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1 Inledning 

Varför är det viktigt att belysa kulturmötesfrågor i förskolan? Många är vi som talar om 

integration av invandrade till Sverige, men vad är egentligen integration? I detta sammanhang 

skulle jag vilja citera läroplanen för förskolan: 

 

”Förskolan kan bidra till att barn som tillhör de nationella 
minoriteterna och barn med utländsk bakgrund får stöd i att 
utveckla en flerkulturell tillhörighet.” (Lpfö 98:9) 

 

Med detta citat vill jag säga att jag anser att denna flerkulturella tillhörighet är 

eftersträvansvärd i ett mångkulturellt samhälle både för barn och för vuxna. Först när vi 

tillåter personer med utländsk härkomst bejaka alla delar i sin kulturella identitet kan vi tala 

om integration, inte endast assimilation. Denna flerkulturella tillhörighet uppstår då respekt 

visas inför barnens alla kulturella tillhörigheter. Förskolan kan bidra till detta bland annat 

genom att i mötet med föräldrar som har sitt ursprung i en annan kultur än den svenska vara 

öppna och visa respekt inför de kulturella skillnaderna som kan finnas (Sjöwall, 1994).  

   Att bidra med en liten pusselbit i integrationsarbetet är för mig en strävan med detta arbete. 

Jag vill med mitt arbete undersöka hur människor som härstammar från en annan religiös 

kultur än den protestantiskt sekulariserade svenska, nämligen den muslimska, upplever mötet 

med den svenska förskolan. I min undersökning väljer jag att inrikta mig på muslimska 

invandrade föräldrars uppfattningar kring mötet med den svenska förskolan eftersom jag anser 

att muslimer i Sverige idag, till viss del, har en särställning bland invandrade människor. Ett 

skäl är misstänksamheten mot muslimer efter terrorattackerna mot World Trade Center den 11 

september 2001 större än mot andra invandrade grupper (Astudillo m.fl. 2006). En annan 

anledning till mitt val är att invandrade muslimska föräldrar ofta kommer från områden i vilka 

kulturer som är mycket olika den svenska råder. Genom att belysa just denna grupp hoppas 

jag kunna bidra till en ökad förståelse för muslimska föräldrar i den svenska förskolan. 
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2 Syfte 

Syftet med min studie är att undersöka uppfattningar som finns bland muslimska föräldrar, 

från så kallade vi-kulturer, om vad som kan vara problematiskt i kulturmötet mellan dem 

själva och personalen på en svensk förskola.  

 

2.1 Frågeställningar 

• I vilka sammanhang upplever föräldrarna att deras egna och förskolepersonalens 

skilda kulturella bakgrunder är ett problem?  

• Hur upplever föräldrarna förskolepersonalens bemötande vad gäller deras etniska och 

religiösa tillhörighet? 
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3 Begreppsdefinition 

 

3.1 Muslimska föräldrar 

I denna studie kommer jag att studera hur föräldrar från muslimska kulturer upplever mötet 

med den svenska förskolan. Många muslimer lever sina liv mer eller mindre enligt regler som 

är föreskrivna i religionen, men det finns även en stor grupp som anser att islam handlar om 

relationen till och tron på Gud. Den sistnämna gruppen låter inte religionen styra deras 

vardagsliv och upplever därför många gånger inte samma krock med den svenska kulturen 

som den förstnämnda gruppen (Otterbeck, 2000). Av denna anledning kommer min 

undersökning att handla om den grupp i vilken religiösa påbud har en central plats i vardagen.  

 

3.2 Vi-kulturer 

Vi-kulturer är grupporienterade kulturer inom vilka människan först och främst ses som en 

medlem i en grupp. Detta innebär i sin tur en mängd olika karaktärsdrag som är specifika för 

vi-kulturerna (Herlitz, 1999). Dessa och vi-kulturernas motsats jag-kulturer kommer att 

beskrivas i bakgrunden under rubriken vi- och jag-kulturer. 
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4 Tidigare forskning 

 

4.1 Kultur ur ett socioantropologiskt perspektiv 

Kultur är ett problematiskt begrepp då det kan betyda och syfta på en rad olika saker. Kultur 

har för många fått stå för något som har med konst och estetik att göra (Herlitz, 1994). I denna 

uppsats kommer begreppet dock stå för något annat nämligen det som handlar om bl.a. 

människors idévärld, deras handlingssätt och normer. Konst och estetik ingår förvisso som en 

del av och ett uttryck för kulturen, men i detta sammanhang krävs en djupare förklaring 

(Hedencrona & Kós-Dienes, 2003). 

   Många gånger lyfts det nationellt/etniska kulturbegreppet fram. Detta handlar om att det 

förutsätts att människor som tillhör samma nation eller etniska folkgrupp har en gemensam 

kultur. Även denna definition blir problematisk för mig att använda då jag kommer att utgå 

ifrån en muslimsk kultur, som sträcker sig över många länder och etniska folkgrupper. Många 

forskare talar dock även om att religiösa gemenskaper kan utgöra kulturer. Även om en 

person tillhör en viss religiös kultur kan denne även tillhör en nationell eller etisk kultur. 

Vidare finns det även subkulturer inom en nation eller en etnisk folkgrupp. Kulturen på landet 

och i staden skiljer sig till exempel ofta avsevärt även om vi befinner oss i samma land. Andra 

subkulturer kan till exempel vara idrottskulturer och ungdomskulturer (Hedencrona & Kós-

Dienes, 2003). Med detta i åtanke fortsätter jag vidare med en definition som passar in på alla 

dessa kulturer. 

   Herlitz (1994), arbetar kring kulturmötesfrågor och talar om något som han kallar kollektivt 

medvetande för att definiera kulturbegreppet. Herlitz menar då att det första kravet som skall 

uppfyllas för att kunna tala om en kultur är att det handlar om ett kollektiv, inte endast 

enskilda individers beteende.  Bara för att en muslim uppför sig på ett visst sätt innebär det 

inte att detta beteende är en del av den muslimska kulturen, utan det måste vara muslimer som 

ett kollektiv, olika personer som upprepar samma beteendemönster för att det ska kunna 

kallas kulturbundet. Den andra delen av begreppet kollektivt medvetande handlar om att kultur 

även är något som människor har inom sig. Det handlar alltså om värderingar och 

uppfattningar som får sina uttryck i specifika beteenden. Herlitz talar om detta som en slags 

vardagskultur och menar vidare att det många gånger är just denna tolkning av 

kulturbegreppet som blir aktuell då man talar om mötet mellan människor från olika kulturer 

(Herlitz, G. 1994). 
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4.1.1 Kulturell medvetenhet eller kulturell omedvetenhet? 

Som jag förklarat ovan kan kultur enligt Herlitz (1999) förstås som ett kollektivt medvetande. 

Detta medvetande kan glida över skalan från medvetet till omedvetet. Det innebär att 

värderingar och beteende som är knutna till en viss kultur kan uttryckas i mer eller mindre 

reflekterade handlingar av medlemmarna i kulturen.  Ett exempel på ett relativt medvetet 

kulturbundet beteende hos svensken är att ha gaffeln i vänster hand och kniven i höger när vi 

äter middag. Svensken väljer medvetet att lägga kniven på höger sida och gaffeln på vänster 

då han dukar. Ett exempel på ett omedvetet kulturellt betingat beteende är att en svensk ställer 

sig på ett avstånd av 60-80 cm från den person de talar med. Detta är förstås inte något som är 

en uttalad regel utan det sker på en låg medvetande nivå, det är ett så kallat automatiserat 

beteende.  I och med att en stor del av de kulturella beteendemönstren är relativt omedvetna är 

det lätt att bli blind inför sin egen kultur. En svensk anser det helt enkelt vara normalt att hålla 

ett avstånd på 60-80 cm och tänker inte mer på det förrän de stöter på någon från en kultur där 

det normala avståndet vid ett samtal är betydligt kortare eller betydligt längre. Om en svensk 

möter någon från en kultur där avståndet till samtalspartnern normalt är mindre kan det vara 

så att under samtalets gång kommer personen med icke-svensk kulturell bakgrund hela tiden 

försöker minska avståndet mellan sig själv och samtalspartnern, medan svensken emellertid 

ideligen försöker dra sig undan. Båda parterna försöker genom detta åstadkomma ett för dem 

behagligt avstånd till samtalspartnern (Herlitz, 1999).  

 

”det är först när någon bryter mot en kulturell regel som 
själva regeln blir tydlig.”  (Herlitz, 1999:16) 

 

När någon kommer till ett nytt land är det förstås oundvikligt att denne bryter mot landets 

kulturella regler gång på gång eftersom vi lär oss en stor del av vår egen kultur som barn 

genom att imitera människor runt omkring oss. Genom att vara med och uppleva när 

människor med en annan kulturell bakgrund än den förhärskande i landet gör dessa misstag 

kommer även den infödde att få sin egen kultur synliggjord. Med detta sagt är det viktigaste i 

kulturmötet är att inte bedöma ett beteende, eller en kultur, som mer värd eller högre stående 

än en annan utan snarare konstatera att kulturer är olika (Herlitz, 1999). 

 

4.1.2 Vi- och jag-kultur 

Det är väldigt svårt att definiera en enda muslimsk kultur därför har jag i sammanhanget valt 

att låta något som Herlitz (1999) kallar för vi-kultur vara en av de gemensamma faktorerna i 

studiet av muslimska föräldrars upplevelse av mötet med den svenska förskolan. Detta har 
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jag kunnat göra utifrån att kulturer som lutar åt att vara vi-kulturer dominerar i Mellanöstern, 

Asien och Afrika (Herlitz, 1999) och enligt en studie som refereras i Otterbecks bok Islam, 

muslimer och den svenska skolan (2000) kommer 98 procent av alla muslimer från Asien 

respektive Afrika. Herlitz (1999) menar att det finns en kulturell skala på vilken vi- 

respektive jag-kulturen är två ytterligheter. Detta innebär att inga, eller väldigt få människor 

är medlemmar i någon renodlad form av en jag- eller vi-kultur. Den svenska kulturen skulle 

exempelvis kunna placeras relativt nära jag-kulturen på en skala där jag- respektive vi-kultur 

utgör extremerna. Detta innebär dock inte att alla karaktärsdrag som utgör en jag-kultur 

existerar i den svenska kulturen och framför allt innebär det inte att alla individer inom den 

svenska kulturen agerar utifrån samma mönster och värderingar. Samma sak gäller förstås för 

de kulturer som ligger närmare extremen vi-kultur. Så när jag nu nedan förklarar vad jag- och 

vi-kulturer är kom då ihåg att det är två ytterligheter som mycket sällan eller aldrig ses i sin 

rena form i verkligheten. 

