 

deras medverkan var frivillig och att de när som helst kunde avbryta intervjun samt 

att ingen personlig information skulle spridas vidare och eller användas utanför den 
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här studien. Innan intervjuerna började informerades det om studien och i vilket syfte 

den skulle göras. Informanterna fick reda på att de kunde avbryta sin medverkan 

under intervjuns gång.  

Samtyckeskravet; vilket innebär att informanterna måste ge sitt samtycke för att delta 

i studien och att de har rätt att bestämma över sin egen medverkan. Alla informanter 

gav sitt samtycke och medverkade frivilligt i studien.  

Konfidentialitetskravet; som handlar om att alla personuppgifter behandlas med 

största sekretess och att obehöriga inte ska kunna få del av privat information. De 

medverkande fick veta att deras namn inte skulle bli kända för någon utomstående 

och att upplysningar om deras person skulle behållas hemliga. Dessutom skulle 

svaren inte kunna kopplas till personen som gett dem.  

Nyttjandekravet; som går ut på att all insamlad information endast ska användas i 

forskningssyfte och får inte behandlas kommersiellt. Det förklarades att inspelningen 

av intervjuerna enbart skulle användas för att kunna analysera svaren i studien och 

det försäkrades att ingen spridning utanför studien skulle ske. 

 

4.5 Analysförfarande 

Linnér och Lundin (2011) fastslår att teori är svårt, men hävdar samtidigt att den har 

en obestridlig plats i alla akademiska texter. Det har varit svårt att hitta en passande 

teori för den här studien så jag har valt att använda Lastikka och Lipponens (2016) 

resultatmodell att väga min analys emot. Min teoretiska modell är alltså:  

Gynnade av dialoger och ömsesidig förståelse. Att förskollärare och föräldrar har en 

öppen kommunikation och daglig samverkan som innefattar betryggande information 

om barnets lärande och utveckling gör att förtroende skapas. 

Främjade av språkliga och kulturella skillnader. Förskollärarna ska stötta och visa 

respekt för familjens språk och kultur samt uppmuntra till att prata modersmål i 

hemmet. Det bör finnas multikulturell personal på förskolan och barnens kulturella 

identitet ska bekräftas.  

Uppmuntrande av samverkande partnerskap. Att erbjuda möjligheter till deltagande 

vad gäller förskolans planering och utveckling samt främja kommunikation med 

andra föräldrar leder till en ökad gemenskap. 

Erbjudande om stöttning och uppmärksammande av individen. Personalen på 

förskolan ska stötta i olika livssituationer som familjerna hamnar i, vara närvarande 

och tillgängliga resurser och uppmuntra individerna i sina föräldraroller. 

Det är enligt Lastikka och Lipponen (2016) avgörande att förskollärarna har en 

helhetssyn. Punkterna ovan är sammanlänkade, det ena leder till det andra. När det 

finns goda dialoger och ömsesidig förståelse mellan föräldrar och lärare på förskolan 

kan förskollärarna på rätt sätt stötta barnet och familjen språkligt och kulturellt. Det i 

sin tur leder till att föräldrarna och familjen kan involveras mer i verksamheten och 

styrandet av den och då finns möjlighet till ännu mer stöttande i föräldraroller. 

Avsikten med den här studien är att skapa kunskap om hur utlandsfödda föräldrar 

upplever den svenska förskolan, därför har en hermeneutisk ansats funnits lämplig att 

hämta inspiration ifrån. Tolkningarna i analysen rör sig i det hermeneutiska området. 
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Hermeneutik handlar om tolkningar och förståelse, och ordet härstammar från guden 

Hermes som var gudarnas budbärare till människorna enligt grekisk mytologi (From 

& Holmgren, 2000 och Ödman, 1994). Ödman (1994) hävdar att tolkning är 

nödvändig och förklarar: ”att tolka är att tyda tecken.” (Ödman, 1994, s 44). 

Tolkning sker när tecknen är svåra att tyda, dvs. vi tolkar när vi vill förstå men vår 

förståelse inte räcker till. All tolkning är subjektiv, färgad av personen som gör 

tolkningen. Under tolkningsprocessen pendlar personen som gör tolkningen mellan 

helhet och delar i det han eller hon försöker förstå (Ödman, 1994). Ödman skriver 

också att fördomsfullt tänkande bör undvikas och att det är genom att vara medveten 

om olika aspekter på företeelsen vi tolkar som vi når dit. Detta understryker From 

och Holmgren (2000) och menar att det gäller för en forskare att sätta sig in i 

informantens situation för att kunna göra rätt tolkning.  

Innan varje intervju informerades deltagarna om vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer (Vetenskapsrådet, 2014) samt om studiens syfte. Under intervjutillfällena 

fanns ingen tolk närvarande utan alla medverkande talade svenska och vid några 

tillfällen användes engelska för att undvika missförstånd. Trots det kan det ha 

inträffat språkförbistringar som gjorde att intervjuare och informant inte förstod 

varandra helt. Men det är inget man kan veta säkert och det kan heller inte 

kontrolleras i efterhand.  

När alla intervjuer var gjorda avlyssnades de igen och allt transkriberades. 

Hummanden och pauser angavs i transkriberingen liksom informanternas svar 

ordagrant, d.v.s. ordföljd och meningsbyggnad för korrekt svenska har inte ändrats 

och det förekommer även engelska meningar utan översättning. 

Utifrån ett försök till en objektiv aspekt formades kategorier med intervjusvaren som 

grund. Jag har utgått från studiens frågeställningar och sett mönster, likheter och 

skillnader i intervjusvaren. 

En del svar var mer utförliga än andra och får därför mer utrymme i texten. Att 

informanterna svarat olika anses intressant och de svaren får därför mer plats. 

Däremot har korta svar och de frågor där informanterna gett liknande svar getts 

mindre plats. De citat som anges i texten är med för att ge studien en högre 

trovärdighet i och med ett nyanserat språk och att informanternas egna ord lyfts fram. 

