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Abstract 

This essay examines how different the expectations of the Swedish preschool can be, before a 

person decides to move to Sweden. Possible connections is examined between the country a 

person was born in, what culture they grew up in and the expectations that might have been 

on the Swedish preschool, before moving. A couple of extracts from the teaching plan of the 

Swedish preschool is compiled and shown along with earlier research and with the intervjues 

that has been made in this essay. People from France, Germany, Belgium, USA and Latvia 

have been interviewed and the material has been put together for it to be analysed and 

similarities and differences found. A large research from World Values Survey is used to 

easier understand how us human think and have different values because of where we are 

from. World Values Survey is a global network of scientists studying the changes in culture 

and its impact on the social life and on politics. The organisation uses research from 100 

countries, countries with nearly 90 percent of the global population. 
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Sammanfattning 

 

I detta arbete undersöks hur olika förväntningar kan se ut på den svenska förskolan, innan en 

person väljer att flytta till Sverige. Syftet är att bidra med kunskap kring de eventuella 

förväntningar invandrare har på den svenska förskolan, redan innan de väljer att flytta till 

Sverige. Personer från Frankrike, Tyskland, Belgien, USA och Lettland har intervjuats och 

materialet sammanställts för att kunna lyfta och analysera likheter och olikheter. I den 

tematiska analysen utvecklas dessa åtta teman: Barngruppsstorlek, varför Sverige, lämna 

hemlandet, förväntningar från kunskap, förväntningar från gissning, förväntningar från 

tidigare erfarenhet, positiv upplevelse samt besvikelser. Några punkter ur förskolans läroplan 

sammanställs och lyfts fram tillsammans med tidigare forskning och med de intervjuer som 

gjorts i denna undersökning. En stor forskning och kartläggning från World Values Survey 

används för att lättare förstå hur vi människor tänker och värderar olika i och med var ifrån vi 

kommer. World Values Survey som är ett globalt nätverk av forskare som studerar 

förändringar i kulturer och dess påverkan på det sociala livet och på politiken. Organisationen 

använder forskning från 100 länder, länder med nästan 90 procent av världens befolkning. 
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Inledning 

 

Problemområde, syfte och frågeställningar 

 

Mitt intresseområde, inom ramen för mitt tema internationalisering, är invandrares 

förväntningar på den svenska förskolan. Vilka förväntningar finns exempelvis på 

förskollärarnas profession, på förskolans fysiska miljö, på de dagliga rutinerna och på 

föräldragruppen? Jag är intresserad av de tankar som funnits redan innan en person, som 

kanske redan har små barn eller vill skaffa barn, väljer att lämna sitt land, flytta till Sverige 

och i och med det välja den svenska förskolan. Jag är intresserad av att se om det över huvud 

taget finns förväntningar redan i ett så tidigt stadium och även var dessa eventuella 

förväntningar består i. 

 

Mina egna upplevelser, och något jag vid flertalet gånger fått bekräftat i kommunikation med 

förskollärare och pedagoger på förskolor, är att det finns risk för missförstånd när kulturer 

krockar. För att undvika missförstånd mellan vårdnadshavare och förskolan underlättar det 

om båda parter är medvetna om den andres förutsättningar och bakgrund. Kommunikationen 

mellan förskola och hem kan vara svår nog när samma språk talas och man är uppvuxen i 

samma kultur, och utmanas så klart ännu mer när det inte gör det. Jag har själv upplevt många 

gånger att pedagoger på förskolan pratar om nyanlända vårdnadshavares oförståelse och hur 

dessa pedagoger vid dessa tillfällen inte kan förstå exempelvis klädval på barnen eller 

ickerespekt av att hålla tider eller en nonchalant inställning till förskolans rutiner. Om 

förskolläraren i förväg hade kunskap om och förståelse för vårdnadshavarnas förväntningar på 

förskolan skulle de lättare kunna möta deras tankar och skapa en verksamhet som byggde 

både på den svenska läroplanen för förskolan och på det som nyanlända anser viktigt för 

barnen att uppleva. Kulturen gör att vi lägger olika vikt vid olika saker i våra egna och i 

barnens liv. Att blanda ihop fler kulturer till en gemensam kultur och ett gemensamt arbete 

kan berika både de vuxna och barnen på förskolan. I boken Värdegrund och mångkultur i 

handling – i förskola, skola och andra pedagogiska verksamheter (Haraldsson Sträng, 2016, 

s.131) står att ”En definition av ett interkulturellt förhållningssätt i enlighet med Lahdenperä 

innebär en samverkan mellan olika kulturer där etniska kulturer, religion, livsstil, 

livsuppfattningar, tankesätt med mera berikar varandra.” 

 

Vilka förväntningar invandrare har kan säkert bero på olika saker. Kanske är förväntningarna 

olika beroende på från vilken del i världen de nyanlända kommer. Kanske är förväntningarna 

mer baserade på det man hört om Sverige och det svenska folket än hur kulturen och 

förskolan ser ut i hemlandet.  
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Syfte 

 

Studiens syfte är att bidra med kunskap kring de eventuella förväntningar invandrare har på 

den svenska förskolan, redan innan de väljer att flytta till Sverige. 

 

Frågeställningar 

 

För att fördjupa och tydligare beskriva syftet med studien har följande frågeställningar valts 

 Vilka förväntningar har invandrare på den svenska förskolan? 

 Hur kan anledningar till förväntningar på den svenska förskolan vara olika beroende 

på vilken kultur människor kommer ifrån? 

 Hur väl stämmer förskolans läroplan överens med de förväntningar som finns?  
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Forsknings- och litteraturgenomgång 

 

Styrdokument 

 

Ett av målen i förskolans läroplan är att ”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar 

förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, 

etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller 

funktionsnedsättning (Skolverket, 2016, s.8)”. Ytterligare ett mål är att ”Förskolan ska sträva 

efter att varje barn känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för 

andra kulturer (Skolverket, 2016, s.9)”. Vidare står det att ”Arbetslaget ska göra barnen 

uppmärksamma på att människor kan ha olika attityder och värderingar som styr deras 

synpunkter och handlande (Skolverket, 2016, s.9)”. För att som förskola kunna arbeta mot 

dessa mål är det viktigt att förväntningar från båda håll, både förskolans förväntningar på 

vårdnadshavare och vårdnadshavares förväntningar på förskolan, gjorts tydliga. Det arbete 

pedagogerna på förskolan lägger ner för att skapa ett öppet och förstående klimat belönar sig 

både i arbetet i barngrupp och i samarbetet med familjerna. 