   I jag-kulturen är en människa i första hand en individ, inte en medlem i en grupp. Vidare är 

individen själv ansvarig för sitt eget liv och sin egen framtid. Detta synsätt leder till att 

begrepp som till exempel ”konkurrens, initiativ, ambition, personligt ansvar, framgång” 

(Herlitz, 1999:41) laddas med positiva värderingar (Herlitz, 1999). 

   I vi-kulturen är grupptillhörigheten det viktigaste. Människan ses i första han som en del av 

en grupp och släktens och familjens lycka och framtid går före den individuella framgången. 

Inom vi-kulturen är det viktigt att bevara harmonin i gruppen och öppen kritik riktat mot 

medlemmar i gruppen är därför ovanlig. Andlighet är ofta mer eftersträvansvärt än materiell 

välfärd och ödestron är stark inom dessa kulturer. Kulturer i Mellanöstern, Asien och Afrika 

kan sägas dras mot att vara mer av så kallade vi-kulturer (Herlitz, 1999). 

   Det finns en rad skillnader i hur människor från jag- respektive vi-kulturer handskas med 

allmänmänskliga problem som tiden, omgivningen, naturen, andra människor och de 

aktiviteter de deltar i (Herlitz, 1999). Ett sådant problem kan handla om att olika människor 

har olika stort inflytande och makt (Bondin & Fant, 1995). Bondin & Fant (1995) menar då 

att det finns två extremer på hur olika kulturer löser detta problem, den ena är den egalitära 

modellen och den andra är den hierarkiska modellen. Den egalitära modellen kan knytas till 

det som Herlitz (1999) kallar jag-kultur och löser problemet med skillnader i makt och 

inflytande genom att se det som något negativt som bör motverkas och suddas ut. Den 

hierarkiska modellen å andra sidan kan förknippas med en så kallad vi-kultur och innebär att 

maktskillnaders ses som något naturligt som bör accepteras. Med detta kommer en mer eller 
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mindre automatisk respekt som visas för dem som står över en själv i hierarkin (Bondin & 

Fant, 1995). 

   En annan, i detta sammanhang, viktig skillnad mellan jag- och vi-kulturer är skillnaden i 

tidsuppfattning. I jag-kulturer antar medlemmarna en monokron tidsuppfattning, vilket 

innebär att de har en linjär tidsuppfattning. Med en monokron tidsuppfattning kommer 

medlemmarna av jag-kulturen att planerat mycket och gör färdigt en sak i taget för att sedan 

gå vidare med nästa inplanerade aktivitet. I vi-kulturen råder istället en polykron 

tidsuppfattning. Medlemmar i en kultur med polykron tidsuppfattning kan tycka att det är 

väldigt oflexibelt att alltid hålla sig till en planering och bara göra en sak i taget. Utifrån en 

polykron tidsuppfattning är det istället bättre att kunna ha så många bollar i luften samtidigt 

som möjligt. Bondin & Fant (1995) anser att den svenska kulturen har en mycket monokron 

tidsuppfattning och då människor från vi-kulturer, med en polykron tidsuppfattning, kommer 

hit kan detta onekligen skapa en del kulturkrockar. Enligt den polykrona tidsuppfattningen är 

det mer accepterat att komma för sent. Detta dels på grund av att medlemmarna i dessa 

kulturer ofta har många aktiviteter igång på samma gång vilket innebär att om något sitter 

och väntar på någon som de bestämt träff med har de förmodligen även andra uppdrag med 

sig som denne kan ta itu med om den andra parten är sen till mötet. Genom att tänja lite på 

tiden ges andra värderingar större utrymme som relationen till andra människor till exempel. 

Inom vi-kulturer tar man sig mer tid för varandra och rusar inte iväg då man träffar en god 

vän bara för att man råkar vara sen till ett möte. Inom jag-kulturen däremot kan det vara ett 

tecken på bristande respekt gentemot den person som man stämt möte med vid en viss 

tidpunkt (Bondin & Fant, 1995). 

   Bondin & Fant (1995) talar om ytterligare ett problem som ska lösas inom en kultur, 

nämligen problemet som uppstår då människor ska ordna sina relationer till andra människor. 

Bondin & Fant (1995) menar då att människor från jag-kulturer i högre grad väljer ett 

isolerande beteende. Detta innebär vidare att en medlem i en jag-kultur har en begränsad 

privatkrets som består endast av make/sambo, föräldrar, kanske syskon, barn och några få 

nära vänner. Dessa personer känner en och finns där som stöd och hjälp då man behöver, om 

inte utesluts de snabbt ur ens innersta krets. De som ingår i en privatkrets har alltså starka 

rättigheter och skyldigheter inför varandra, man är beroende av varandra. Inom den 

isolerande kulturen är det mycket svårt att komma in i den privata sfären. Även om två 

människor arbetat tillsammans i 15 år och träffat varandra nästan varje dag betyder det inte 

att dessa två personer är inne varandras privata sfärer. Bondin & Fant (1995) menar att 

motsatsen till den isolerande kulturen är den integrerande kulturen. Inom den integrerande 
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kulturen är privatkretsen mycket större och lättare att komma in i. En medlem av den 

integrerande kulturen, som förövrigt kan kopplas till vi-kulturen, har ett mycket större antal 

människor som denne kallar för sina vänner och dessa släpper han även in direkt i sin privata 

sfär vilken är mycket rymlig. Människor med ett integrerande beteende tycker även att det är 

viktigt att de människor som denne umgås med regelbundet ska ingå i dennes privata sfär 

(Bondin & Fant, 1995). 

 

4.1.3 Vi-kulturen och religion 

Som jag nämnt tidigare är de andliga värdena oftast viktigare inom vi-kulturen än inom jag-

kulturen. Detta innebär att religionen kommer att ta större plats i vardagen (Herlitz,1999). I 

detta sammanhang är det viktigt att poängtera att vi-kulturen inte hör samman med någon 

specifik religion. I min undersökning har jag fokuserat på muslimska föräldrar som kommer 

från områden vars kulturer har en dragning åt att representera vi-kulturen, men det är viktigt 

att komma ihåg att även många andra religioner finns företrädda i dessa områden.  

 

4.1.4 Religion eller kultur? 

Jag talar om muslimska kulturer som om det vore något självklart existerande. Det finns dock 

många troende som vill skilja på religion och kultur. De menar att religionen, i detta fall 

islam, utgör en andlig mall som bör utgöra grunden för människors värderingar och beteende 

(Otterbeck, 2000). Otterbeck (2000) menar dock att för att religionen skall kunna förmedlas 

och upplevas måste den gå genom ett kulturellt filter. Människan tolkar religionen utifrån en 

kulturell kontext så även om denna överjordiska mall och förebild skulle finnas kan vi inte i 

vetenskapliga sammanhang tala om religionen som skild från kulturen. Det intressanta blir 

istället tolkningarna av religionen (Otterbeck, 2000).  

 

4.2 Muslimer i Sverige 

I drygt 50 år har det funnits muslimer i Sverige. De första muslimer som invandrade till 

Sverige var tatarer från Finland och Estland, mindre än ett hundratal var de som invandrade 

till Sverige under sent 1940-tal. Under 1960-talet och början av 1970-talet skedde en stor 

arbetskraftsinvandring hit till Sverige. Arbetskraften kom då många gånger från dåvarande 

Jugoslavien och från Turkiet. På den här tiden var ekonomin god och religiös tillhörighet var 

inte en fråga som lades någon större vikt vid. Först på 1980- och 1990-talet då oväntat stora 

flyktingströmmar började komma till Sverige började invandringen ses som ett problem och 

en belastning. Dessutom led den svenska ekonomin stora motgångar under just de här åren 
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och detta bidrog till att arbetslösheten blev stor. Invandringen sågs av gemene man som allt 

mer negativ och religionen fick en allt mer central roll i debatten. Oroligheter i den muslimska 

världen bidrog ytterligare till en negativ bild av islam (Hjärpe, 2002). 

   Antalet muslimer i Sverige idag är mycket svårt att bestämma. Siffran varierar mellan 

60.000 och 400.000 och är beroende av hur begreppet muslim definieras. Enligt en studie av 

gudstjänstbesök så är islam den näst största religionen i Sverige efter kristendomen (Hjärpe, 

2002). 

 

4.3 Muslimer i den svenska skolan/förskolan 

Lärare känner ibland osäkerhet i mötet med muslimska elever och föräldrar. Många nya 

situationer dyker upp och det är inte alltid lätt att veta vilket agerande som är korrekt.  Precis 

som när det gäller olika kulturer är det viktigt att när vi talar om islam och muslimer inse 

vilken otrolig mångfald begreppen innefattar inte minst eftersom religionen faktiskt tolkas 

utifrån ett kulturellt sammanhang. Om inte detta tas i beaktan finns risken att stereotyper 

uppkommer. Precis som jag skrev i den inledande texten av avsnittet Tidigare forskning finns 

det muslimer som försöker praktisera islams normer i sin vardag, medan för andra muslimer 

handlar det mest om en gudstro. Jag poängterar återigen att denna studie ägnar sig åt att 

studera den grupp muslimer som aktivt försöker applicera de föreskrifter som majoriteten av 

de religiösa lärda förespråkar. Jag vill också här trycka på att olika kulturer anser olika delar 

av religionen vara mer eller mindre relevant, dock ska jag försöka presentera sådana 

företeelser som är vanligt förekommande i muslimska föräldrars möte med den svenska 

skolan/förskolan och som ibland bidrar till en del kulturkrockar (Otterbeck, 2000). 

 

4.3.1 Regler som reglerar vardagen 

Det är en relativt vanlig syn bland muslimer att islam är ett allomfattande system som 

övergriper allt från tron på Gud till hur bönen skall utföras eller vilka matvanor en muslim bör 

ha (Otterbeck, 2000). Detta är som jag nämnde ovan inte den allena rådande uppfattningen, 

men som sagt relativt ofta förekommande bland muslimer. 

   Vad innebär det då att religionen inte endast handlar om tro och andakt utan ofta även tar 

sig uttryck i det dagliga livet? Otterbeck (2000) menar att för en troende muslim som 

praktiserar islam i vardagen handlar det om en respekt för Gud. Allt från att utföra de 

föreskrivna, dagliga bönerna till att äta maten med rätt hand ses som uttryck för dyrkan 

tillägnad Gud. Religionens föreskrifter är enligt Otterbeck (2000) för många muslimer 

otänkbara att bryta mot. Det händer förstås att dessa regler som reglerar vardagen för den 
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troende praktiserande muslimen krockar med den svenska skolans/förskolans verksamhet. 