Att intervjuarens personliga identitet påverkar undersökningen är ofrånkomligt 

framhåller Denscombe (2009) och anser att alla människor har sina egna förutfattade 

meningar som inverkar på svaren. Han menar att vi kan göra vårt bästa för att hålla 

oss neutrala och lyhörda men att vi inte kan ändra på atmosfär och känslor. Det är 

något jag tänkt på och inser att min person och kommande yrkesroll kan ha gjort så 

att svaren blev mer positiva.  

Dessutom gjordes valet att ge fiktiva namn åt informanterna och dessa används i 

resultat- och diskussionskapitlet. På så vis upplevs citaten mer realistiska och det blir 

enklare att förstå vem som har sagt vad. 

 

4.6 Reliabilitet och validitet 

Bell och Waters (2016) menar att oavsett vilken metod som har använts för att samla 

information till en studie ska den alltid granskas för att kunna se hur tillförlitlig och 

giltig studien är. Reliabilitet är det samma som tillförlitlighet och visar på om ett 

tillvägagångssätt skulle ge samma resultat vid olika tillfällen. Validitet är ett annat 
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ord för giltighet och är ett sätt att ta reda på om en fråga ger svar på det som den 

avses ge svar på (Bell & Waters 2016).  

Under intervjuerna till den här studien kan det vara så att informanterna har 

påverkats av olika omständigheter och att svaren därför skulle kunna bli annorlunda 

om de ställts vid ett annat tillfälle. När olika frågor i en intervju kontrolleras är det 

lämpligt att ta reliabilitet i noga beaktande anser Bell och Waters (2016).  

Informanterna i den här studien hade erfarenhet från olika förskolor där de hade sina 

barn, men alla bodde i samma kommun. Kanhända hade resultatet sett annorlunda ut 

eller varit mer nyanserat om det funnits möjlighet till en större geografisk spridning. 

Jag har fått förlita mig på att föräldrarna gett mig ärliga svar på intervjufrågorna och 

att de inte påverkats åt något håll. Dock är det inget jag kan kontrollera.  

Att texten innehåller citat ansågs bidra till en förankring i verkligheten och att 

intervjufrågorna var relevanta utifrån studiens syfte skapade äkthet i undersökningen. 

Att endast två av informanterna i studien kommer från samma land och att det annars 

var en spridning på både europeiska och utom-europeiska länder ökade validiteten. 

Detta blir tydligt i en jämförelse med studiens syfte; begreppet ”Utlandsfödda 

föräldrars upplevelse” blir mer trovärdigt eftersom informanterna kom från flera 

olika länder istället för bara ett fåtal. 

Det är högst angeläget att redogöra för undersökningen på ett sätt så att validiteten 

blir hög, anser Skans (2011) och menar att om framtida kollegor ser 

forskningsresultatet som något betydelsefullt ökar också trovärdigheten.  

 

4.7 Metoddiskussion 

Valet att använda kvalitativ intervju som metod har varit enkelt. Tidigare i texten 

nämns fördelarna med intervju som undersökningsinstrument. Den kvalitativa 

intervjun gjorde det möjligt att uppfatta känslan och sinnesstämmingen hos 

informanten och den gav även möjlighet att utveckla frågorna och eller svaren. Det 

gjorde att risken för missuppfattningar minskade. Dock ska det poängteras att 

svårigheter att förstå varandra självklart förekommit under dessa intervjutillfällen, 

ofta med anledning av deltagarnas varierande kunskap i svenska språket och min 

oförmåga att tala deras språk. Intervjuerna var mer som ett samtal och blir inte lika 

styrt som t ex en enkät. Däremot skulle enkäter kanske varit mer effektiva för att för 

svar på exakt de frågor som ställdes, under en intervju finns det risk att samtalet tar 

ett sidospår. 

Att genomföra intervjuer tar tid och det kan hända att den här studien fått ett annat 

resultat om jag lagt mer tid på att göra fler intervjuer eller använt en annan metod. 

Hade enkät använts hade eventuellt antalet deltagare blivit större men å andra sidan 

hade resultatet blivit grundare. Nu blev svaren färre men förhoppningsvis mer 

djupgående. 

Jag har valt att använda begreppet ”utlandsfödda föräldrar” och menar att där ryms 

flyktingar och invandrare/immigranter. En del av barnen som nämns i 

undersökningen var födda utomlands och en del var födda i Sverige, gemenstamt för 

alla var att föräldrarna är födda utomlands. Ett medvetet val gjordes i och med 

användandet av ordet ”föräldrar”, eftersom det ansågs för formellt an använda 

”vårdnadshavare”. Alla som deltagit i studien var biologiska föräldrar till de barn 

vars tid på förskolan de talade om. Jag vill dock poängtera att jag varit medveten om 
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att det finns barn som inte lever med sina föräldrar utan i stället tas om av andra, så 

ordet ”vårdnadshavare” skulle mycket väl kunna ha använts i studien. 

Under mina praktik- och vikariatperioder på olika förskolor har jag kommit i kontakt 

med utlandsfödda föräldrar och deras barn. Utifrån min synvinkel har det i nästan 

varje situation funnits svårigheter av olika anledningar i kontakten mellan föräldrar 

och personal på förskolan. Därför har jag funnit det intressant att ta reda på just 

utlandsfödda föräldrars upplevelse av den svenska förskolan. Frågorna till studien 

har alltså skrivits utifrån en nyfikenhet att ta utlandsfödda föräldrars perspektiv. Jag 

har åsikten att alla människor ska behandlas lika men jag har upplevt skillnader i hur 

utlandsfödda föräldrar och inhemskt svenska föräldrar bemöts i förskolan. Denna 

aspekt har givetvis inverkan på min analys av studiens resultat. 
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5 RESULTAT 

I följande kapitel redovisas studiens resultat. Svaren på intervjufrågorna har 

kategoriserats under olika rubriker. Rubrikerna är: Upplevelse av trygghet, 

Uppskattning av förskolans tydlighet och struktur, Förtroendeingivande personal, 

Språk- och kulturskillnader samt Möjlighet att berätta om sin kultur och beskriver 

hur föräldrarnas upplevelser av den svenska förskolan har tolkats. I slutet av kapitlet 

finns en sammanfattning av resultatet. 