 

I förskolans läroplan (Skolverket, 2016) står det att förskolan ska komplettera hemmet med att 

låta varje barn utveckla sin mångfald. Det kräver ett nära samarbete mellan vårdnadshavare 

och förskola. Vårdnadshavare ska ha möjlighet att vara med och påverka förskolans 

verksamhet, inom ramen för de nationella målen. För att få det att fungera måste förskolan 

vara tydlig med sina mål och med innehållet i sin verksamhet. ”Förskollärare ska ansvara för 

att varje barn tillsammans med sina föräldrar får en god introduktion i förskolan,” och ”att ge 

föräldrarna möjlighet till delaktighet i verksamheten och att utöva inflytande över hur målen 

konkretiseras i den pedagogiska planeringen… (Skolverket, 2016, s.13)” För att kunna få till 

ett bra samarbete mellan förskola och vårdnadshavare är det viktigt att båda parter är 

medvetna om det förväntningar som finns hos den andra parten. Förskolans uppgift är att i 

förväg delge den information som vårdnadshavare behöver för en trygg start på förskolan. När 

förskolan i förväg vet vilka förväntningar som finns från vårdnadshavare så under lättar det all 

kommunikation och all förståelse för beslut som tas och för frågor som ställs, och kanske 

framför allt för frågor som inte ställs.  

 

Forsknings- och litteraturgenomgång 

 

Hur vi uppfattar vår omvärld beror på den ryggsäck vi bär med oss. Den ryggsäcken består av 

bl. a kulturen vi är uppvuxen i, upplevelser vi varit med om och vilket arv vi bär på. En del av 

vår ryggsäck beror på vilket land vi är född i. Det är en stor del av grundtanken i detta arbete. 

För att skapa en förståelse mellan människor behöver vi förstå att vi inte alltid förstår. I boken 

Värdegrund och mångkultur i handling – i förskola, skola och andra pedagogiska 

verksamheter (Haraldsson Sträng, 2016) står det att ”Under tiden vi reflekterar med 

förväntningen att öka förståelsen av komplexiteten i en multikulturell värld full av stämplar 

och grupperingar, måste vi först förstå vilka våra egna stämplar är. Första frågan är ”Vem är 

jag?”, vilket kan låta filosofiskt. Frågan är dock oerhört väsentlig eftersom den handlar om att 
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en människa inte kan hoppas förstå en annan person om den inte kan förstå sig själv. Det är 

viktigt att förstå sitt eget perspektiv – vad kan du se hos dig själv? (Haraldsson Sträng, 2016, 

s.162)” Att förstå sig själv och förstå att vi alla är olika och har olika perspektiv ger oss, med 

andra ord, en känsla för alla människors olika ryggsäckar med olika förutsättningar. 

 

Ann-Charlotte Mårdsjö Olsson har deltagit i flera olika forskningsprojekt och har en gedigen 

förankring i förskolans och fritidsverksamhetens praktiker. Hon har skrivit boken Att lära 

andra lära –medveten strategi för lärande i förskolan (2015) som har sin grund i hennes 

avhandling från 2005. Hon beskriver på ett intressant sätt hur olika förskollärare har olika 

arbetssätt och kunskapssyn, eftersom de bär med sig olika erfarenheter så väl från arbetslivet 

som från deras utbildning. Detta medför att olika förskolor kan arbeta på olika pedagogiska 

sätt, trots att läroplanen är den samma. Detta är relevant och viktigt att ha i åtanke när vi 

tänker på de förväntningar som kan finnas på den svenska förskolan. Olika förskolor kan då 

leva upp till olika förväntningar och på olika sätt, i och med att arbetssätt och pedagogik kan 

skilja sig åt. Mårdsjö Olsson fortsätter i sin bok med att beskriva vinsterna av dessa skillnader 

genom att visa hur olika tankar kan skapa diskussioner kring barns lärande och som kan leda 

till att höja förskolans kvalitet. Detta innebär inte att alla pedagoger i arbetslaget behöver 

tycka exakt lika om allting men det behöver finnas en samsyn om barns lärande och om hur vi 

bidrar till att barn lär (Mårdsjö Olsson, 2015).  

 

Boken Värdegrund och mångkultur i handling – i förskola, skola och andra pedagogiska 

verksamheter (Haraldsson Sträng, 2016) handlar om möjligheter och utmaningar för förskola 

och skola när mångkulturella möten hanteras. Detta enligt läroplanernas värdegrundsuppdrag 

för en långsiktig hållbar samhällsutveckling. Huvudredaktör Monica Haraldsson Sträng är fil. 

dr i pedagogik vid Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, Göteborgs 

universitet. Hon har mångårig erfarenhet av grundutbildning av förskollärare och lärare och 

har arbetat med internationalisering i förskollärarprogrammet. I denna bok läser vi mycket om 

samhället i stort, hur olika kulturer kan se ut och varför vi tänker och agerar utifrån våra 

tidigare erfarenheter, vår kultur och våra värderingar. I ett kapitel beskrivs begreppet gränser. 

Gränser som kan ha olika innebörd och olika betydelse för olika individer. De flesta av oss 

har upplevt gränser när vi exempelvis tar oss från korridoren in i klassrummet, eller från gatan 

in i bussen och andra har upplevt gränser när de flytt från land i krig. Alla korsar en gräns av 

en anledning och alla upplever en känsla när de korsar en gräns. Detta ger oss en gemensam 

nämnare och ett gemensamt samtalsämne där alla kan delta, vi hittar något att samlas kring. 