Detta kan till exempel handla om matsituationen i skolan/förskolan där det ibland serveras 

fläskkött vilket är förbjudet enligt majoriteten av muslimernas tolkning av islam (Otterbeck, 

2000).  

För många muslimska föräldrar är den svenska kulturens syn på relationen mellan könen och 

nakenhet två faktorer som utgör ett orosmoment i mötet med den svenska skolan/förskolan. 

Enligt dessa föräldrar bör det finnas en viss grad av blyghet mellan könen. Detta innebär i 

praktiken dels att det för muslimska män och kvinnor finns regler för hur de bör vara klädda 

när det motsatta könet är närvarande och dels hur de bör uppföra sig. Reglerna för klädsel 

respektive uppförande skiljer sig från land till land, men generellt är det accepterat med 

mindre nakenhet än i Sverige och det bör finnas en mer utsträckt blyghet i relationer som 

överskrider könsgränserna. Den verbaliserade normen är i detta fall att föreskrifterna som 

finns i religionen gäller i samma utsträckning för kvinnor som för män, men den faktiska 

normen är att flickorna kontrolleras hårdare i om de uppfyller dessa normer.  

   Dessa två aspekter kan inverka då muslimska föräldrar lämnar sina barn i den svenska 

skolans tillsyn. Att barnen är mer eller mindre avklädda vid t.ex. bad eller andra lekar är 

vanligt i den svenska skolan och förskolan medan föräldrarna tycker att detta går emot deras 

religion eller kultur (Otterbeck, 2000). 

 

4.3.2 Osäkerhet från båda håll 

De krockar som kan dyka upp mellan muslimska föräldrar och den svenska skolan/förskolan 

kan enligt Otterbeck (2000) medföra att många muslimska föräldrar känner en del otrygghet 

inför att lämna sina barn under skolans/förskolans tillsyn. Otterbeck (2000) menar dessutom 

att andra faktorer spär på deras osäkerhet än mer. Det faktum att föräldrarna själva inte har 

någon erfarenhet av den svenska skolan/förskolan innebär att de måste förlita sig till 

andrahands information. Media förmedlar en bild av brist på disciplin och att barnen inte har 

någon respekt för vuxna och så vidare. Detta menar Otterbeck (2000) gör att föräldrarna i 

vissa fall håller hårdare både på sånt som de anser är kulturella värderingar och religiösa 

föreskrifter här i Sverige än de gjorde i sitt ursprungsland. Barnen hamnar ofta i kläm mellan 

viljan att passa in och vara som alla andra och viljan att vara föräldrarna till lags (Otterbeck, 

2000). Otterbeck (2000) menar att enda sättet att bemöta föräldrarnas osäkerhet är genom att 

skol-/förskolepersonalen har tålamod och kommunicera och är öppna gentemot föräldrarna. 

   Precis som att föräldrarna är osäkra inför mötet med det okända, det vill säga den svenska 

skolan/förskolan, så känner även viss personalen på skolan/förskola ibland oro inför mötet 
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med de muslimska föräldrarna. Otterbeck (2000) menar att många är osäkra och vet inte 

riktigt vad som väntar. 

 

4.4 Kulturmöten i förskolans värld 

När föräldrar invandrar till Sverige märker de snart att deras barn till stor del kommer att få 

sin uppfostran genom olika institutioner, varav förskolan förmodligen är en av dem. Denna 

uppfostran brukar kallas sekundär socialisation och har en stor inverkan på barnens 

identitetsbildning. Stora delar av dagen spenderar de invandrade föräldrarnas barn 

tillsammans med vuxna som representerar den svenska kulturen. Många föräldrar känner sig 

i denna situation osäkra då de anser att deras kultur ibland går stick i stäv med den svenska 

och att de börjar förlora kontrollen över sina egna barn (Nyberg, 1994). 

   Trots alla dessa faktorer av kulturellt betingade beteenden och värderingar som nämnts 

ovan är det ändå i praktiska, till synes, små detaljer som förskolepersonalen finner mötet med 

andra kulturer problematiska. Regler som att komma i tid och att barnet har rätt kläder med 

sig är viktiga och kan enligt personalen påverka verksamheten i den svenska förskolan 

mycket negativt. Detta för med sig att om föräldrarna kommer från en kultur där att passa 

tiden inte har en så central funktion som det har i den svenska kulturen, vilket ofta är fallet i 

vi-kulturer, kommer detta skapa en del irritation i arbetslaget på den svenska förskolan. 

(Ellneby, 1996) 

 

4.4.1 Kultur och uppfostran 

Uppfostran och kultur är två begrepp som är starkt sammanlänkade. Vi människor lär oss 

nämligen vår kultur genom uppfostran. Målet med uppfostran är att ge det lilla barnet de 

verktyg som denne kommer att behöva i livet, en världsbild, en värdegrund, sociala mönster 

och så vidare. Det finns till och med de som påstår att om du vill veta vilka grundläggande 

värderingar som finns i en kultur så ska du titta på hur barnen inom denna kultur uppfostras. 

Vad är det som premieras av till exempel föräldrar och skola? Vilka beteenden anses vara de 

rätta, vilka värderingar anses goda och så vidare. Om förskola/skola och föräldrar har olika 

uppfattningar kring vad som är rätt och fel, gott och ont, rent och orent och så vidare är det 

inte konstigt om det ibland är svårt att samarbeta kring det som utgör själva grunden i 

kulturens fortlevnad, nämligen uppfostran (Herlitz, 1999). 

   Jag talade tidigare om olika sätt att lösa problemet kring maktskillnader i jag- respektiver 

vi-kulturer. I jag-kulturer, åt vilken den svenska kulturen har en stark dragning, valde man 

den egalitära modellen som i korthet innebär att maktskillnader är något som är dåligt och 



 17

bör motverkas. Detta har förstås inverkan på hur man inom en sådan kultur väljer att 

uppfostra sina barn. I en familj råder alltid maktojämlikhet eftersom föräldrarna måste ta 

ansvar för och uppfostra sina barn. Eftersom man enligt den egalitära modellen bör sträva 

efter att utradera maktskillnader går uppfostran i en jag-kultur i mångt och mycket ut på att 

utjämna maktskillnaderna mellan föräldrar och barn. Detta innebär att inom jag-kulturen 

uppfostras barnen att så snabbt som möjligt bli självständiga och på så sätt bli föräldrarnas 

jämlikar. Inom vi-kulturer råder istället den hierarkiska modellen som innebär att 

ojämlikheter i makt och inflytande i samhället i allmänhet och i familjen i synnerhet ses som 

något naturligt. Genom att inta en hierarkisk inställning blir ojämlikheterna mellan barn och 

föräldrar något naturligt och förmodligen något som till viss del även kvarstår så länge 

föräldrarna är i livet. Istället för att motverka maktojämlikheter framhäver medlemmarna i vi-

kulturen skillnaderna och ofta tillskrivs en människa hög status enbart på grund av till 

exempel hög ålder (Bondin & Fant, 1995). 

   Herlitz (1999) talar om perifera och centrala värderingar. Han menar då att vad gäller det i 

andra kulturer som strider mot de centrala värderingarna i ens egen kultur ställer man sig 

alltid negativ till. Vad gäller uppfostran kan det som aldrig är acceptabelt i den svenska 

kulturen, oavsett hur många argument som läggs fram för, handla om till exempel aga. På 

den punkten är den kulturelle svensken inte villig att ge efter eller göra inskränkningar. Vad 

gäller perifera värderingar som strider mot den egna kulturens finns fortfarande en stor risk 

att vi har en negativ inställning till dessa, men chansen finns även att vi har en neutral eller 

kanske till och med positiv inställning. Inställningen kring de perifera värderingarna går att 

förändra med goda argument om personen i fråga har en öppen attityd och vilja att förstå. 

Vad gäller barnuppfostran kan dessa perifera värderingar handla om till exempel att vissa 

föräldrar förbjuder sina barn att äta fläskkött Herlitz (1999).   

 

4.5 Problematiker i kulturmöten 

När människor från olika kulturer möts finns en tendens att konflikter som uppstår skylls på 

parternas kulturella bakgrund. Det är faktiskt så att när konflikter uppstår mellan människor 

med olika kulturell bakgrund handlar det ofta om personligheter och omständigheter. 

Grunden till, och därmed lösningen på, konflikten bör inte i första hand sökas i att personerna 

är från olika kulturer. Med detta sagt vill jag dock fortsätta med att om människor från 

specifika grupper ofta hamnar i liknande konflikter med andra specifika grupper och ett 

mönster börjar uppstå bör vi dra lärdom utifrån detta för att om möjligt undvika dessa 

återkommande tvister (Herlitz, 2003). 
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4.5.1 Etnocentrism 

Ett begrepp som är relevant i samband med kulturmöten är etnocentrism. Etnocentrism är att 

en människa utgår ifrån att det egna beteendet är normalt och allmängiltigt, detta innebär i sin 

tur att ett annorlunda beteende ofta ses som avvikande och onormalt (Bondin & Fant, 1995). 

Herlitz (1999) menar att etnocentrism inte är något i grunden negativt utan: 

  

”Att utgå ifrån sig själv och de egna erfarenheterna är 
mänskligt och utgör i sig själv inget problem. Det är först 
när reflektionerna börjar innehålla värderingar om bra – 
dåligt, rätt- fel som det kan uppstå problem.”  (Herlitz, 
1999:30) 

 

Människan måste utgå ifrån sig själv och den egna kulturen eftersom det är detta vi har 

kunskap om. Det är dock viktigt, för att underlätta i mötet med andra kulturer, att vara öppen 

och kunna vidga sina kunskaper för att få en insikt i att det inte är den egna kulturen och det 

egna levnadssättet som är det enda rätta. (Herlitz, 1999) 

 

4.5.2 Stereotyper 

Ett annat begrepp som spelar in när kulturer möts är stereotyper. 

 

”Stereotyper är bilder man skapar av andra grupper utan att 
ha några större kunskaper om dem” (Bondin & Fant, 
1995:17) 

 

Vi kan skapa stereotyper av andra grupper väldigt snabbt. Det kan räcka med en enda resa, 

eller ett möte eller t.o.m. ett TV-reportage för att vi ska bilda oss en uppfattning om en annan 

grupp människor. Dessa förutfattade meningar utgör många gånger ett hinder och kan leda 

till irritation och konflikter i ett kulturmöte. Stereotyper kan dock även vara en grund för en 

större kulturkompetens om kunskaperna utökas och förankras i verkligheten (Bondin & Fant, 

1995). 