 

5.1 Upplevelse av trygghet 

Under den här rubriken har föräldrarnas upplevelse av trygghet på förskolan samlats. 

I analysen framkommer berättelser om det första mötet med förskolan, att barnen 

längtar dit och att personalen gör positiva intryck på föräldrarna. 

Analysen visar att föräldrarna som deltagit i studien verkar vara nöjda med 

förskolan. Detta eftersom de upplever att deras barn trivs och att barnen får god 

omsorg av personalen. Föräldrarna uttrycker både belåtenhet och en känsla av 

trygghet när de talar om relationen mellan deras barn och lärarna på förskolan. 

Dessutom litar de på att barnen involveras i den pedagogiska verksamheten, det sker 

en öppen kommunikation och den dagliga samverkan mellan personal och föräldrar 

fungerar bra. Det verkar som att föräldrarna upplever att gynnande dialoger och 

ömsesidig förståelse äger rum i mötet med förskollärarna. 

Amina berättar att hon har fyra barn och att vid det första mötet med svensk skola 

träffade hon personal från både skola, fritids och förskola. Barnens olika lärare var 

alltså samlade vid ett och samma tillfälle. Hon beskriver sin känsla efter första mötet 

så här: 

Jag mycket glad för mina barn är glada och vill börja skolan och träffa svensk människor, eller 

från hela världen. Mycket kontakt, dom har varit lite ledsna tidigare, därför vi kommer från krig 

och det är jättesvår situation. Men nu bättre, dom vill inte komma tillbaka hem. 

Hon talar om hur krig och svåra situationer påverkat familjen och gjort hennes barn 

ledsna. Men efter att de börjat på skola och förskola verkar de må mycket bättre. De 

verkar trivas där och de har troligtvis fått nya värdefulla vänskaps- och 

vuxenrelationer. Barnen är glada och Amina är nöjd och glad. Skolan och förskolan 

har en stor del i det och i att familjen integreras i samhället. Mellan raderna träder en 

förtröstan på framtiden i familjens nya land fram. Trots alla svårigheter och trauma 

som de gått igenom verkar det som att Amina väljer att se möjligheterna i Sverige. 

Amina igen: 

På dagis har en system jättebra… dom har tålamod med barnen. Och när han ledsen hon stanna 

och berättar och förklarar för honom. 

I citatet beskriver Amina hur en förskollärare fångar upp och tröstar hennes barn. 

Troligtvis skulle Amina själv ha agerat på samma sätt och det verkar vara en trygghet 

för henne att se hur hennes barn blir behandlat med respekt. Citatet indikerar att 

Amina får förtroende för personalen som tar sig tid att trösta och förklara. Det måste 

vara skönt som förälder att veta att någon har omsorg om och har tålamod med ens 

barn när man inte själv är där.  

Sam värdesätter att det finns fler förskollärare per barn i svensk förskola än det gör i 

hans ursprungsland. Där är det en lärare på kanske 25 barn uppger han.  
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And probably also because there is more staff per child. Det är tryggt, de tar bra hand om barnen. 

Ja det är bra. 

Han verkar nöjd med hur hans barn har det på förskolan och känner tillit till 

personalen där. Den höga personaltätheten upplevs som positiv och Sam förefaller 

koppla den till barnens trygghet. Sams fru Anna bekräftar: 

Both children are very happy at school. 

Lucy berättar att hennes son längtar till förskolan även på helgerna eftersom han trivs 

så bra där och har så roligt. 

Ja det är trevligt för honom att åka varje dag till dagis, därför att han har mycket kompisar där, inte 

samma som bara här hemma. 

Lucy antyder att hennes son har hög social kompetens och att han har mycket energi, 

dessutom verkar han vara en omtyckt kompis på förskolan. Det anas en stolthet i 

hennes uttalande. 

Mona beskriver hur hennes dotter gråter när hon ska hämtas för att hon så gärna vill 

stanna på förskolan och fortsätta leka. 

… när jag hämtar henne, varje dag hon gråter, hon vill inte komma tillbaka med mig, hon vill inte 

gå hem. Dom leker och dom gör olika saker. 

Mona berättar hur hennes dotter knutit an till särskilt en av förskollärarna. Att barnen 

trivs så bra och helst inte vill gå hem är i det här fallet ett mycket gott betyg på 

förskolan. När föräldrarna skildrar de här händelserna tolkar (Ödman, 1994) jag det 

som att de känner uppskattning för personalens arbete och att det finns förtroende 

och respekt parterna emellan. 

 

5.2 Uppskattning av förskolans tydlighet och 
struktur  

I följande stycke behandlas deltagarnas syn på förskolans verksamhet. I analysen har 

flera informanter uppgett att de ser positivt på den svenska förskolans struktur och de 

fasta rutiner som finns i verksamheten.  

Det framkommer i studien att föräldrarna upplever att det tydliga ramverket skapar 

trygghet och tydlighet för deras barn. Oroliga barn kan känna sig lugnare om de vet 

vad som ska hända under dagen och strukturen ger dem specifika punkter att hålla 

fast vid. 

Angela berättar att när hennes barn precis börjat på förskolan och inte kunde prata 

svenska hjälpte det dem att veta att varje dag innehöll återkommande inslag som 

utelek, lunch och mellanmål vid samma tid varje dag.  

Och jag är ganska säker att den starka struktur här hjälpte också. Så jag kommer ihåg att det första 

svensk uttryck som min dotter kom hem med var att ”Tvätta händerna!” 

Det finns något konkret och tryggt i det kollektiva. Att alla barn går och tvättar 

händerna samtidigt gör att de barn som kanske annars känner sig lite utanför kan 

smälta in och bli en del av det gemensamma. 

... tycker maten är bra, och äta frukt och att sova och massa saker, det är jättebra! 

Sonja är positiv till att förskolan tillgodoser barnens grundläggande behov som mat 

och sömn.  
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Flera föräldrar talar om de goda rutinerna på förskolan och att deras barn äter bra när 

de är där. Det tyder på att de värdesätter den omsorg och omvårdnad barnen får. Att 

basala behov som mat och sömn blir tillgodosedda är en förutsättning för att barnen 

ska kunna delta aktivt i verksamheten på förskolan. 