Sen kan givetvis känslan och orsaken variera enormt. Detta är relevant då ett så enkelt 

begrepp som gränser, och hur vi har upplevt dem, blir en del av våra personliga ryggsäckar. 

Synen på Sverige och på den svenska förskolan varierar beroende på vilket land en person 

flyttat från och vad den därför har i sin ryggsäck. 

 

Haraldsson Sträng berättar i boken om vilka faktorer som gör att människor flyttar till ett nytt 

land. Hon benämner dem som pull-faktorer, faktorer som drar personen till en viss plats, 

exempelvis ett arbete, studier eller kontakter, och som push-faktorer, faktorer som tvingar en 

person bort från den plats där den bor nu, exempelvis krig eller andra faror. Oavsett vilken 

faktor som gör att en person flyttar till ett nytt land så innebär det ett stort uppbrott. De 

referenser som en person har att förhålla sig till, omgivning så väl som människor i ens 

närhet, rycks bort och nya speglar och referenser måste skapas. Det är en stor process för 
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såväl vuxna som barn (Haraldsson Sträng, 2016). Då det i detta arbete fokuseras på pull-

faktorer är det intressant att fundera över vilka människor som väljer att bosätta sig i just 

Sverige och därmed i den svenska kulturen. Olika kulturer och synsätt är olika lätt att förhålla 

sig till, beroende på varifrån man kommer. Detta kan låta som en självklarhet. Detta är något 

som organisationen World Values Survey forskat i och kartlagt sedan 1981. Se figur 1. 

(www.worldvaluessurvey.org).  

 

World Values Survey är viktigt för denna studie då det visar varför människors ryggsäckar 

kan vara så olika. Det är ett globalt nätverk av forskare som studerar förändringar i kulturer 

och dess påverkan på det sociala livet och på politiken. Organisationen använder forskning 

från 100 länder, länder med nästan 90 procent av världens befolkning. För tillfället baseras 

forskningsarbetet på intervjuer med nästan 400,000 respondenter. Det är det största, 

ickekommersiella, multinationella, tidsövergripande forskningsarbete om människors tro och 

värderingar som någonsin utförts. För att få en översikt över länder och befolkningens 

värderingar och traditioner har de två forskarna Ronald Inglehart och Christian Welzel skapat 

ett diagram med parametrarna Traditional – Secular values (nerifrån och uppåt) och Survival 

– Self-expression values (från vänster till höger). Länder som ligger nära varandra i 

Figur 1. 

diagrammet har med andra ord en liknande livssyn och människorna som bor där borde ha 

lättare att anpassa sig till ett liv i det ”närbesläktade” landet. Ligger länder långt ifrån 

varandra i diagrammet skiljer sig synen på människornas drivkraft eller religion och deras 

kultur. Något som blir tydligt i detta diagram är hur Sverige utmärker sig som land. World 

Values Survey hjälper forskare och beslutsfattare att förstå förändringar av människors 

värderingar, övertygelser och motiv runt om på jorden. Enligt denna stora studie utmärker sig 

Sverige och svenskarna genom att vara ett land som hamnar långt ut åt Secular-Rational 

Values-hållet. Detta innebär att vår svenska kultur inte har en stark tilltro till religion, vi har 

inte traditionella familjevärderingar och inte stor tro på auktoriteter. Dödshjälp, skilsmässa, 

abort och självmord ses som relativt accepterat i samhället. Vi hamnar även långt ut åt Self-

Expression Values-hållet vilket innebär att vi prioriterar miljöfrågor, har växande tolerans mot 

utlänningar, homosexuella, vill se jämställdhet mellan könen, och har stigande krav på 

delaktighet i politiska och ekonomiska beslut. Detta är av vikt i denna studie då det kan skapa 

http://www.worldvaluessurvey.org/
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en tydligare bild över hur olika förväntningar kan se ut beroende på var en människa kommer 

ifrån. Svenskar kan också få en bild över hur extrem deras kultur kan te sig jämfört med andra 

länders.  

 

Språk och språkens betydelse 

 

Mycket av den forskning som gjorts i ämnet kring invandring till Sverige och den svenska 

förskolan kretsar kring bemötande och språkförståelse. Khousravi (2017) är förskollärare, 

språkutvecklare och föreläsare. Khousravi skriver i sin forskning om flerspråkighet och lyfter 

vikten av att låta så väl barnen som vårdnadshavare se likheter hos olika språk. Att se hur ord 

kan låta lika och ha samma betydelse skapar en känsla av gemenskap. Hon skriver att ”Vi 

läser flerspråkiga böcker för att vidga barnens perspektiv och förståelse för 

flerspråkighet…Barnen är koncentrerade och nyfikna under läsningen och försöker hitta ord 

som de känner igen, samtidigt som de tittar noggrant på bilderna för att lista ut vad sagan 

handlar om (Khousravi, 2017, s.43)”. Detta sätt skapar en känsla av gemenskap, vilket är 

syftet med denna avhandling, att förstå förväntningar för att skapa förståelse. Språkförståelsen 

är en viktig grund att stå på och en viktig faktor att beakta även när vi pratar om att skapa en 

förståelse för andra kulturer. När en person, genom intervjuer, vill veta vilka förväntningar 

som finns på förskolan är det viktigt att båda parter i intervjun, den som intervjuar och 

personen som intervjuas, har samma förståelse för frågans innebörd. Vidden av den svenska 

ordförståelsen behöver säkras, och kanske beslutet tas att göra intervjun på ett annat språk, 

eventuellt med hjälp av en tolk. 

 

Khousravi skriver om det dagliga arbetet med språk på våra förskolor i Sverige. Hur språk 

kan göras till något inkluderande, spännande och utvecklande för alla. Än viktigare är att hon 

även tar upp hur flerspråkighet kan främjas på förvaltningsnivå (Khousravi, 2017). Hon 

nämner fem framgångsfaktorer. Den första faktorn är en språkutvecklare. På varje förskola 

bör en språkutvecklare utses med det tydliga uppdraget att se till att flerspråkighet och 

interkulturalitet står i fokus inom hela förskoleverksamheten. Denna person ansvarar för att 

driva det dagliga arbetet av flerspråkighet framåt, och att inspirera och informera kollegorna. 