 

4.5.3 Etnifiering 

Ett tredje begrepp som kan vara viktigt att ha i åtanke då kulturer möts är etnifiering. 

Etnifiering innebär om, i detta fall, förskollärarna beter sig på ett visst sätt endast för att 

hon/han vet att personen denne möter kommer från en viss kultur. När detta händer hamnar 

den andres kultur alltid i centrum, detta kan yttra sig i att förskolläraren t.ex. talar eller frågar 

väldigt mycket om just dennes kultur. Vissa ser detta som positivt och blir stolta av att någon 
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intresserar sig för deras kultur, medan andra inte vill sticka ut och önskar bli behandlad som 

vem som helst (Hedencrona & Kós-Dienes, 2003). 

 

4.5.4 Språket i kulturmötet 

Språket är grunden i en kultur. Med hjälp av språket för vi vidare normer och värderingar 

inom en kultur från en generation till nästa. Språket speglar även det som är viktigt och 

centralt i en kultur. Genom språket kan vi få många nycklar till hur en kultur ser ut. Det kan 

dock vara svårt att som vuxen någonsin lära sig de subtila skillnader som visar sig genom 

t.ex. intonation eller ordalydelse i ett främmande språk (Hedencrona & Kós-Dienes, 2003). 

   Det är naturligt att det uppstår missförstånd i mötet mellan två kulturer om parterna inte har 

ett gott gemensamt språk. Om ett gemensamt språk är icke-existerande är det lätt för båda 

parterna att inse att om ett samarbete ska kunna komma till stånd behövs en tolk. Problemen 

uppstår istället då ett gemensamt språk finns, men en eller flera av parterna inte behärskar 

språket till fullo. Det är ofta då missförstånd uppstår eftersom det till exempel kan vara svårt 

att avgöra om det behövs en tolk. Det kan även vara svårt för den som talar sitt modersmål att 

anpassa sitt språk till förståelsen hos en människa på en lägre språklig nivå. I en situation då 

en person tvingas kommunicera på ett främmande språk kan förståelsen brista dels på grund 

av att personen ifråga inte kan uttrycka sig adekvat och dels på grund av att denne inte förstår 

allt som sägs (Hedencrona & Kós-Dienes, 2003). 

   Ännu ett språkligt problem som kan få ganska stor betydelse i ett förskolesammanhang 

handlar om intonation. Herlitz (1999) menar att intonationen har större betydelse än vilka ord 

som faktiskt blir sagda. I den svenska förskolan försöker personalen ofta tillrättavisa barnen 

med en relativt mjuk röst för att inte såra barnet. Detta kan av människor från andra kulturer 

uppfattas som att personalen inte alls säger ifrån när barnen gör fel eftersom i deras kulturer 

används en mycket hårdare intonation vid tillsägelser (Herlitz, 1999). 
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5 Metod 

Jag kommer i detta avsnitt kort ta upp skillnaderna mellan kvantitativ och kvalitativ forskning 

och motivera mitt val av metod. Jag kommer även att beskriva mitt tillvägagångssätt samt 

resonera kring etiska frågor angående det samma. Som avslutning kommer jag att diskutera 

arbetets validitet respektive reliabilitet. 

 

5.1 Kvantitativ eller kvalitativ forskning 

När jag stod inför valet att välja metod för min studie var mitt första ställningstagande 

gällande om jag skulle genomföra en kvantitativ eller en kvalitativ undersökning. Bryman 

(2002) menar att skillnaderna mellan kvantitativ och kvalitativ forskning är omdiskuterade, 

men gör ändå en rad distinktioner mellan de två modellerna. De karaktärsdrag som var 

avgörande för mitt val av teori var att den kvantitativa metoden innebär stort fokus på siffror 

och mätningar och på forskarens frågor och intressen. Inom den kvalitativa forskningen å 

andra sidan ligger tyngdpunkten på deltagarnas upplevelser i specifika kontexter (Bryman, 

2002). Jag valde att genomföra en kvalitativ undersökning eftersom jag i mitt syfte intresserar 

mig för föräldrarnas uppfattningar. En av de vanligaste kritiska synpunkterna som rör 

kvalitativ forskning är att den inte är tillförlitlig eftersom den inte är tillräckligt objektiv. 

Kritikerna menar bl.a. att forskare som använder en kvalitativ forskningsstrategi inte förser 

sig med tillräckligt reliabla data. Det finns dock områden som är svåra att undersöka med 

hjälp av kvantitativa metoder. Många anser att kvalitativ och kvantitativ står som två 

motpoler, Bryman (2002) menar dock att det inte behöver vara så. De två olika 

forskningsstrategierna kan istället ses som komplement till varandra (Bryman, 2002). 

 

5.2 Val av metod 

Utifrån mitt syfte valde jag alltså att genomföra en kvalitativ undersökning. De metoder som 

oftast ses som kvalitativa är ostrukturerade eller semistrukturerade intervjuer och 

observationer.  I en ostrukturerad intervju utgår forskaren direkt från sitt syfte, medan vid en 

semistrukturerad har intervjuaren någon slags manus som denne följer i genomförandet av 

intervjuerna (Bryman, 2002). Jag ansåg att för att kunna undersöka föräldrars uppfattningar 

inom den tidsram jag hade uppsatt på 10 veckor var den bästa metoden att genomför 

intervjuer med föräldrarna eftersom observationer hade varit mer tidskrävande. Jag valde att 

utföra semistrukturerade intervjuer dels därför att jag redan i förväg hade formulerat mer 

specifika frågeställningar och dels pga. att jag intervjuade fler än en person och Bryman 
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(2002) menar då att för att kunna jämföra intervjuerna måste de följa någon slags struktur. 

Utifrån mitt syfte och mina frågeställningar framställde jag en intervjuguide (se bilaga) som 

bestod av sju frågor. I en semistrukturerad intervju behöver frågorna i frågeguiden inte ställas 

i någon specifik ordning utan intervjuaren kan följa upp frågorna och ställa dem i den ordning 

som denne anser effektivast för att få relevanta svar från respondenterna (Bryman, 2002). Jag 

fann dock ingen anledning i mitt fall när jag genomförde intervjuerna att ändra ordningen på 

frågorna i min intervjuguide.  I och med att jag genomförde semistrukturerade och inte 

strukturerade intervjuer gavs möjligheten dock att låta respondenterna ta stor del av 

talutrymmet, genom öppna frågor, vilket är önskvärt eftersom jag ville veta vad föräldrarna 

anser relevant i sammanhanget. 

   Jag lät respondenterna välja platsen för intervjun för att underlätta för dem, men jag var 

noga med att det skulle vara en plats där det inte fanns några stora störningsmoment. Alla 

valde att genomföra intervjun i sitt hem.  

 

5.2.1 Urval 

Jag valde att genomföra min studie i en förskola i ett område med stor etnisk mångfald. 

Urvalet av respondenter gjorde jag dels utifrån tre utsatta kriterier, nämligen ett språkligt, ett 

som var baserat på var respondenterna hade sitt geografiska ursprung och ett som var baserat 

på kön. En förutsättning för att intervjuerna skulle gå att genomföra var att respondenterna 

antingen talade god svenska, arabiska eller kurmandji (nordkurdiska). Själv kan jag endast 

svenska, men jag hade tillgång till tolk på både arabiska och kurmandji. Det andra kriteriet 

som handlade om respondenternas geografiska ursprung handlade om att jag sökte efter 

personer som hade sitt ursprung i s.k. vi-kulturer som jag talar om i ett avsnitt i bakgrunden. 

Det tredje kriteriet innebar att jag ville intervjua två mammor och två pappor för att få en 

jämn fördelning mellan könen.  Utifrån dessa kriterier gjorde jag sedan ett s.k. 

”bekvämlighetsurval” (Bryman, 2002:114), vilket innebär att forskaren helt enkelt väljer de 

personer som är tillgängliga. Inom kvalitativ forskning är detta relativt vanligt då det ibland i 

dessa fall är svårt att få tag i respondenter som ställer upp (Bryman, 2002). Jag använde mig 

av bekvämlighetsurvalet eftersom det utifrån mina kriterier inte fanns så många valbara 

respondenter.  

 

5.3 Etik 

För att ta reda på att en studie utförts på ett etiskt acceptabelt sätt kan man utgå ifrån fyra 

frågor som berör om deltagarna lämnat sitt fulla samtycke, om de i studien blir skadade på 
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något sätt, om forskaren på något sätt gör intrång på deras privata liv eller ”om det 

förekommer någon form av bedrägeri, falska förespeglingar eller undanhållande av viktig 

information.” (Bryman, 2002:443). 

   Vad gäller den första frågan som rör om deltagarna lämnat sitt fulla samtycke så innebär det 

att framförallt två kriterier ska vara uppfyllda. Dels ska deltagarna inte känna sig tvingade att 

delta i studien och dels ska de ha adekvat information om vad studien innebär (Bryman, 

2002). I min studie har jag varit nog med att jag har föräldrarnas samtycke innan jag gått 

vidare. För att vara säker på detta har jag informerat föräldrarna om vad jag kommer använda 

deras intervjuer till och jag har även varit noga med att poängtera att det inte är ett krav att de 

deltar utan en förfrågan. Jag har genom att vara öppen och tala om vilka avsikter jag har och 

ge respondenterna möjlighet att vägra svara på frågor som de inte velat svara på undvikit även 

de andra tre frågorna kring etik som berör forskning. 

   Ytterligare en etisk aspekt att tänka på i sammanhanget är den kring anonymitet. Jag talade 

innan intervjuerna om för respondenterna att de kommer att vara anonyma i min rapport, detta 

för att de skulle känna sig fria att verkligen säga vad de tycker. 

 

5.4 Validitet och reliabilitet 

Validitet och reliabilitet är två begrepp som används mycket inom kvantitativ forskning för att 

visa vilken kvalitet forskningen håller. Det är omdiskuterat huruvida begreppen även kan 

användas inom kvalitativ forskning. En åsikt kring detta är att begreppen kan användas inom 

den kvalitativa forskningen, men med en något modifierad betydelse. Den externa 

reliabiliteten kommer då att handla om i vilken grad en undersökning går att återupprepa. 

Detta är ett problem inom kvalitativ forskningen och därför har en nytolkning framkommit. 