 

5.3 Förtroendeingivande personal  

I den här kategorin föreligger föräldrarnas berättelser om deras upplevelse av 

individuell stöttning samlat. Både föräldrar och barn verkar ha bra kontakt med 

lärarna på förskolan vilket skapar ett förtroendeingivande klimat. Flera föräldrar 

beskriver att personalen visar intresse för hur de mår och hur det går på deras arbeten 

eller i skolan.  

 Lucy beskriver hur hon tänkte och kände efter första mötet på förskolan. 

Det var väldigt bra för mig, därför dom hjälpte en. Så att jag kan gå till skola… Och sen dom är 

jättesnälla… dom är fröken på dagis och det betyder att dom kan hjälpa oss. Därför vi är ny här i 

Sverige. 

Mona säger: 

Dom förstår mig och dom är intresserade för till exempel när jag börjar skolan eller praktik eller 

vad jag ska göra. Dom vill veta när jag lämnar och hämtar, det är viktigt. 

Både Lucy och Mona verkar känna förtroende för personalen på förskolan och ser 

det som att de fick hjälp av dem. Tack vare förskolan kunde föräldrarna gå i skolan 

och lära sig svenska, vara på praktik eller jobba och på så sätt integreras i det 

svenska samhället. Här blir det tydligt att personalen uppmärksammar individen och 

att de visar att de intresserar sig för föräldrarnas arbets- och skolsituation tolkas 

(Ödman, 1994) som erbjudande om stöttning. 

Men det mest centrala verkar vara upplevelsen av att lärarna ser barnen och tar sig 

tid med dem, Ahmed säger: 

Ibland jag tittar lärare dom sitter och leker med barn och sjunger och spelar. Och dom pratar 

mycket. … Därför det är bra dom går till dagis eller förskolan. Som lärare, om det är bra lärare 

dom tycker om mer på dagis och förskolan, om det inte är bra, dom vill inte gå dit. 

Ahmed verkar lita på lärarnas omsorg och det är tydligt att han uppskattar deras 

engagemang. Av citatet kan vi förstå att Ahmed värdesätter interaktionen mellan 

förskollärare och barn och att han dessutom anser att lärarna är avgörande för 

barnens trivsel. När Ahmed säger: ”Därför det är bra dom går till dagis eller 

förskolan” kan det tolkas (Ödman, 1994) som att han ser att det sker ett värdefullt 

lärande i samspelet på förskolan. 

Det verkar som att de flesta föräldrar inte upplever några svårigheter med att få 

kontakt med och kunna prata med personalen på förskolan. Men Sam och Anna 

önskar mer information om de egna barnen, särskilt när det kommer till skapande.  

Men den vanliga kommunikationen, tänker vi, kan bli bättre… speciellt det som handlar om det 

individuella barnet. 

Sam berättar att i deras ursprungsland är det mer vanligt att läraren uppdaterar 

föräldrarna på deras barns personliga utveckling vad gäller förståelse och 

åstadkommanden. Sam och Anna tycker att det ibland är mycket folk i hallen på 

förskolan vi lämning och hämtning och att det då är svårt att få tillfälle till något 

djupare, mer ingående samtal, som de egentligen skulle vilja ha, om vad det enskilda 
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barnet har gjort och hur dagen har varit. Det kan tolkas (Ödman, 1994) som att de 

önskar mer kontroll över vad barnen får lära sig och hur förskolan svarar mot 

läroplanen. Troligtvis är de angelägna om att hålla informationen om sina barn mer 

privat och är inte bekväma med att ta plats och prata med personalen när det är 

mycket människor i hallen. 

 

5.4 Språk- och kulturskillnader 

I den här kategorin har deltagarnas upplevelser av kulturskillnader samlats. I 

analysen framträder både föräldrarnas positiva och negativa erfarenheter. 

Det kan inte vara lätt att som förälder lämna bort sitt barn till okända människor, i ett 

okänt sammanhang, i en okänd miljö och dessutom i ett nytt land. Trots att analysen 

visar att föräldrarna är nöjda med förskolan som helhet: verksamhet, personal och 

rutiner, finns det en oro. Särskilt vid inskolning och under den första tiden på 

förskolan verkar det som att alla föräldrar känt en viss oro, till stor del på grund av 

att deras barn inte kunde prata svenska. Lucy beskriver sina funderingar så här: 

Jag känner lite orolig. Om vad ska han känner där inne för han är ny och han kan inte prata 

svenska riktigt. Och därför är det lite spännande för honom också. Och dom prata och han kolla 

vad dom göra. 

Den oro som Lucy känner är inte svår att förstå, det är stora skillnader mellan 

Sverige och hennes ursprungsland. I citatet ger hon uttryck för förhoppning och 

verkar se med nyfikenhet på hur hennes son kommer utvecklas under sin tid på 

förskolan. Trots ängslan och oro märks en spänd förväntan.  

Angela talar också om att det var svårt för hennes barn första tiden på förskolan på 

grund av språket: 

Det var, jag tror, det måste ha varit ganska svårt för vår dotter, hon talade inte ett ord svenska. 

I citatet ger Angela uttryck för en ängslan som troligtvis grundar sig i hennes egna 

erfarenheter av att inte kunna språket och vara i en helt ny miljö. Men oron verkar ha 

släppt, allteftersom barnen lärde sig svenska mer och mer. Angela talar vidare om 

hur tecken som stöd hjälpte hennes barn när de var nya på förskolan och inte kunde 

svenska. 

… personalen jobbade ganska mycket med teckenspråk till hjälp. Det upplevde båda som stor 

hjälp, bara att skilja ord, enstaka ord och vad dom betyder och vad är viktigt nu. Det var grejer 

som ”äpple” och ”gaffel och kniv” och så här och sånt. Så teckenspråk hjälpte dom. 