Den andra faktorn är språkutvecklarsamordnare, detta är en person på kommunen som leder 

språkutvecklarna i deras arbete och hjälper dem till ett nätverk. Den tredje faktorn är en 

utvecklingsgrupp. Denna grupp planerar språkutvecklarnas utvecklingskalendarium och 

består av en representant från förskolecheferna, språkutvecklingssamordnaren samt en 

språkutvecklare. Gruppen träffas två gånger per termin. Den fjärde faktorn är kontakten med 

förskolechefer. Baserat på resultat från enkäter och vad språkutvecklarsamordnaren sett blir 

analyser här nya utvecklingsområden för arbete med flerspråkighet. Den femte faktorn är 

kontakt med förvaltningsledningsgruppen. Två gånger per termin träffas denna grupp för att 

få en uppfattning om vad varje enhet behöver arbeta vidare med och vilka resurser som 

kommer att behövas. Detta är relevant då det är i språket vi möter varandra och fångar upp 

andra kulturer. Vi skapar ett gemensamt månkulturellt sammanhang med stor förståelse och 

god kommunikation. 

 

Khousravi skriver att ”Vi utgår från att flerspråkighet är en tillgång både för individen och för 

samhället…I ett mångkulturellt samhälle blir förskolan och skolan en mötesplats för olika 
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kulturer och normsystem..Tillsammans kan vi skapa ett samhälle där alla människor lever sida 

vid sida, oavsett etnicitet och kulturell bakgrund. Flerspråkighet är en rikedom som medför 

tillgång till flera kulturer och traditioner (Khousravi, 2017, s.5)”. Detta är relevant då det, i 

kombination med förståelse av förväntningar, skapar det öppna, välkomnande klimat som den 

svenska förskolan strävar mot. 

 

Teoretiska utgångspunkter 

 

Här benämns och förklaras ett par av de teorier som handlar om förväntningar. 

 

Simon Winter skriver i sin avhandling Förväntningar och kognitionsforskning (1994) om 

Henry Bergson. Bergson fick nobelpriset i litteratur 1927 och skrev 1989 boken Tiden och den 

fria viljan, som tar upp hur en process infinner sig inför varje val en människa gör, där 

argument väger för och emot. Friheten består både i att man kunde ha valt annorlunda och, 

framför allt, i hela processen. ”Det som gör hoppet till en så intensiv förnimmelse är att 

framtiden, som vi efter eget. gottfinnande förfogar över, samtidigt uppenbarar sig för oss i en 

mångfald lika leende och lika möjliga former. Även om den starkast åtrådda av dessa 

förverkligas, måste vi ge upp de övriga och mister därmed mycket. Vår föreställning om 

framtiden, rik på oändliga möjligheter, är alltså mer fruktbar än framtiden själv. Här av 

kommer det sig att man finner mer tjusning i hoppet än i besittningen, i drömmen än i 

verkligheten (Winter, 1994, s.23 ).” Detta citat från Bergson kan lätt kopplas till detta arbete 

om människor som valt att lämna sitt hemland för att söka efter något annat. De har mist 

något, men ändå valt att tro på framtidens fruktbarhet. 

 

Predrag Petrovic är forskare i kognitiv neurovetenskap vid institutionen för klinisk 

neurovetenskap vid Karolinska institutet. Han forskar om hur verklighetsuppfattningen 

formas i hjärnan. Han berättar att han i sin forskning ”utgår från att vår verklighetsuppfattning 

är en kompromiss mellan de intryck som når hjärnan och dess förväntningar på vad som 

kommer att hända. Genom att ändra på förväntningarna kan man få människor att uppleva 

världen och sig själva på ett nytt sätt…Genom att studera hur verklighetsuppfattningen formas 

har jag blivit mer ödmjuk i mina möten med patienter. Jag vet att ingen människa upplever 

verkligheten exakt som den är, vi skapar bara mer eller mindre av den i våra huvuden 

(Petrovic, 2016)” Ser vi på denna forskning så är förväntningarna en person har inför en 

händelse av stor betydelse för hur personen sedan uppfattar den. Denna händelse kan 

exempelvis vara en flytt till ett annat land och anpassning i en ny kultur. 

 

Anna Enblom forskar om förväntanseffekter i behandlingssituationen. Hon är sjukgymnast o 

forskare i integrativ medicin vid institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska 

Institutet, och vid institutionen för medicin och hälsa, Linköpings Universitet. Hon har gjort 

en djupdykning i placeboeffekten och i hur den inte alls är ett problem, som man tidigare 

tyckt, utan kan användas. Hon berättar i en intervju med tidskriften Medicinsk Vetenskap att 

”genom att detaljstudera vad som påverkar behandlingseffekter försöker vi nu förstå hur 

behandlaren kan förstärka patientens förväntan. Ett mer systematiserat nyttjande av dessa 

kunskaper skulle inte bara kunna ge friskare patienter utan även samhällsekonomiska vinster 

(Enblom, 2016).”  
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Lena Wilhelmson och Marianne Döös är organisationspedagoger och forskare vid Stockholms 

universitet. Tillsammans har de skrivit boken DIALOGKOMPETENS för utveckling i 

arbetsliv och samhälle (2017). I denna bok tar de upp delar av det ämnet som undersöks i 

denna avhandling. Dessa tankar är relevanta för denna studie för att kunna skapa en 

gemensam förståelse och ett framgångsrikt samarbete. De skriver att ”Människor har olika 

sätt att se på saker och ting, vilket beror på att man har levt olika liv, gjort olika erfarenheter, 

utfört skilda uppgifter, och samtalat och handlat tillsammans med olika människor. 