Denna tolkning innebär att för att en kvalitativ undersökning ska ha god extern reliabilitet 

handlar det om möjligheten för en annan forskare att kunna gå in i ”en liknande social roll” 

som den forskare som först genomförde undersökningen (Bryman, 2002:257). I min 

undersökning innebär detta inte några större problem eftersom jag kom in som en helt 

utomstående och intervjuade föräldrarna. Det som kan ha påverkat respondenternas svar är att 

jag själv är muslim.  

   Den interna reliabiliteten innebär enligt den modifierade betydelsen att alla forskare inom 

ett forskarlag har en gemensam tolkning av underlaget (Bryman, 2002). Detta är inte en faktor 

i min studie eftersom jag arbetar ensam. 

   Den interna validiteten handlar, enligt denna tolkning av begreppen, om att de teorier en 

undersökning genererar ska motsvara det underlag forskaren samlat in (Bryman, 2002). I detta 
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avseende har jag haft en stor noggrannhet då jag överfört mitt underlag till teori, det har varit 

viktigt att inte göra några egna tolkningar.    

   Extern validitet handlar om generaliserbarhet. I vilken mån kan resultatet överföras till en 

annan kontext. Detta utgör ofta ett problem inom kvalitativ forskning eftersom underlaget ofta 

är begränsat i jämförelse med kvantitativa studier (Bryman, 2002). Så är även fallet med min 

undersökning.  
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6 Resultat och analys 

Jag har som fastslogs i metodavsnittet intervjuat två män och två kvinnor. Alla är muslimer 

som anser att islamiska föreskrifter är en del av deras vardag. Alla respondenter är dessutom 

från områden som Herlitz (1999) menar domineras av så kallade vi-kulturer. Områdena som 

är representerade är Irak, Jordanien, Kurdistan och Somalia. Föräldrarna är alla mellan 33 och 

42 år gamla och deras erfarenheter av förskolan av olika längd. Den irakiske pappan och den 

kurdiska mamman har sina första barn på förskolan sen 1-2 år tillbaka, medan den jordanska 

mamman och den somaliske pappan har haft äldre barn placerade i förskolan tidigare och har 

därför en längre tids erfarenhet av den svenska förskolan. 

   Jag har med utgångspunkt i mina uppställda frågeställningar utformat rubriker som var 

relevanta utifrån de svar jag fått i intervjuerna. 

 

6.1 I vilka sammanhang upplever föräldrarna att deras egna och förskolepersonalens 

skilda kulturella bakgrunder är ett problem?  

 

6.1.1 Regler och gränser 

Både den kurdiska mamman och den irakiske pappan tycker att förskolan släpper barnen för 

mycket fria och inte har tillräckligt med gränser och regler. Den irakiske pappan uttrycker det 

så här: 

 

”Vi lever i en värld där det finns gränser och regler alltså. 
Men förskolans regler är lite annorlunda alltså ifrån de som 
vi har. De har mest som motorvägen, de har ingen gräns, 
och barnen får vara helt fri och de får göra allt de vill.” 
(irakisk pappa) 

 

Båda föräldrarna säger att de använder sig av fler regler i sin egen uppfostringsmetod än de 

anser finnas förskolan. Den kurdiska mamman tillägger dock att hon upplever att olika 

personal är olika stränga. Att föräldrarna tycker att förskolan som mer eller mindre fri från 

regler och gränser kan kanske delvis förklaras med att den intonation många pedagoger i den 

svenska förskolan använder när de tillrättavisar barnen är mycket mild i jämförelse med hur 

det skulle låta om föräldrarna själva sa ifrån. Detta kan innebära kanske att varken föräldrar 

eller barn förstår att barnen blir tillsagda (Herlitz, 1999).  

   Pappan från Somalia har en annan infallsvinkel vad gäller regler och gränser i den svenska 

förskolan. Även han upplevde under sin första kontakt med förskolan då hans två äldre barn 
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gick där att det fanns en brist på disciplin i sättet att handskas med barnen. Nu när hans tredje 

barn går i förskolan menar han dock att han kommit underfund med att det visst finns gränser 

och regler i förskolan, de är bara annorlunda och fokuserar på andra saker än han gör i sin 

uppfostran. Han säger sig ha märkt att barnen tidigt får prova att göra saker själva och att han 

tror att detta bygger upp barnens självförtroende. Denna tendens som pappan lagt märke till i 

den svenska förskolans sätt att socialisera barnen att bli självständiga har sin grund i att den 

svenska kulturen har en egalitär syn på hierarkier, dvs. att hierarkier är av ondo och bör 

bekämpas. Detta innebär att det i den svenska modellen för uppfostran blir det viktigt att 

utjämna maktskillnaderna mellan föräldrarna eller de vuxna och barnen. För att detta ska 

kunna ske måste barnen så tidigt som möjligt lära sig att klara sig själv. Detta är en vanlig 

syn i s.k. jag-kulturer (Bondin & Fant, 1995). Den somaliske pappan verkar inte se detta som 

något som strider mot hans mer hierarkiska syn utan menar istället att den svenska och den 

egna kulturen kompletterar varandra. Den somaliske pappan menar dessutom, till skillnad 

från den irakiske pappan och den kurdiska mamman, att pedagogerna i den svenska förskolan 

håller hårt på sina regler och gränser och är noga med att säga ifrån när barnen gör fel, men 

att det som nämnts tidigare tog några år innan han upptäckte detta.  

  Även den jordanska mamman tycker att svenska förskolan har relativt tydliga regler och 

gränser. Hon menar dessutom att hon faktiskt anammat mycket av det sättet barnen fostras i 

den svenska förskolan. Hon säger att innan hon haft någon större kontakt med förskolan 

skrek hon mer istället för att ha tålamod och prata med barnen så att de förstår. Andra 

positiva sidor mamman ser i den svenska förskolans uppfostringsstil är att det finns tydliga 

gränser och rutiner och att förskolepersonalen håller fast vid det de sagt och ger inte efter för 

barnens påtryckningar så lätt. Hon menar dock att det finns saker som hon tycker saknas i 

den svenska uppfostran som hon säger att hon istället hämtar från den egna kulturen. Detta 

handlar om att dela med sig. Hon tycker att i förskolan handlar det mycket om äganderätt, om 

mitt och ditt. Detta tycker hon är fel. 

 

6.1.2 Respekt 

Den somaliske pappan säger att den största kulturkrocken är att barn inte får lära sig 

tillräckligt med respekt. Även den irakiske pappan talar om respekten som han anser finns i 

hans uppfostring, men inte i den svenska förskolans. Båda papporna specificerar att respekten 

bör tillmätas familjen och äldre, den irakiske mannen tillägger att även Gud, vilket jag 

kommer redovisa närmare kring nedan. Att papporna lägger stor vikt vid respekt kan vara ett 

tecken på att de kommer från kulturer som har många drag av en vi-kultur och ser hierarkier 
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som en naturlig del av samhället och i familjen, i och med detta blir det viktigt att t.ex. visa 

respekt för de som är äldre än en själv (Bondin & Fant, 1995).  

   Att respekten speciellt ska riktas mot familjen kan även detta ha sin grund i att de har sitt 

ursprung i vi-kulturer. Anledningen till att Herlitz (1999) valt att använda just begreppet vi-

kultur är nämligen att människan inom en sådan kultur först och främst ses som en medlem i 

en grupp. Detta innebär i sin tur att krav och önskningar från familjen är väldigt viktiga att 

tillgodose och att visa respekt inom gruppen är angeläget (Herlitz, 1999).  

 

6.1.3 Passa tiden! 

Tre av de intervjuade föräldrarna har på något sätt lagt märke till att den svenska 

förskolepersonalen finner att tiden är en viktig aspekt för att verksamheten ska flyta på. Detta 

är ett exempel på de praktiska aspekter som kan utgöra problem för personalen i den svenska 

förskolan som Ellneby (1996) talar om.  Den somaliske pappan nämner att han förut hade lite 

svår med personalens krav på att han alltid skulle passa tiden. Pappan från Irak tycker att de 

få regler som personalen är noga med är att de håller hårt på reglerna för tidpunkter då 

barnen ska sova och äta. Även den jordanska mamman har märkt av en mycket strikt syn på 

tiden, som hon anser ibland går ut över barnens bästa. Att föräldrarna lägger märke till just 

denna aspekt i personalens beteende kan ha att göra med att det är något som inte i lika stor 

utsträckning existerar i hans kultur. Herlitz (1999) menar att det är lättare för dem som inte är 

medlemmar i en kultur att se vad som är typiskt för den samma. Den svenska kulturen har en 

s.k. monokron tidsuppfattning, medan papporna kommer från kulturer med en mer polykron 

tidsuppfattning, därav även den somaliske pappans svårigheter att passa tider. Enligt den 

polykrona tidsuppfattningen, vilken är vanlig i vi-kulturer, premieras att ha många saker 

igång på samma gång, mänskliga relationer är mycket viktiga och det är inte så noga att 

passa tiden exakt. Den svenska kulturen representerar alltså en relativt strikt monokron 

tidsuppfattning vilket innebär att vi ser på tiden som linjär, planering är viktig, det är bra att 

beta av en sak i taget och punktlighet är en dygd (Bondin & Fant, 1995). 

 

6.1.4 Religion eller kultur? 

Både den somaliske pappan och den jordanska mamman talar om att de försöker skilja mellan 

vad som är kultur och vad som kommer från religionen. Det som de anser vara kultur kan de 

ibland göra avkall på medan de regler som de anser finnas inom religionen vill de inte bryta 

mot, inte heller vill de att deras barn bryter mot dem. Detta är en vanlig syn i den muslimska 

världen att religionen är skild från kulturen. I detta sammanhang innebär det ur en 
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vetenskaplig synvinkel att den troende går tillbaka till de islamiska källorna och med hjälp av 

muslimska lärda omtolkar sin religion utifrån den nya kulturella kontexten. Även om många 

religiösa människor vill skilja mellan religion och kultur är det ändock så att religionen alltid 

filtreras genom ett kulturellt skikt. Den somaliske pappan finner sig utifrån detta synsätt helt 

enkelt i en ny kultur och behöver därför filtrera eller omtolka religionen utifrån det nya 

kulturella sammanhang han befinner sig i (Otterbeck, 2000). 

  Den irakiske pappan talar också om de två begreppen kultur och religion. Han menar dock 

att hans kultur är blandad med religionen. Han utgår ändå till viss del ifrån samma perspektiv 

som den somaliske pappan när han fortsätter med att säga att det finns saker i kulturen som 

egentligen är från religionen och det finns saker i religionen som egentligen bara är kultur. 

Han menar alltså att det finns en ren religion, men denna blandas ofta med kulturen menar 

pappan. 