Angela berättar också att hennes barn, son och dotter, första tiden på förskolan, tydde 

sig till varandra. Det verkar ha varit en konstellation på både gott och ont eftersom 

barnen kände sig trygga där, men hade de svårt att släppa in någon annan. 

För andra barn verkar osäkerheten och det nya språket varit ett snabbt övergående 

problem och deras föräldrar berättar hur de hittade kompisar ganska direkt. 

Flera av föräldrarna beskriver att deras barn till en början grät och var ledsna när de 

lämnades på förskolan och att de hade telefonkontakt med lärarna efter att de gått 

därifrån. Förskollärarna ringde och ville tala om hur det var med barnen, vissa 

gånger fick föräldrarna komma och hämta sitt barn tidigare än planerat för att barnet 

inte gick att trösta och andra gånger fick de höra att allt var bra igen och att barnet 

mådde bra. Även i det här fallet tolkas (Ödman, 1994) det som att föräldrarna känner 

förtroende för förskollärarna och att lärarna förmedlar en tillfredställande 
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information om barnen till föräldrarna. Det tolkas (Ödman, 1994) som att 

förskollärarna uppfattas som inkännande och lyhörda och alltid sätter barnens behov 

i fokus. 

En annan källa till oro för föräldrarna är att barnen inte verkar tycka om den svenska 

skolmaten. Aminas barn vill inte äta maten i skolan. 

Jag säger dom måste testa och dom ”Nej!” 

Detta är ett stort orosmoment för Amina som berättar att hennes barn är hungriga när 

de kommer hem. Det tenderar att finnas en liten irritation hos Amina att hennes barn 

inte ens är villiga att testa den skolmaten. Samtidigt vet hon hur avgörande det är att 

äta för att få energi till att orka med både lek och undervisning. Hon säger att det inte 

skulle vara något problem för henne att laga mat i hemmet som barnen får ta med sig 

till skolan men att det inte är någon på skolan eller i förskolan som frågat. 

Sonja beskriver att hon är orolig över att hennes lilla barn är ute så länge när det är 

kallt och på frågan om hon skulle vilja ändra på något i förskolan svarar hon just det. 

… när det är kallt ute, då behöver inte småbarn få gå ut. 

Citatet pekar på en oro över småbarns utevistelse när det är kallt, kanske är Sonja 

rädd att hennes dotter ska bli sjuk. Det kan tolkas (Ödman, 1994) som att Sonja 

upplever att förskollärarna brister i sin omsorgsroll i det här fallet. I svenska 

förskolor är det vanligt att barnen vistas mer eller mindre utomhus varje dag och det 

är allmänt vedertaget att ha kläder efter väder.  Här blir det tydligt hur lätt det kan 

uppstå krockar när olika kulturer möts. 

Föräldrarna från de utom-europeiska länderna uppger att det funnits en tolk med vid 

deras första möte med personalen på förskolan. På så sätt verkar informationen om 

schema, tider och dagliga rutiner på förskolan gått fram och föräldrarna verkar nöjda. 

Amina säger:  

Finns inget problem med kontakt och jag förstår allt. Och dom förklarar för mig hela 

informationen. Och det blir OK. 

Med hjälp av tolken kunde Amina ta till sig de fakta som var nödvändig att veta inför 

hennes barns start på förskolan. Det är en trygghet att förstå och att göra sig förstådd. 

Trots att kommunikationen, framför allt till en början, var lite trevande rent språkligt 

verkar det som att föräldrarna är nöjda och upplever att kontakten är bra. Flera 

uppger att de får del av information från förskolan via lappar eller veckobrev på 

svenska och att den dagliga kontakten vi lämning och hämtning fungerar bra. 

 

5.5 Möjlighet att berätta om sin kultur 

Få föräldrar av de som deltagit i studien uppger att deras barn fått berätta om sitt 

ursprungslands kultur, helgdagar eller traditioner. Det verkar inte vara något som 

personalen på förskolorna frågat om. Däremot verkar det vara mer vanligt när barnen 

börjat i skolan. I intervjuerna kommer det fram att skolbarnen har tillfrågats om de 

kan berätta om maträtter typiska för ursprungslandet och om en del seder och 

traditioner. En del nämner också att både barn och lärare undrar vad vissa ord heter 

på barnets hemspråk. 

Föräldrar med barn i skolan poängterar också hur angeläget de tycker att det är med 

modersmålsundervisning. De vill att deras barn ska kunna prata, skriva och läsa 
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deras eget språk och Alex verkar nästan rädd att hans dotter ska glömma bort sitt 

hemspråk. 

För nu mitt barn pratar, mycket bra, pratar svenska. Kanske… Jag tror att den glömde mitt språk. 

Citatet ger uttryck för Alex oro inför att hans ursprungslands språk ska glömmas 

bort, eller i alla fall inte praktiseras på samma sätt som tidigare. Man kan skönja 

(Ödman, 1994) en ängslan hos honom över att gå miste om något centralt i allt det 

svenska. Om språket skulle glömmas bort går en del av hans kultur förlorad. 

Mona berättar att när hennes dotter skulle fylla år fick hon frågan om familjen ville 

bjuda barngruppen på glass eller frukt, men ingen har frågat om de vill visa eller 

bjuda på något från deras lands kultur. 

Som tidigare nämnts verkar den svenska maten vara ett problem för många barn. I 

början tyckte Lucys son att hon skulle laga mat och ta med till förskolan. Amina 

säger att hennes barn inte vill testa maten i skolan och på förskolan men om hon fick 

frågan skulle det inte vara ett problem för henne att skicka med mat med barnen. 

För mig inge problem, jag kan göra det. 

Sam och Anna ombads ta med en sångbok med kända melodier med text på deras 

språk så att förskollärarna kunde sjunga för deras dotter eftersom hon inte kunde 

svenska till en början. De fick också frågan om bilder på far- och morföräldrar att 

prata om med barnet på förskolan. När förskollärarna bad familjen om en sångbok på 

modersmålet uppfylls begreppet om att främja och lyfta olika kulturer som något 

positivt. 