Därigenom har människor skaffat sig förståelse och synsätt som hela tiden förändras i smått 

och ibland i stort. Med erfarenheter i bagaget kan man som individ gå in i dialogiska samtal 

med andra. Där bidrar var och en med sin unika erfarenhet – den olikhet som är grunden till 

att det faktiskt är idé att samtala med andra. Genom att människor därtill har beröringspunkter 

och likartade intressen blir det möjligt att lära tillsammans i samtal. Att både vara olika och 

lika gör det alltså fruktbart att samtala med varandra för att lära (Döös, Wilhelmson, 2017, 

s.11)”. I detta citat kan vi läsa in det naturliga i att vi alla har olika utgångspunkt när det gäller 

hur vi tänker kring och uppfattar omvärlden. Det centrala är att vi bör se på våra olikheter och 

våra olika erfarenheter som något som kan skapa utveckling och berika vår omvärld.  

 

 Döös, Wilhelmson, (2017) tar vidare upp hur olika individer skapar olika förståelse för 

samma verklighet, just för att erfarenheterna är olika. För att kunna skapa en mer gemensam 

förståelse krävs ett ömsesidigt begripande. Ett sätt att nå dit är diskussioner i grupper där alla 

deltagare har erfarenhet i ämnet. Det kan vara ett naturligt sätt att ändra sitt eget perspektiv. 

Kan förändringen användas för att läsa ett problem kan den upplevas som befriande och som 

en framgång. Är förändringen väldigt omfattande kan den uppfattas som kaotisk och 

påfrestande. 

 

Metodologisk ansats och val av metod 

 

Jag har valt intervjuer som metod för att få ett kvalitativ resultat och närma mig syftet att 

bidra med kunskap kring de eventuella förväntningar invandrare har på den svenska 

förskolan, redan innan de väljer att flytta till Sverige. Intervjuns fokus ligger på deltagarnas 

tankar och känslor och egna upplevelser. Hade deltagarna bott mer utspritt i Sverige gissar jag 

att resultatet hade blivit annorlunda. De personer jag intervjuat bor alla relativt nära mitt eget 

hem i närheten av Stockholmsområdet. Trost (2014) skriver om detta bekvämlighetsurval. 

Han skriver att ”Det innebär att man tar vad man råkar finna…Man fyller på allt eftersom 

man finner sådana personer som tycks passa. En nackdel med denna typ av urval är att den 

självselektion man får innehåller personer som är säregna i vissa avseenden – och vi vill 

kanske inte ha alltför många sådana i vårt material utan hellre ”vanliga” människor, hur nu de 

är beskaffade (Trost, 2014, s.140).” 
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Urval av deltagare 

 

De deltagare som jag har valt ut är personer som själva har valt att flytta till Sverige. Det är 

personer som inte har bott i Sverige längre än fem år. Jag bjöd in åtta personer att delta, både 

män och kvinnor. Jag bjöd in personer från olika delar av världen. Det var fem personer som 

ville delta i intervjuerna. De länder respondenterna slutligen kom ifrån var Frankrike (familjen 

har ett barn på förskola), Tyskland (familjen har två bar på förskola), Belgien (ett barn), 

Lettland (ett barn) och USA (tre barn). Endast kvinnor valde att delta. De har bott i Sverige 

mellan sex månader och fem år. 

 

Datainsamlingsmetod 

 

Metoden jag har valt är intervjuer. För att få reda på vilka förväntningar personer har haft 

anser jag att intervjuer är det lättaste och bästa sättet. Vid en intervju finns möjlighet till 

eventuella följdfrågor och även kroppsspråk och tonläge kan läsas av för att uppfatta känslor 

hos respondenten. Jag har intervjuat fem personer.  

 

Att formulera frågeställningarna i intervjuer kräver att fokus hela tiden hålls på syftet och de 

frågor man vill ha svar på. Frågorna behöver alltså vara väl genomtänkta för att sikta mot 

syftet. Vad man sen kan fråga om i en intervju skiljer sig beroende på vem man frågar eller 

vilken litteratur man väljer att söka i. Trost beskriver det så här: ”Någon säger kanske att man 

inte skall fråga om sådant som kan vara ”känsligt”. Den inställningen gör att man nästan inte 

kan fråga om något alls. Man kan också fråga sig för vem det skulle kunna vara känsligt: För 

den intervjuade? För intervjuaren? För tredje man?....Är en fråga rimlig i förhållande till 

studiens syfte så är nog också frågan berättigad (Trost, 2014, s.68)” 

 

För att leda intervjuerna framåt har jag använt en intervjuguide (se bilaga), denna utvecklades 

i samarbete med handledare. Exempel på frågor i intervjuguiden är Vilket land kommer du/ni 

ifrån? Vilka förväntningar hade du/ni på den svenska förskolan? Och På vilka punkter tycker 

du/ni att förskolan har levt upp till dina/era förväntningar? Utveckla gärna! Vid intervjun lät 

jag frågorna ligga framme för den intervjuade att själv kunna läsa frågan i sin takt, även om 

jag självklart också läste upp den högt. Detta delvis för att jag tror att olika människor förstår 

frågor på olika sätt, beroende på om någon annan läser upp dem eller om man får läsa själv, 

och också för att de intervjuade varit olika länge i Sverige och förstår svenska olika bra och då 

får de frågan både skriftligt och muntligt och kan lättare förstå innebörden. 
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Semistrukturerade intervjuer 

  

Semistrukturerade intervjuer, de jag använt mig av, är en intervjuteknik med förutbestämda 

frågor och där följdfrågorna är spontana, grundade på de svar respondenten ger. På Academic 

Work ABs hemsida beskrivs fördelarna med denna intervjuteknik. Där tas upp att 

respondenten känner sig trygg när intervjun mer liknar ett samtal än ett förhör och att den 

röda tråden, de förutbestämda frågorna, gör att intervjun leder framåt och upplevs seriös och 

professionell. Det som däremot kan bli svårt med detta sätt är att som intervjuare se till så att 

inte respondentens svar snöar in på oväsentliga ämnen som vid sammanställningen sedan inte 

tillför forskningen något (www.academicwork.se). 

 

Genomförande 

 

Genomförandet av intervjuerna skedde på en av respondenten vald plats. Respondenterna 

hade fått brev med information kring arbetet och intervjun via sms eller mail. Intervjuerna 

spelades in med ljudfil, för att senare kunna transkriberas. Även anteckningar togs löpande. 