 

6.1.5 Religion och kultur i vardagen 

Den irakiske pappan talar om att deras sätt att uppfostra sina barn innebär att de vill lära 

barnen en respekt för Gud, vilket han menar medför att följa religionen. Föräldrarna tar upp 

en rad olika regler och föreskrifter inom islam som de anser utgör ett problem i deras möte 

med den svenska förskolan. 

  Att barnen badar nakna på gården är något de två mammor jag intervjuat reagerat på. Den 

kurdiska mamman tar upp ännu ett problem som har med relationen mellan könen att göra och 

det handlar om att hon inte tycker att det är bra att personalen tillåter pojkar och flickor att 

pussa varandra. Den jordanska mamman förklarar dock att enligt hennes tolkning är 

anledningen till att hon vill att hennes barn ska ha åtminstone trosor på sig då de badar inte 

religiös. Detta har enligt mamman själv sin grund i kulturen eftersom det handlar om små 

barn och hon menar att det inte finns några föreskrifter kring nakenhet hos barn inom islam. 

Här visas tydligt hur svårt det är att skilja kultur från religion. Den kurdiska och den jordanska 

mamman vill båda göra rätt enligt islam, men de har olika tolkningar kring vad islam faktiskt 

förespråkar i denna specifika situation. Vilket tyder på att Otterbecks (2000) argument för att 

det inte rent vetenskapligt går att skilja mellan kultur och religion, även om många religiösa 

människor hävdar något annat. 

   Matsituationen är något som tas upp av tre av föräldrarna. Den somaliske pappan och den 

kurdiska mamman anser sig ha stött på en del problem vad gäller detta. Problemen har handlat 

mest om svåra frågor från personal eller barn. Den jordanska mamman menar att 

matsituationen har skötts väldigt bra av personalen och har därför inte utgjort något problem. 
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   Mamman från Kurdistan ser utflykter med övernattningar som ett problem. Hon vill inte 

släppa iväg sina barn om inte någon släkting eller någon hon känner väldigt väl kommer att 

närvara. Otterbeck (2000) menar att många muslimska föräldrar känner oro inför att lämna 

sina barn på platser de själva inte alls känner till. Osäkerheten kan många gånger ha sin grund 

i just denna ovisshet. Föräldrarna har ingen egen erfarenhet kring skolans utflykter och vet 

därför inte vilka eventuella situationer som kan uppstå (Otterbeck, 2000). 

   Den jordanska mamman nämnde det svenska luciafirandet som något som hon upplevt en 

kulturkrock kring. Hon vill dock inte hålla sina barn borta från att fira högtiden. Tvärtom var 

hon med om en incident då hon var ny i Sverige och inte visste vad luciafirandet innebar och 

hade då inte klätt sin flicka i luciakläder på lucia när alla andra flickor var klädda i vita särkar 

och hade ljus i håret. Detta var en hemsk upplevelse för mamman för hon tyckte så synd om 

sin dotter som blev väldigt ledsen för att hon var annorlunda. Mamman ville så gärna att 

hennes barn skulle få vara med precis som alla andra och såg inget fel i detta. Hon menade 

vidare att hon tror att många invandrade föräldrar begår samma misstag som hon gjorde och 

att en vägran att fira kristna, svenska högtider kanske i själva verket handlar om en okunskap i 

vad det innebär. Därför tycker hon att det är viktigt att förskolan är tydliga och lyhörda då de 

informerar om svenska högtider och traditioner. 

   Den jordanska mamman menar att hennes religiösa tillhörighet aldrig utgjort något problem 

i kontakten med den svenska förskolan. Det hon skulle kunna tänka sig skulle kunna ha varit 

ett problem är om barnen skulle gå till kyrkan, men detta har aldrig hänt. Hon ser istället att 

personalen på ett positivt sätt uppmärksammar då barnen varit lediga över en muslimsk högtid 

och de får berätta vad de gjort och visa upp de nya kläder de haft på sig på högtiden. 

   Det är dock inte ovanligt att det är just den rädsla som många av föräldrarna uttrycker ovan, 

rädslan för att barnen ska bryta mot de religiösa regler som styr många muslimers vardag som 

innebär ett orosmoment kring den svenska skolan/förskolan för många muslimska föräldrar 

(Otterbeck, 2000). 

 

6.1.6 Barnen hamnar i kläm 

Den kurdiska mamman och den irakiske pappan menar att barnen många gånger hamnar mitt 

emellan två kulturer, den egna och den svenska. Föräldrarna säger att barnen vill göra det som 

kompisarna pratar om och som de ser kompisarna göra i förskolan eller som de i vissa fall 

själva även får delta i även om föräldrarna inte tycker att det är bra. Den kurdiska mamman 

uttrycker oro för att barnen ska göra saker hon inte vill tillåta utan att ta hennes åsikt i 

beaktan. Hon är rädd att barnen ska ifrågasätta varför de inte får göra som alla andra svenska 
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barn. Att barnen gärna vill passa in och vara som alla andra och därmed hamnar i en 

lojalitetskonflikt i förhållande till föräldrarna är inte alls ovanligt menar Otterbeck (2000).  

   Den somaliske pappan tar upp att barnen ibland hamnar i kläm. Han menar att det inte alltid 

är så lätt att förklara alla religiösa påbud för dem och att det var lättare i hans ursprungsland 

eftersom alla gjorde ungefär likadant som honom där och därför ifrågasattes inte deras 

levnadsmönster på samma sätt. Detta kan ha sin grund i att den egna kulturen i stort sett inte 

blir synlig förrän i mötet med något annorlunda. Den egna kulturen ses som något naturligt, 

och värderingar och beteenden som ingår i den som allmänmänskliga (Herlitz, 1999). 

   Den jordanska mamman tar även hon upp exempel på när barnen hamnar i kläm, men ger 

också exempel på hur hon, eller både hon och förskolepersonalen tillsammans, har löst detta 

för att verka för barnens bästa och en trygg identitetsutveckling. 

 

6.1.7 Förskolans roll i identitetsbyggandet 

Den jordanska mamman menar att förskolan har en viktig roll i integrationen inte bara genom 

att lära barnen svenska språket utan och i att hjälpa dem att bygga upp en trygg identitet. 

Mamman menar att vad gäller barn med utländsk bakgrund handlar detta till stor del om att 

visa öppenhet och respekt för människor med annan kulturell bakgrund. För detta tror hon att 

det kan behövas en del fortbildning för förskollärare som kommer i kontakt med barn med 

utländsk bakgrund. 

   Detta uttalande kan jämföras med citatet från läroplanen för förskolan (Lpfö98) som jag har 

i min inledning. I läroplanen (Lpfö98) står nämligen att förskolan kan hjälpa barn med 

utländsk härkomst att bygga en flerkulturell identitet. 

 

6.1.8 Ett växande problem 

Den somaliske pappan påpekar flera gånger att han inte anser det vara några större 

kulturkrockar när barnen är så unga som de är då de går på förskolan. Problemen blir större ju 

äldre barnen blir menar han, då frågor som alkohol och flickvänner/pojkvänner kommer in i 

bilden. När barnen är små tycker han att det är lättare att ha överseende med eventuella 

övertramp, men påpekar också att det vore bäst om barnen kunde lära rätt från början. 

 

6.1.9 Det egna har företräde 

Den somaliske pappan säger att han gärna ser att hans barn lär sig mycket av den svenska 

kulturen eftersom han ser stora delar av den som han tycker är bra, han sträcker sig så långt att 

han säger att svenskar på många sätt har ett gott uppförande enligt islam. Han menar dock att 
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när den svenska kulturen motsätter sig den egna så väljer han att försöka lära barnen hans 

egen kultur även om den processen kan innebära en del svårigheter. Pappan menar t.ex. att 

han inte kan acceptera att bli lämnad på ålderdomshem när han blir äldre. Att pappan inte kan 

acceptera vissa normer och värderingar i den svenska kulturen kan handla om att dessa strider 

mot centrala normer och värderingar i den egna kulturen. Herlitz (1999) talar om att inom 

varje kultur finns det centrala och perifera värderingar. Om värderingar och normer i en annan 

kultur bryter mot de egna centrala värderingarna kommer vi alltid att ställa oss negativa till 

den andra kulturens värdering. Inom många kulturer är det en central värdering att familjen 

själv tar hand om sina äldre och det svenska systemet med ålderdomshem ses som ovärdigt 

(Herlitz, 1999). 

 

6.2 Hur upplever föräldrarna förskolepersonalens bemötande vad gäller deras etniska 

och religiösa tillhörighet? 

 

6.2.1 Många frågor 

Alla föräldrar nämner någon gång under intervjun att det ibland är svårt att förklara sig. Att 

det kan vara besvärande med att personalen frågar väldigt mycket. En pappa uttrycker sig så 

här:  

 

”Personalen brukar förstå vad jag menar, men det händer 
ibland när jag ska förklara något som gäller min religion 
eller kultur och då har de så många frågor och jag kan inte 
alltid förklara rätt. Förstår du? Jag säger någonting och sen 
när jag kommer hem så ångrar jag mig och kommer på en 
bättre förklaring. Jag blir ledsen när det blir så för det känns 
ibland när det händer så som att de tycker att vi är mycket 
konstiga.”  

 

Föräldrarna märker en stor skillnad på bemötandet de får från olika personal. En del personal 

accepterar de val föräldrarna gör åt sina barn medan andra ständigt ifrågasätter och till och 

med blir arga om föräldrarna inte kan förklara alla sina ställningstagande. Den kurdiska 

mamman uttrycker att trots att det kan vara svårt att svara på alla frågor och att förklara så 

tycker hon att det är viktigt att personalen ändå frågar för att de ska lära känna varandra och 

veta var den andre tycker och känner.   

   Tre av föräldrarna menar att det finns personal som ibland frågar kring deras etniska 

ursprung och deras hemländer. Den irakiske pappan säger att det finns en i personalen som 

brukar intressera sig för hans etniska ursprung, hans ursprungsland och hur han levde där. 
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Detta upplever pappan som mycket positivt både för hans egen del och för att barnen kan se 

att familjens ursprung är intressant för andra. Även den kurdiska och jordanska mamman 

berättar om att personalen frågar kring deras etniska ursprung. Pappan från Somalia upplever 

däremot att hans etniska ursprung sällan är i centrum i förskolan. 