 

5.7 Sammanfattning 

Det framkommer i resultatet av studien att informanternas upplevelse av den svenska 

förskolan i hög grad är positiv. På frågan om föräldrarna skulle vilja ändra på något i 

förskolan kommer de flesta inte på någonting att klaga på utan tycker att allt är bra. 

Generellt sett är barnens välmående och trivsel på förskolan något som genomsyrar 

intervjusvaren. I mixen av känslor som trygghet, tydlighet, närvaro och glädje 

framträder dock en viss oro och en del språksvårigheter.  

Förskolans miljö var till en början ny och okänd för både barn och föräldrar, men 

strukturen i verksamheten skapade gynnsamma förutsättningar för acklimatiseringen 

och föräldrarna uttrycker att deras barn tycker om förskolan och gärna vill gå dit.  

Föräldrarna upplever att kommunikationen med förskollärarna fungerar bra. De 

flesta verkar inte ha något problem med att kunna förstå eller göra sig förstådda. 

Engelska och svenska blandas med kroppsspråk och gör konversationen fungerande. 

Några föräldrar talar om att de tack vare förskolan kan studera, praktisera och arbeta 

och på så sätt komma in i det svenska samhället. Men möjligheten att berätta om 

eller visa upp ursprungslandets kultur och traditioner har de flesta inte fått. 

När paralleller till Lastikka och Lipponens (2016) undersökning ska dras blir bilden 

haltande. Analysen indikerar att kommunikationen är mycket god, föräldrarna 

förmedlar känslan av att känna sig väl bemötta och uppmärksammade av lärarna. I 

den dagliga interaktionen är de flesta tillfredsällda med informationen om det 

enskilda barnet. När det kommer till området om kultur och språk verkar föräldrarna 

absolut känna att deras kultur blir respekterad men analysen av studien visar brist på 

engagemang och möjligheter till aktiviter av språkligt och kulturellt slag. Det verkar 
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heller inte finnas några konkreta tillfällen för föräldrarna att delta i planering om 

förskolans utveckling eller att kommunicera med andra föräldrar förutom på 

föräldramöten och i hallen vi lämning och hämtning. Däremot uppger flera av 

informanterna att de stöttas i olika livssituationer, i synnerhet när det gäller studier 

och arbete. De talar om att de upplever att de fått hjälp av personalen på förskolan 

för att de är nya i Sverige. I analysen framträder att personalen är närvarande och 

tillgängliga i föräldrarnas ögon. 
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6  DISKUSSION 
I följande kapitel diskuteras analysen och tolkningen av studieresultatet i ljuset av 

tidigare forskning.  

Den här studiens syfte har varit att sätta utlandsfödda föräldrars upplevelse av den 

svenska förskolan i fokus och den har utan tvivel gett mig en klarare bild av ämnet. 

Studiens resultat indikerar att de utlandsfödda föräldrarnas upplevelse av den 

svenska förskolan är positiv. De talar i termer som tydligt pekar på att de är nöjda 

med deras barns vistelse på förskolan och är trygga med att lämna sina barn där. 

 

6.1  Kommunikation 

Av resultatet att döma upplever föräldrarna att de har bra kontakt med personalen på 

förskolan och att den dagliga kommunikationen dem emellan fungerar väl. Detta i 

motsats till föräldrarna som deltog i Osman och Månssons (2015) studie som såg 

lärarna som auktoriteter som de inte vågade föra ett samtal med. Snarare verkar det 

finnas gynnsamma dialoger mellan de utlandsfödda föräldrarna och deras barns 

förskollärare, i likhet med Lastikka och Lipponens (2016) undersökning. 

Analysresultatet pekar på en ömsesidig förståelse parterna emellan. 

Angela säger att det alltid finns någon av förskolans personal att prata med. Och hon 

är inte ensam om att ha den upplevelsen, det verkar som att de flesta föräldrar som 

deltagit i den här studien inte ser kommunikation och information som något 

problem. Det tolkas som något värdefullt som skapar förtroende och tillit. Åter igen 

poängteras hur angeläget det är för barnens välmående att föräldrar och förskollärare 

hat en god relation. Detta förhållande inverkar i sin tur positivt på hela familjen 

(Lastikka & Lipponen, 2016). 

 

6.2 Språk och kultur 

I resultatet framkommer att språkförbistringar har upplevts som hinder för 

föräldrarna, åtminstone till en början. Men det förefaller inte vara oöverstigliga 

hinder. Det verkar som att informanterna i genomförda studien har tillgodogjort sig 

all information, dessutom verkar de förskolärare föräldrarna träffat ha förklarat 

systemet i de olika verksamheterna på ett bra sätt. 

Språket är intimt förknippat med kulturen. Båda dessa fundament kan inkludera eller exkludera 

beroende på vilken kontext och situation det handlar om. (Fjällhed, 2012, s. 56) 

Det verkar det inte som att någon av föräldrarna i den här studien känner sig 

exkluderad på grund av sitt språk. I motsats till Bouakaz (20007) som menar att inte 

förstå och kunna tillgodogöra sig information från skola och förskola skapar en 

känsla av utanförskap anar jag inga sådana tendenser i föräldrarnas berättelser.  

En pappa, Alex, uttryckte dock en oro för att hans barn skulle glömma sitt 

modersmål. Det poängterades i flera av intervjuerna hur angelägen 

hemspråksundervisning är för dessa familjer. Språket hör, som Fjällhed (2012) 

skriver, djupt ihop med en människas kultur. 

En av intervjufrågorna handlade om barnen och föräldrarna fått möjlighet att prata 

om eller visa något från deras ursprungslands kultur och traditioner. Informanternas 

svar visar på förvånansvärt få sådana tillfällen i förskolan. De föräldrar som har äldre 
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barn som går i skolan talar om att de där fått berätta om sin kultur. Där tycks det vara 

vanligare, att både elever och lärare i skolan frågar om traditioner, mat och språk, än 

i förskolan.  

Lastikka och Lipponen (2016) talar om arbetet med att främja språkliga och 

kulturella skillnader som en av de mest betydande uppgifter förskollärare har när det 

gäller att inkludera immigrerade familjer. I Läroplan för förskolan (Skolverket, 

2016) står det att förskolan ska vara en kulturell mötesplats och att barnen ska få 

möjlighet till delaktighet i andras kultur.  