Intervjuerna tog mellan 25 till 70 minuter. Vid slutet av intervjun fick respondenten komma 

med egna tankar och frågor om dessa fanns. Jag förberedde intervjuerna med att ha neutrala 

kläder på mig. Jag försökte hålla ett lugnt kroppsspråk underintervjun och ha en lugn och 

stadig röst. 

 

I mina intervjuer har deltagarna själva fått välja när, var och hur intervjun ska ske. De har fått 

välja om vi skulle sitta på en neutral, allmän plats, hemma hos mig eller hos dem eller om 

intervjun skulle ske över telefon. Jag började med att skicka ett informationsbrev till de 

personer jag var intresserad av att intervjua. Där berättade jag vem jag är, varför jag ville 

intervjua just dem och med vilket syfte jag skriver arbetet. Jag bifogar detta brev. 

 

Jag gjorde mina intervjuer med en person i taget. Dessa intervjuer spelade jag in för att kunna 

renskriva och skriva ut i efterhand. Det är särskilt viktigt att få uttömmande svar i de 

fenomenografiska intervjuerna, precis som det tas upp i boken Handbok i kvalitativ ANALYS 

(Fejes, Thornberg. 2016). Jag försökte ge den intervjuade lite extra tid för att svara på mina 

frågor, inte vara rädd för tystnaden, och vid läge ställa följdfrågor som Vill du utveckla det 

eller bara nicka uppmuntrande för att få den intervjuade att berätta en eventuell fortsättning. 

 

Databearbetning 

 

Antalet sidor transkriberat material var tio. Jag gjorde analysen genom att först skriva ner alla 

intervjuer utifrån ljudinspelningarna. Sedan skrev jag ihop dem så att svaren på samma fråga 

hamnade under samma rubrik. Efter det letade jag samband i svaren för att kunna hitta de 

teman jag ville använda mig av, både för att bli uppmärksam på det som skilde sig åt i svaren 
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och det som var lika. Jag markerade olika ämnen, teman, med olika färg i den utskrivna 

texten. Jag ville se en bredd av förväntningar. Detta gjorde att jag på ett lätt sedan kunde föra 

ihop svaren tema för tema. I mitt resultat skrev jag mina teman som rubriker, valde de svar jag 

ansåg viktiga och representativa som citat och skrev ner en förklaring till varför de svaren 

valts. 

  

Tillförlitlighet och giltighet  

 

I boken Kvalitativa intervjuer (2014) skriver Jan Trost om att göra en mätning stabil och 

tillförlitlig. Exempelvis bör intervjuaren ställa frågorna på samma sätt och att 

intervjusituationen ska vara lika dan för alla. Olika komponenter är olika viktiga beroende på 

vilken typ av studie som utförs. När kvalitativa studier utförs är det förändringar och 

skillnader som är intressant och i fokus, ofta handlar det om processer. Man ställer ett antal 

frågor om samma fenomen för att förstå alla dess nyanser. Eventuellt vägs även felsvar, 

kroppsspråk och missförståelse av frågorna in i studiens resultat och analys.  

 

Om kvantitativa studier skriver Trost ”Idén med reliabilitet bygger på att man gör kvantitativa 

studier, på att man mäter, att man anger värden på variabler för varje enhet. Det är något 

annorlunda än att sträva efter att förstå hur den intervjuade tänker, känner eller beter sig. 

Situationen skall i alla avseenden vara standardiserad för att man skall kunna tala om hög 

reliabilitet (Trost, 2014, s.132).” Av detta utläser jag att den stora skillnaden mellan att göra en 

kvalitativ och en kvantitativ studie trovärdig är att den kvalitativa studien bör vara tillrättalagd 

och preciserad så exakt som möjligt, både miljön, frågorna, tiden och andra eventuella 

faktorer runtom bör vara så lika som möjligt. I en kvalitativ studie, där intervjuarens egna 

tankar och upplevelser är i fokus kan miljön och faktorer runtom gärna vara på ett sätt som 

skapar trygghet och lugn för just den person som intervjuas just nu. 

 

I boken Handbok i kvalitativ ANALYS (2016) beskrivs problematiken kring att upptäcka alla 

sätt att se på ett fenomen, eller en fråga. Om man frågar ett visst urval av människor hur de 

uppfattar en viss fråga kommer man kunna urskilja ett visst antal sätt att förstå denna 

företeelse. Men om man utökade antalet deltagare ytterligare, eller valde ut en helt annan 

grupp, så skulle med stor sannolikhet antalet upptäckta uppfattningar utökas.            

 

Etiska överväganden  

 

Vilken metod man som forskare än väljer att använda sig av krävs det att man gör etiska 

överväganden. Alla människor, så väl vuxna som barn, har rätt att välja bort att vara med i 

forskning som bedrivs. I boken Förskollärarens metod och vetenskapsteori (Franzén et al., 

2013) skriver Annica Löfdahl, Maria Hjalmarsson och Karin Franzén vad som gäller för 

studenter som skriver examensarbete. Samma regler gäller som vid annan forskning, men med 

undantag för vissa ämnen som bara får utföras av personer med utbildning eller erfarenhet och 

som forskar i sitt arbete. 
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I boken (Franzén et al., 2013) skriver författarna att ”Grundläggande är att forskning bara får 

godkännas om den kan utföras med respekt för människovärdet och att mänskliga rättigheter 

och grundläggande friheter alltid ska beaktas vid etikprövningen. Människors välfärd skall 

ges företräde framför samhällets och vetenskapens behov. Därför får bland annat ett samtycke 

till att delta i forskning när som helst tas tillbaka med omedelbar verkan (Franzén et al., 2013, 

s.33).” Ett samtycke krävs alltså innan man börjar genomföra sin forskning.  