    

6.2.2 Språket 

Tre av föräldrarna menar att bristfälliga språkkunskaper utgör en faktor i kommunikationen 

med förskolepersonalen. Den somaliske pappan anser sig ha så goda kunskaper i svenska att 

det inte utgör något problem i mötet med förskolans personal. Mamman från Kurdistan menar 

att det vid hämtning och lämning kan vara svårt när hon inte förstår vad personalen säger när 

de berättar vad barnen gjort under dagen. Hon menar dessutom att hon ofta låter bli att ställa 

frågor till personalen eftersom hon är rädd att inte kunna uttrycka sig korrekt och att de ska 

missförstå henne. Pappan från Irak säger att det uppstår problem då personalen pratar 

sinsemellan då de har möte med föräldrarna. När personalen pratar med varandra och pappan 

inte förstår tänker han ibland att de talar illa om honom eller hans familj. Dessutom tycker han 

det är svårt ibland när personalen ska förklara något för honom och han inte riktigt förstår vad 

de menar. Svårigheter i att förstå och använda språket för att bli förstådd som dessa föräldrar 

uttrycker är vanliga i kulturmötessammanhang eftersom det inte alltid finns ett gott 

gemensamt språk. Det kan ibland vara svårt för de iblandade att inse att behovet av en tolk 

kan finnas för att underlätta kommunikationen (Hedencrona & Kós-Dienes, 2003). 

   Den jordanska mamman har ett lite annorlunda perspektiv. Även hon menar att det i början 

då hon inte hade så goda kunskaper i svenska utgjorde ett problem eftersom hon inte förklara 

varför hennes barn ibland behövde annorlunda behandling. Hon såg dock ytterligare ett 

problem med att inte kunna svenska så bra, det innebar för henne också att hon inte kunde 

kommunicera med sin dotters kompisar vilket hon anser vara viktigt. Hon säger att om barnen 

tycker om henne är det också större chans att de blir kompis med hennes dotter. Båda dessa 

svårigheter som har försvunnit i och med att hon nu lärt sig en god svenska innan hennes 

yngsta dotter började förskolan anser hon har gjort att det varit lättare för den yngsta att bygga 

en trygg identitet och acceptera att hon ibland är annorlunda än de andra barnen.   

   Den irakiske pappan menar att det är viktigt att barnen lär sig bra svenska i förskolan, men 

både han och den somaliske pappan nämner att de tycker det är tråkigt att deras barn kan 

svenska bättre än sitt modersmål. Båda ger som anledning att de ska kunna prata med familj 

och vänner som inte kan svenska. Den irakiske pappan fortsätter med att förklara att det är 

viktigt att barnen kan bra arabiska eftersom det är genom hans eget språk som han kan lära 
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dem hans kultur och religion. Det som pappan uttrycker är det som Hedencrona & Kós-

Dienes (2003) talar om som språkets roll för att förmedla normer och värden från en 

generation till nästa. Språket utgör grunden för all kultur eftersom det är enbart genom något 

slags språk som vi kan föra vidare kulturen. Ett språks uppbyggnad, intonationer, ord osv. 

visar vad som är viktigt och centralt i en specifik kultur, därför kan föräldrarna känna sig 

bekvämare i att förmedla den egna kulturen via det egna språket (Hedencrona & Kós-Dienes, 

2003). 

 

6.2.3 Stereotyper 

   Pappan från Irak upplever att en del av förskolepersonalen inte kan skilja mellan en vanlig 

muslim och en fundamentalist och att detta har sin grund i hur media porträtterar muslimer. 

Den somaliska pappan har upplevt liknande scenario då förskolepersonalen frågat väldigt 

mycket om islam och muslimer efter att det tagits upp något speciellt i media. Han säger så 

här: 

 

”Det är inte alltid lätt och ibland önskar man att man slapp 
försvara allt som alla muslimer i hela världen gjorde”  

 

Människor bildar sig snabbt uppfattningar om andra grupper. Det kan räcka med ett enda TV-

program om till exempel muslimer för att vi ska ha skapat oss en bild av hur en muslim är. 

Dessa bilder är stereotyper och kan sägas representera en övergeneralisering av en grupps 

egenskaper (Bondin & Fant, 1995).  

 

6.2.4 Vill komma närmare 

Den kurdiska mamman säger också att hon gärna skulle vilja ha ett mer privat förhållande till 

den förskolepersonal vars bemötande hon anser vara bra. Detta ser jag som ett tecken på att 

hon kommer från en vi-kultur och har ett mer integrerande beteende än de flesta i den svenska 

kulturen har. Ett integrerande beteende innebär att personen i fråga har en mycket större 

privatsfär än den som har det motsatta beteendet, nämligen det isolerande. Ett integrerande 

beteende leder i sin tur till att denne räknar fler personer som sina privata vänner och gärna 

vill komma nära de personer hon/han möter ofta i sin vardag (Bondin & Fant, 1995).  

 

6.2.5 Vad gör mina barn när jag inte är där? 

Den irakiske pappan talar om situationer då personalen låtit hans barn vara med i aktiviteter 

som han inte tillåter. Pappan säger att det kan handla om när de till exempel badar nakna på 
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förskolans gård. Otterbeck (2000) talar om en osäkerhet bland lärare inför nya situationer som 

dyker upp i mötet med muslimska barn och föräldrar, det är inte alltid lätt att veta hur man bör 

agera. Det kan hända att det i detta fall handlat om situationer då förskollärarna inte vetat att 

pappan skulle ha ogillat aktiviteten. 

 

6.3 Sammanfattning av resultatet 

  

6.3.1 Problem i mötet mellan muslimska föräldrar och den svenska förskolan 

Föräldrarna har i många avseenden haft skiljda uppfattningar. Det som en tyckte var ett 

problem såg någon annan som en möjlighet. Ett exempel på detta är att två av föräldrarna såg 

den uppfostringsteknik som används i den svenska skolan som något av en anarki, utan 

speciellt mycket regler och gränser. En annan av föräldrarna tyckte istället att hon hade lärt 

sig mycket av den svenska uppfostringsmodellen, medan den fjärde föräldern såg den som 

komplement till sin egen uppfostring.  

   Något som alla föräldrarna någon gång upplevt problem kring i mötet med den svenska 

förskolan var de specifika religiösa och kulturella regler som styr deras vardag. Detta kunde 

handla om allt från att barnen badade nakna, vilket föräldrarna inte ville att de gjorde, till oro 

inför utflykter med förskolan.  

   Andra problem som föräldrarna såg i mötet med den svenska förskolan var att barnen 

riskerade att hamna i kläm mellan den svenska kulturen och den egna. En mamma såg dock 

möjligheten i att förskolan fungerade som ett stöd för att barnen ska kunna utveckla en trygg 

identitet i båda kulturerna.  

   En pappa framförde även åsikten att problemen blir större ju äldre barnen blir så i förskolan 

är kulturkrockarna mer sällsynta än i högstadiet till exempel. 

 

6.3.2 Förskolepersonalens bemötande 

Föräldrarna uppfattar det som att förskolepersonalen ställer mycket frågor, en del av dessa 

frågor se föräldrarna som besvärande och svåra att svara på. De frågor som föräldrarna främst 

ser som negativa är de som handlar om islam och muslimer, de anser att dessa frågor många 

gånger är ett uttryck för stereotypa bilder av muslimer. Frågor gällande föräldrarnas etniskska 

ursprung, som exempelvis var de kommer ifrån och vilket språk de talar ses oftast som 

positiva. I detta sammanhang visar min undersökning även att föräldrarna anser att 
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förskolepersonalens olika personligheter är en viktig faktor och flera av föräldrarna 

poängterar att bemötandet är olika beroende på vem i personalen vi talar om. 

   Undersökningen visade även att de flesta av föräldrarna anser att deras bristande 

språkkunskaper i svenska någon gång utgjort ett problem i mötet med förskolepersonalen. 

Detta antingen på grund av en bristande förståelse eller svårigheter med att uttrycka sig 

adekvat. Detta visar på vikten att använda sig av tolk för att undvika missförstånd 

(Hedencrona & Kós-Dienes, 2003). 
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7 Diskussion 

I detta avsnitt kommer jag dels att diskutera det framkomna resultatet i undersökningen. Jag 

kommer även föra en metoddiskussion och framföra vilka frågor jag skulle tycka vara 

intressanta att forska vidare kring. 

 

7.1 Fråga eller ifrågasätta? 

Den egna kulturen ses som något naturligt och allmängiltigt. Detta ser vi utslag av i utryck 

som till exempel bete dig som folk. När en svensk säger detta innebär det i princip bete dig så 

som är accepterat i den svenska kulturen. Liknande uttryck finns inom de flesta kulturer och 

detta synsätt är inte typiskt svenskt (Herlitz, 1999). Herlitz (1999) menar dessutom att detta 

att utgå ifrån det egna, etnocentrism, är något nödvändigt. Människan kan endast utgå ifrån 

det som är känt för henne. Herlitz (1999) tycker därmed att det viktiga i ett kulturmöte inte är 

att låta bli att utgå ifrån sig själv, det viktiga är istället att inte värdera det egna som det enda 

rätta och andras kulturer och synsätt som fel. Först när detta sker, kan etnocentrismen inverka 

negativt på kulturmötet (Herlitz, 1999). Föräldrarna talar om att förskolepersonalen ställer 

många frågor som de ibland tycker är besvärliga att svara på. De frågor som föräldrarna talar 

om som svåra är de som de menar handlar om deras religion, islam. Flera av föräldrarna 

uttrycker sig nämligen positivt kring frågor som de anser handlar om deras etnicitet och deras 

ursprungsland. Att frågorna som föräldrarna tycker rörs sig om islam av ses som besvärliga 

och svåra att svara på, om än nödvändiga, kan möjligen ses som ett utslag av att de känner av 

negativa värderingar kring ämnet från personalen. Dessa negativa värderingar kan ha 

uppkommit ur de stereotyper som ibland framförs i svensk media kring muslimer. Muslimer 

utmålas ofta som kvinnoförtryckande och våldsbefrämjande. Om personalen ställer frågor 

kring islam för att ifrågasätta föräldrarnas sätt att leva är det inte konstigt om dessa frågor är 

svårare att besvara än de nyfikna positiva frågor som personalen ställer kring föräldrarnas 

etniska och geografiska ursprung.  