Hur kommer det sig att så lite inom det här området har gjorts på de aktuella 

förskolorna? Personalen bör ju vara väl medveten om sitt uppdrag och om vad som 

står i läroplanen, så där i kan problemet inte ligga. Handlar det om osäkerhet?  

Personalen kanske undrar vad föräldrarna ska säga och hur de skulle ta emot 

erbjudande om att visa på något från den egna kulturen. Kanske frågar de sig hur det 

skulle gå till rent praktiskt? Eller hade det rent av gått för kort tid när intervjun 

gjordes? Kanske hade det varit fullt upp med inskolning och att lära känna familjen 

och att frågan om ursprungslandets kultur kom senare? 

 

6.3  Förskolan – till hjälp i det nya samhället 

Förskolan visar sig vara en central plattform för immigrerade familjer och hjälper 

dem att komma in i det nya samhället. Några föräldrar yttrar särskilt att de känner sig 

hjälpta och stöttade av förskolans personal. Lucy uttrycker till exempel att 

förskollärarna på ett bra sätt hjälper henne och hennes barn eftersom de är nya i 

Sverige. Och Amina talar om att hennes barn var ledsna eftersom de kom från krig 

och oroliga situationer och att de längtade efter att få börja skola och förskola för 

träffa andra barn och skapa nya relationer. 

Förskoleverksamheten erbjuder barnen en struktur i vardagen där både barn och föräldrar kan få 

tillgång till vikarierande vuxna – en viktig tillgång för familjer som lämnat sina gamla nätverk 

bakom sig och ännu inte hunnit etablera nya nätverk. (Lunneblad, 2013. s. 1) 

 

Det faktum att förskolan ofta är den första kontakten med och slussen in i det nya 

samhället för nyanlända familjer menar Vesley, Ewaida och Kearney (2013) skapar 

en intimitet mellan föräldrar och förskolans personal. Mellan dem pågår ett 

kontinuerligt samarbete och de har daglig kontakt med varandra. Det skapas 

förtroendefulla relationer och många föräldrar sätter sin tillit till förskollärarna när 

det kommer till råd och stöttning i sina föräldraroller. Vesley m fl. (2013) tycker sig 

också se att förskolan är en plats där immigrerade föräldrar kan skaffa sig både 

ekonomiskt, socialt och mänskligt kapital för att bättre förstå och komma in i det nya 

samhället. De anser därför att det är högst angeläget att personal i förskolan får 

kunskap om och träning i hur de bäst bemöter dessa behov (Vesley m fl., 2013).  

Analysen stämmer överrens med det uttalandet och vikten av att förskollärare blir 

mer medvetna om vilka betydelsefulla roller de spelar kan inte poängteras nog. 

Deltagarna i den här studien omnämner förskollärarna i positiva ordalag; jättetrevliga 

och tillmötesgående med mycket tålamod, detta stämmer överrens med Lastikka och 

Lipponens (2016) resultat.  

Lunneblad (2013) talar i sin undersökning om att en del förskollärare försöker göra 

familjer mer svenska. Han menar att barnen används som någon slags mellanhand 

för att få föräldrarna att anpassa sig till det svenska samhället. Resultatet i den här 
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studien visar inte på några tendenser till att det är så, och skulle det vara så verkar 

inte föräldrarna uppleva det som något problem. 

Att förskolan ger föräldrar möjlighet till arbete och studier kan kopplas till både 

Vesley, Ewaida och Kearneys (2013) och Lastikka och Lipponens (2016) 

undersökningar. Där föräldrarna menar att de stöttas av förskolepersonalen i sina 

arbetsliv och studier och att förskolan är nödvändig för att de ska kunna försörja sig. 

Diskussionen i flera av de nämnda studierna (Lastikka & Lipponen, 2016; Vesley 

m.fl., 2013; Winterbottom, 2012) tenderar handla om personalen på förskolan och 

om hur de bör arbeta än mer med att stötta immigrerade familjer. Även om 

föräldrarna i den här studien verkar nöjda med bemötandet och stöttningen från 

förskollärarna och trots att deras relation tolkas som både förtroendefull och 

respektfull måste frågan ändå ställas: vad skulle hända om personalen ansträngde sig 

mer?  

Skulle föräldrarna kunnat bli starkare i föräldrarollerna? Skulle familjernas 

möjligheter att komma in i det svenska samhället öka? Skulle föräldrarna kunnat 

skapa goda relationer och partnerskap med andra föräldrar? 

Hur kommer det sig att föräldrarna i min studie verkar nöjda? Kanske vet de inte att 

de kan, i positiv bemärkelse, utnyttja förskollärarna mer. Kan det läggas mer på 

förskollärarna? Hur långt ska deras uppdrag sträcka sig?   

 

6.4 Barnens trivsel i verksamheten 

Resultatet indikerar att föräldrarna uppskattar vad barnen får göra på förskolan och 

att de ser positivt på förskollärarnas arbete. Lastikka och Lipponens (2016) 

studieresultat talar om att föräldrarna såg positivt på språk- och matteövningar, 

utomhusvistelse och musik till exempel. I samspelet med både barn och vuxna tränas 

social kompetens. 

Föräldrarna i den här studien värdesätter förskolans struktur och omsorg. Bra mat, 

frukt och möjlighet till vila är några av de saker som uppskattas. Men också sång och 

lek, skogsutflykter och besök i idrottshallen.  

Däremot talar ju en mamma om att hon inte gärna vill att hennes barn ska vara ute 

när det är kallt. Det tolkas som ett problem som nog mynnar i en kulturkrock. I 

svenska förskolor är det mycket vanligt att barnen ofta leker ute. Det ses allmänt som 

något bra och hälsosamt. 

Det verkar som att föräldrarna upplever förskolan som ett komplement till hemmet 

och familjen och det är precis det som förskolan är ålagd att vara (Skolverket, 2016). 