 

Boken (Franzén et al., 2013) beskriver vidare vikten av samtyckeskrav och vad som kan 

upplevas som problem kring detta. Till en början är det viktigt att verkligen alla som ska ingå 

i undersökningen tilldelas informationen. Det är bra om både muntlig och skriftlig 

information ges till de medverkande. I boken står vidare att det i informationen bör framgå 

bakgrunden till undersökningen, syftet och vad som kan komma att krävas av de personer som 

ingår i undersökningen. Även hur identiteter skyddas och hur svar och resultat kommer att 

behandlas bör finnas i informationen. Konfidentialitetskravet bör förtydligas och förklaras. 

Det innebär att de personer som igår i undersökningen inte går att känna igen. De ska alltså 

inte gå att spåra genom att exempelvis namnet på förskolan nämns eller kännetecken som kan 

peka ut en viss person kommer inte att nämnas. Personerna som deltar i undersökningen 

behöver också känna till nyttjandekravet, som innebär att de data som samlas in enbart ska 

användas i undersökningen. Detta gäller även om det exempelvis skulle vara pedagoger på en 

viss förskola som är nyfikna på data som samlats in på just deras förskola (Franzén et al., 

2013). 

 

Personerna i denna studie fick i förväg veta hur mina insamlade data skulle användas och vad 

som var syftet med studien. De fick ett brev med information kring samtycke. Innan intervjun 

blev de muntligen informerade om möjligheten att avbryta intervjun och att deras data då, om 

det var deras önskan, inte skulle sparas och användas. De försäkrades om att datan inte skulle 

användas i något annat syfte och att inga namn eller annan specificerad information skulle 

kunna identifiera dem. De fick även informationen att alla inspelningar och anteckningar 

kommer att raderas efter studiens färdigställande. 
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Resultat och analys 

 

Dessa åtta teman utvecklades: Barngruppsstorlek, varför Sverige, lämna hemlandet, 

förväntningar från kunskap, förväntningar från gissning, förväntningar från tidigare 

erfarenhet, positiv upplevelse samt besvikelser. 

 

Barngruppsstorlek 

 

Med barngruppsstorlek menas det stora eller lilla antal barn som finns i en förskolegrupp. 

Även antalet pedagoger per grupp tas upp i sammanhanget. Respondenterna berättade om det 

stora barnantalet som finns i många förskolegrupper i andra länder. Generellt verkar 

barngrupperna vara större och barnen ofta yngre då det i många stater erbjuds 

förskoleverksamhet redan från spädbarnsålder. När familjerna väl börjat i den svenska 

förskolan upplever flera att arbetet med den mindre barngruppen, som oftare är fallet i 

Sverige, är något positivt. Som respondenterna beskriver så lämnar man på förskolor i deras 

hemland in barnen på valfri tid och ett schema behöver alltså inte lämnas in till förskolan i 

förtid. Barnen lämnas och hämtas när vårdnadshavare själv vill, men pedagogers scheman 

skjuts inte efter barnens tider. Detta kan medföra att ensam pedagog blir lämnad med allt för 

många barn. 

 

”Föräldrar har bara tre månader ledigt. Därför de måste lämna barnen nånstans. Här det finns 

ingenting under ett år. I andra länder det måste finnas. Och det är fullpackat för alla måste 

lämna barn nånstans.” – kvinna från Frankrike 

 

”Det är mycket större. En grupp kan vara trettio barn och två fröknar.” – kvinna från Lettland 

 

”I Tyskland har förskolan öppet 6-18 och man lämnar när man måste. Det är alltid öppet 6-18 

och det spelar ingen roll om det är ett barn eller tio barn. Det är ju man lämnar på kommunen, 

det är samma slags, man ansöker om en plats på dagis och lämnar om hur många timmar 

skulle barnet stanna på dagis. Från den uppgiften ser de hur mycket personal som finns på 

dagis. Då är det inte så lyxigt som här att det finns ett visst antal pedagoger per barn nej.” – 

kvinna från Tyskland 

 

”Jag trodde inte det var så många pedagoger. Det är bra.” – kvinna från Lettland 

 

Resultatet av intervjuerna om detta tema, barngruppsstorlek, visar att normen i de länder 

respondenterna kommer från, och det de förväntade sig även i Sverige, är att det är större 
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barngrupper där än i Sverige. Att barngrupperna är mindre i Sverige är något som uppfattas 

som positivt.  

 

Varför Sverige 

 

Respondenterna har alla valt att lämna sitt land, de har inte flytt. De har alla valt att flytta just 

till Sverige. Varför valet varit just Sverige är i flera fall liknande. Det framgår i intervjuerna 

att Sverige har ett rykte om sig att vara ett tryggt land och att Sverige nämns som modell. Den 

svenska välfärden med vård, omsorg, skolor och ett öppet klimat ses som attraktivt. De flesta 

av respondenterna var i den ålder då man funderar på att bilda familj eller redan har små barn. 

En gemensam nämnare, barnen bästa, blir naturlig och självklar. 

 

”Då var det innan jag fick barn, men att jag var förskollärare sista åren jag var där. Så att man 

tänkte mycket på skillnader i skolsystemen innan man flyttade.” – kvinna från USA 

 

”Jag var inte så glad. Det var på grund av barnet och att hennes pappa bodde i Sverige, och 

sjukhusbesök här. Det var två veckor innan hon skulle komma.” – kvinna från Lettland 

 

”Det som påverkade var den säkerhet som finns här. Och det är något som är viktigt för barn 

tycker jag. Så jag tyckte det var ett tryggt land för barn att flytta till Sverige. Jag tycker för 

framtid att kunna uppfostra dem här är mycket tryggare, mycket bättre. För det finns också, 

man är öppet på sociala frågor, i andra länder man är mer konservativ. Och att man tänker på 

miljön.” – kvinna från Frankrike 

 

”Ofta pratar man om Sverige som modell. Och skolorna är så bra.” – kvinna från Belgien 

 

Det som blir framträdande i intervjuresultatet i denna del, varför man valde att flytta till just 

Sverige, varierar naturligtvis lite mellan de olika respondenterna, men det finns en gemensam 

tråd. Denna tråd är skolan, sjukvården och tryggheten. I dessa svar framkommer att dessa 

faktorer är de som mest varit pull-faktorer, de dragande faktorerna, när respondenterna gjort 

sitt val. 