 

7.2 Regler och gränser 

Det är tråkigt att en del av föräldrarna upplever den svenska förskolan som fri från regler. Att 

barnen i princip får göra lite som de vill. Det måste även vara svårt för föräldrarna att lämna 

sina barn i en sådan institutions vård. Föräldrarna som har haft en längre kontakt med 

förskolan är i denna fråga inte överrens med de föräldrar som endast haft sina barn i förskolan 

ett eller ett par år. Föräldrarna som haft större kontakt med förskolan känner att reglerna är 
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där, även om en av dessa föräldrar ser dem som lite annorlunda än sina egna. Jag tror att det är 

viktigt i detta sammanhang, precis som i många andra, att förskolepersonalen är tydlig i sin 

kommunikation med föräldrarna. Förklara på ett tidigt skede vad förskolans verksamhet går ut 

på och kontrollera att föräldrarna har förstått. Min åsikt är att om det finns tveksamheter kring 

om parterna ska förstå varandra så ska en tolk närvara vid samtalet. Även Hedencrona & Kós-

Dienes (2003) menar att det är viktigt att utröna om tolk behövs. 

   Det ska inte behöva ta flera år innan föräldrarna inser att det finns regler och gränser i 

förskolan. Jag anser att förskolan bär ansvaret att informera föräldrarna på ett sådant sätt att 

det förstår vad verksamheten de dagligen lämnar sina barn i går ut på. 

 

7.3 Språk 

Språket är ett återkommande tema i detta arbete. Språket har inverkan på kulturmötet på 

många olika sätt. Jag har redan talat om hur det inverkar på kommunikationen mellan 

förskolepersonal och invandrade föräldrar. En del av föräldrarna tar dock upp en annan aspekt 

som handlar om språket som är specifik just i förskolan och skolan. Föräldrarna talar om en 

oro att deras barn förlorar sitt modersmål. Att föräldrarna, eller andra medlemmar av 

föräldrarnas kultur, inte har ett fullgott språk att kommunicera med barnen på kommer förstås 

att påverka i vilken grad denna kultur har inverkan på barnets identitets utveckling.  

Läroplanen för förskolan (Lpfö 98) uttrycker vikten av ett gott modersmål på detta vis: 

 

”Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom 
språk och identitetsutveckling. Förskolan skall lägga stor 
vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och 
uppmuntra och ta till vara barnets nyfikenhet och intresse 
för den skriftspråkliga världen. Barn med utländsk 
bakgrund som utvecklar sitt modersmål får bättre 
möjligheter att lära sig svenska och även utveckla 
kunskaper inom andra områden. Förskolan skall medverka 
till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet 
att både utveckla det svenska språket och sitt modersmål.” 
(Lpfö98:10) 

 

Tyvärr har inte alla förskolor resurser att erbjuda alla barn modersmålsundervisning. Detta 

handlar förmodligen om prioriteringar, alltså att kommunen prioriterat annat framför 

modersmålsundervisning i förskolan. Det som varje enskild individ som verkar i förskolan 

alltid kan bidra med är åtminstone en positiv attityd till barnens modersmål. 
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7.4 Personalen har olika personlighet 

Föräldrarna talar ofta om att personalen har olika personligheter och reagerar och beter sig 

olika. Detta är naturligt, men faktum kvarstår dock att: 

 

”Alla som verkar i förskolan skall hävda de grundläggande 
värden som anges i denna läroplan och klart ta avstånd från 
det som strider mot dessa värden.” (Lpfö 98:8) 

 

Vilka är då dessa värden som alla inom förskolans verksamhet ska göra gällande? Jag har valt 

ut ytterligare två citat från läroplanen för förskolan (Lpfö 98) som jag tycker är viktiga i 

sammanhanget: 

”Förskolan skall vara öppen för skilda uppfattningar och 
uppmuntra att de förs fram.” (Lpfö 98:8) 

 

”Alla föräldrar skall med samma förtroende kunna lämna 
sina barn till förskolan, förvissade om att barnen inte blir 
ensidigt påverkade till förmån för den ena eller andra 
åskådningen.” (Lpfö 98:8) 
 

I intervjuerna med föräldrarna framkommer att alla inom förskolans verksamhet faktiskt inte 

verkar för att dessa grundläggande värderingar som framförs i Lpfö98 (). Föräldrarna talar 

om att en del personal faktiskt blir arga och undrar vad de gör här i Sverige om de till 

exempel inte vill äta griskött eller låta sina barn bada nakna på gården. Jag menar att denna 

attityd inte direkt inspirerar föräldrarna att framföra sina åsikter, i alla fall inte om de tros 

strida mot den genomsnittlige svenskens uppfattningar. Samma attityd från 

förskolepersonalen måste även innebära att dessa föräldrar möjligen känner större osäkerhet 

då de lämnar sina barn i förskolans vård än en etnisk svensk med ungefär samma kulturella 

värderingar som personalen gör. 

 

7.5 Se individen 

Jag skulle vilja återgå till en viktig tanke kring bemötandet i mötet med människor från andra 

kulturer än den egna. Den handlar om att inte alla problem som uppstår mellan två personer 

med olika kulturell bakgrund har sin grund i att personerna kommer från olika kulturer. 

Herlitz (2003) menar att ibland kan det helt enkelt handla om två personligheter som inte 

passar ihop eller att omständigheterna utgör problemet. Men om förskolepersonalen har 
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kunskap och erfarenhet kring olika kulturer och vilka motsättningar som kan uppstå mellan 

dem och den svenska så kan de lättare upptäcka när en konflikt är kulturellt betingad och när 

den inte är det. Etnifiering talar Hedencrona & Kós-Dienes (2003) om som ett moment som 

ibland kan verka störande i kulturmötet. Etnifiering innebär att fokus i mötet med en 

människa från en annan kultur än den allmänt rådande i sammanhanget alltid hamnar på 

dennes kulturella bakgrund. Jag menar att det är viktigt att se förbi kultur, etnicitet och 

religion och se människan. Visst är dessa aspekter viktiga delar av en person, men det är inte 

allt denna människa är. Även han/hon har en personlighet, viljor och drömmar som är unika 

för just honom/henne. Detta tror jag är viktigt att komma ihåg i mötet med en person från en 

annan kultur. 

 

7.6 Metoddiskussion 

Mitt val av metod har inte har inte varit självklart. Redan innan jag formulerat mitt syfte visste 

jag att jag ville undersöka hur mötet mellan förskolan och invandrade muslimska föräldrar såg 

ut. Eftersom jag ville göra en kvalitativ studie som undersökte uppfattningar och attityder så 

såg jag det som att jag egentligen hade fyra val, intervjua förskolepersonal, intervjua 

föräldrar, göra observationer på en förskola eller en kombination av två eller flera av dem. På 

grund av tidsbrist och att jag arbetade enskilt kunde jag inte göra en kombination utan var 

tvungen att välja ett av alternativen. Jag valde då att intervjua föräldrar och att då undersöka 

deras uppfattningar. Valet gjorde jag dels på grund av att det inte fanns lika mycket tidigare 

forskning som hade ett föräldrar perspektiv och dels på grund av att jag själv är muslim och 

såg det som en fördel i genomförandet av intervjuerna. Precis som jag trodde ingav det 

föräldrarna förtroende att jag är muslim, några av dem uttryckte att de kände trygghet 

eftersom de inte trodde att jag skulle förvanska deras svar för att sprida en negativ bild av 

islam. Det är dock precis detta, att jag är muslim som kan göra det problematiskt för mig att 

vara opartisk i min tolkning och analys av intervjusvaren. Jag har genom att spela in 

intervjuerna på band, transkriberat dem och gått igenom dem åtskilliga gånger försökt att 

minimera risken för partiskhet. 

   I mina intervjufrågor har jag utgått ifrån att religion och kultur är två skilda begrepp. Detta 

för att jag från början varit medveten om att de allra flesta muslimer ser sin religion som skiljd 

från deras kultur. Precis som Otterbeck (2000) pekar på ser de den som något av en perfekt 

andlig mall för bland annat hur livet bör levas. Jag särade på begreppen för att jag trodde att 

det skulle ge mig mer uttömmande svar från föräldrarna. Om jag exempelvis endast talade om 
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kultur visste jag att risken fanns att saker som matsituationen och badandet inte skulle komma 

upp.  

   Ett problem av annan art som uppstod var att en del intervjuer blev inställda och några blev 

uppskjutna och det tog därför tid innan alla mina intervjuer var genomförda. Detta innebar att 

jag fick hålla till godo med fyra intervjuer, vilket ibland gjort det svårt att dra slutsatser och 

generalisera. Det vore därför intressant att göra en liknande undersökning med ett större 

intervjuunderlag. 

 

7.7 Vidare forskning 

Under arbetets gång har framförallt två frågor som jag inte kunnat få svar på väckt mitt 

intresse. Dessa två frågor handlar om jämförelser som jag tror skulle kunna vara spännande att 

undersöka. Nämligen om föräldrar som haft kontakt med förskolan en längre tidsperiod har en 

annan uppfattning kring mötet med förskolan än de som endast haft sina barn i förskolan en 

kortare tid. Den andra frågan är om det finns någon skillnad i uppfattningar hos föräldrar som 

har sina barn i en förskola i ett multietniskt område och föräldrar som har barn på en förskola 

på vilken de är relativt ensamma om att ha en annan kulturell bakgrund än den svenska. 

 

7.7.1 Långvarig eller kortvarig kontakt med svenska förskolan? 

Skillnad mellan de som möter förskolan för första gången och de som haft andra barn i 

förskolan innan.  Det vore inte en absurd tanke att tiden en förälder haft kontakt med den 

svenska förskolan spelar en avgörande roll i deras uppfattningar kring den samma. Även om 

det inte går att göra några generaliserbara jämförande utifrån min undersökning på grund av 

bristande underlag så ser jag en tendens till en mer positiv uppfattning kring mötet med 

förskolan hos de föräldrar som haft en längre kontakt med förskolan. Det vore därför 

intressant att göra en jämförande studie som undersöker om det finns skillnader mellan de 

som endast haft en kortvarig kontakt med förskolan och de som lärt känna förskolan under en 

längre tidsperiod. 

 

7.7.2 Multietniskt eller etniskt svenskt område? 

En annan jämförande studie som vore intressant att genomföra är att se om de problem och 

det bemötande som muslimska föräldrar stöter på i den svenska förskolan skiljer sig i 

förhållande till om den undersökta förskolan är belägen i ett multietniskt område eller i ett 

område där en övervägande majoritet är etniska svenskar. Min tes innan arbetets gång kring 
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detta var att eftersom personalen som arbetar i förskolor som är belägna i multietniska 

områden har större erfarenheter av olika kulturer så borde det uppstå färre problem där. 

Medan jag genomfört denna studie har jag dock under en del informella samtal med olika 

invandrade föräldrar förstått att så inte alls behöver vara fallet. Därför ser jag det som en 

intresseväckande fråga att forska vidare kring.  
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