 

6.5  Centrala upptäckter  

Studiens syfte är att belysa utlandsfödda föräldrars upplevelser av den svenska 

förskolan och har för avsikt att besvara frågeställningar inom det området.  

Undersökningen har påvisat och tydliggjort hur immigrerade föräldrar kan erfara och 

uppleva förskolan. Några väsentliga upptäckter är hur nöjda och trygga utlandsfödda 

föräldrar är med den svenska förskolan. Föräldrarna uttrycker i positiva ordalag hur 

väl deras barn och de själva blivit mottagna av personalen på förskolan. De talar om 

förskolan som ett bra system som tillgodoser barnens behov, att verksamheten 
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innehåller både lek och lärande samt att förskollärarna verkar se till familjen som 

helhet. Flera av de som deltagit i studien uppger att de känner sig hjälpta och stöttade 

av förskolans personal, särskilt under den första tiden i Sverige. Då handlar det 

främst om tillfälle till integration i samhället eftersom förskolan möjliggör för 

föräldrarna att studera, arbeta och lära sig svenska.  

När föräldrarna talar om kommunikationen mellan föräldrar och lärare vittnar de om 

en öppen dialog och en god daglig samverkan. Det verkar finnas ömsesidig förståelse 

och respekt i relationen.  

I studien blir det tydligt att de immigrerade familjernas språk och kultur inte 

uppmärksammas i så hög grad. Det verkar som att föräldrarna aldrig fått frågan om 

att visa upp och berätta om sitt språk, sin kultur och sitt ursprungsland. Troligen är 

det något som alla parter förlorar på, alla barn på förskolan, deras föräldrar och 

lärarna skulle ha både nytta och glädje av att få kunskap om olika språk och 

kulturella upplevelser. Ellneby (2007) anser att kunskap föder förståelse och 

medkänsla som påverkar oss i mötet med andra människor. 

 

6.6  Pedagogiska implikationer 

Trots att resultatet tydligt visar på att utlandsfödda föräldrars upplevelser av den 

svenska förskolan i stort är positiv, framgår det också att det finns en del områden att 

jobba med och där förskolan kan bli bättre.  Ett av de områdena är helt klart 

möjligheten till att visa upp och berätta om sitt språk, sin kultur och sitt 

ursprungsland. Forskningen visar på att det bidrar till ökad känsla av samhörighet 

(Lastikka & Lipponen, 2016) och det anses gynna relationen mellan barn, föräldrar 

och förskollärare. Ett annat ämne som också får en synlig koppling till hur 

personalen i förskolan kan stötta och hjälpa utlandsfödda föräldrar är att involvera 

dem ännu mer i verksamheten. Om föräldrarna erbjuds delta i olika möten vad gäller 

förskolans utveckling skapas tillfällen för att lära känna andra föräldrar och det kan 

leda till att de immigrerande familjerna lättare kommer in i det svenska samhället 

(Lastikka & Lipponen, 2016). 

Bland andra Vesley, Ewaida och Kearney (2013) tar upp att förskolan ofta gör det 

möjligt för utlandsfödda föräldrar att arbeta och studera och resultatet visar det 

stämmer med vad informanterna i studien upplever. Att stötta och uppmärksamma de 

utlandsfödda föräldrarna är något som förskollärare bör göra i ännu större 

utsträckning. Det samma gäller att främja goda dialoger och ömsesidig förståelse 

mellan föräldrar och lärare (Lastikka & Lipponen, 2016). Resultatet visar att detta 

redan sker i den vardagliga kontakten på förskolan, men i och med att den här 

studien skapar medvetenhet om den positiva effekten kan förskollärare kanske 

anstränga sig än mer i arbetet med att skapa förtroendefulla relationer till föräldrar. 

Detta kan kopplas till vad Skans (2011) fastslår:  

En god relation mellan föräldrar och pedagoger kan ge en bättre relation mellan pedagoger och 

barn. (Skans, 2011. s. 68) 
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6.7 Fortsatt forskning 

Om fortsatt forskning skulle göras i det här ämnet skulle det vara intressant att gå 

djupare, öka antalet medverkande och omformulera frågorna så att det blir än större 

fokus på uppleverser och känslor. Det skulle dessutom vara tänkvärt att vända på 

myntet och undersöka förskolepersonalens syn på arbetet och kommunikationen med 

utlandsfödda föräldrar. Ytterligare en vinkel på framtida studier skulle kunna vara att 

utgå från barnens perspektiv, och på så vis få, som Lastikka och Lipponen (2016) 

skriver, en helhetsbild av immigrerade familjers relation till förskolan i det nya 

landet. 
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Bilaga 

Intervjufrågor 

 

1. Vilket land kommer du/ni ifrån? 

2. Hur länge har du/ni bott i Sverige? 

3. När började ditt/ert barn svensk förskola? 

4. Berätta hur du/ni upplevde det första mötet med personalen på förskolan? 

5.  Hur kändes det för dig då? 

6. Var det någon tolk med eller förstod du/ni vad de sa? 

7. Var ditt/ert barn med då?  

8. När du gick ifrån det mötet, minns du vad du tänkte då? 

9. Hur reagerade ditt barn första gången ni var på förskolan? 

10. Vad tror du han/hon kände? /Hur mådde han/hon då? 

11. Hur lång inskolning hade ni? (Inskolning är den period av tid som du eller 

barnets mamma/pappa var med på förskolan innan ni lämnade barnet där 

ensam.) 

12. Hur skulle du beskriva att förskollärarna involverar ditt barn i den 

pedagogiska verksamheten idag? Ge några exempel! 

13. Hur fungerar kontakten med förskolan?  

14. Är det något särskilt som du tycker är svårt?  

15. Har du/ni fått möjlighet att visa eller berätta om er kultur, till exempel vid 

helgdagar och olika traditioner? 

16. Hur upplever du att ditt barn trivs på förskolan nu? / Hur verkar ditt barn 

tycka att det är på förskolan nu?  

17. Om du fick bestämma, är det något som du skulle vilja ändra på i förskolan? 

Vad till exempel?  

 

 

 

 