 

Lämna hemlandet 

 

Respondenterna har valt att lämna sina hemländer. Det kan givetvis finnas många olika 

anledningar till att människor flyttar till ett annat land. Det som denna studie visar och som 

respondenternas svar pekar mot är på vilket sätt samhället är uppbyggt. Samhällen utan 

säkerheten i exempelvis sjukvård eller skola blir en otrygghet för föräldrar att låta barnen 
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växa upp i. Storstadens stress kan kännas attraktivt för en ung vuxen, men för en person som 

planerar för familj, som respondenterna i dessa intervjuer, ses stressen och dess påverkan på 

individen så väl som på familjen som något negativt som de valt att lämna. Att landet man bor 

i inte heller kan erbjuda förskoleverksamhet utan att man själv ska betala mer än man har råd 

är även det en gemensam faktor som gjort att respondenter valt att lämna sitt hemland. 

 

”Det finns fördelar i frankrike men också stora nackdelar. Med säkerhet, arbetslöshet, 

brottslighet, könsproblem, trakasserier och så.” – kvinna från Frankrike 

 

”Alltså vi kommer från Berlin och då snurrar det hela tiden runt huvudet. Får jag möjlighet att 

göra det så kommer vi att flytta. Fast vi vet inte var nån stans. Jag var hemma i två månader 

och funderade mycket. Vill vi leva så här som vi lever? Vad vill vi?” – kvinna från Tyskland 

 

”För det är väldigt många barn också som inte går på förskola utan är hemma med sina 

föräldrar. Fram tills förskoleklassen eller kindergarden, p g av att det är så dyrt att gå på 

förskolan.” – kvinna från USA 

 

Här framkommer lite olika aspekter från respondenterna. Kvinnan från Frankrike trycker mer 

på samhället som kändes mer otryggt och medförde valet att lämna landet, kvinnan från 

Tyskland ville bort från stressen i storstan och kvinnan från USA hade det ekonomiska, den 

höga kostnaden för barnomsorg, i fokus. Som gemensam nämnare hade de alla en önskan om 

något nytt och förhoppningsvis bättre. 

 

Förväntningar från kunskap 

 

 Hos respondenterna fanns förväntningar på den svenska förskolan. Förväntningar, något som 

man tror kommer vara eller kommer att ske. Förväntningar kan vara baserade på fakta. 

Respondenterna i dessa intervjuer hade vissa förväntningar som de hade på grund av fakta 

som de fått på olika sätt. Internet var en gemensam nämnare och ett sätt för fler att ha hämtat 

information kring den svenska förskolan. Den informationen som internet bjöd på som fler 

tog tillvara var förskolans öppettider, hur och hur mycket förskolan kostar för vårdnadshavare 

och att det i Sverige finns platsgaranti. Även förväntningar efter att ha fått information av 

personer redan bosatta i Sverige eller släktingar från Sverige fanns hos respondenterna. 

 

”Informationen vi fick fick vi bara genom att vi googlade. Vi googlade bara. Då hittade vi att 

förskolan har öppet klockan sex till arton, liksom i Tyskland. Och jag tror vi visste också att 

kostnaden beror på inkomsten. Och att man har ett, man får en plats på dagis inom tre 

månader. Det var det vi visste.” – kvinna från Tyskland 
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”Informationen hittade jag själv för att kunna veta vill jag flytta till Sverige eller skulle vi 

välja att starta familj i USA. Ur utbildningssynpunkt. Sen hade jag också en svärmor som är 

förskollärare i Sverige. Så jag visste lite om skillnaderna och fördelarna här.” – kvinna från 

USA 

 

Den gemensamma nämnaren hos respondenterna är hur de fått kunskap om den svenska 

förskolan genom internet, som citaten visar. I dagens samhälle känns det som ett naturligt sätt 

för informationshämtande. Att söka via internet kan ge en relativt gemensam grund för 

förväntningar oavsett var på jorden man bor. Kvinnan från USA hade även kontakt med en 

släkting som var pedagog i Sverige och kunde få information, information som skulle kunna 

vara mindre övergripande och mer specifik. 

 

Förväntningar från gissning 

 

En del av de förväntningar som respondenterna hade på den svenska förskolan hade ingen 

konkret grund annat än hur personen gissade att det skulle se ut. Hos en respondent kom 

förväntningar rakt ur böcker och filmer som utspelar sig i Sverige. Emil i Lönnerberga sågs 

som den romantiska mallen för en idyllisk svensk förskola på landsbygden. Gemensamt för 

fler respondenter är strukturen. Den svenska förskolan förväntades vara välstrukturerad. 

Strukturen förväntades hos vissa vara baserad på stadier som barnen skulle klara. Barnen 

skulle klara en viss uppgift vid en specifik ålder. Förskolan och skolan kunde ses som 

liknande verksamheter med samma höga kvalitet och samma motiverande pedagoger. 

 

”Förväntningarna jag hade var ju att det skulle vara strukturerat. Att det var mycket 

standardiserat. Vid vissa ålder man skulle klara vissa uppgifter. Och att det var mer 

lekbaserat, även upp till sexårsålder än de här förberedelseklasserna i USA.” – kvinna från 

USA 

 

”Ja då tänkte vi, det är som Emil i Lönneberga. Helt romantiskt och alltså om vi hade 

förväntningar så var de romantiska.” – kvinna från Tyskland 

 

”Min stora förväntan var att mitt barn hamnar i en skola där man kan motivera men samtidigt 

att det finns upplyftande, inte att man väntar. Du ska inte sänka dig för de andra. Jag hoppades 

en förskola som gör att min barn lär sig något. Men jag vet att det finns olika förskolor att 

man ska välja rätt.” – kvinna från Frankrike 

 

”Jag tror jag läste nån stans att i skolan är det lite som Waldorfpedagogik, så tänkte jag att det 

kanske är liknande i förskolan. Inte för strängt. Att barn kunde vara barn.” – kvinna från 

Tyskland 
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Dessa svar visar personer från olika länders olika aspekter. Svaren varierar och baseras på 

olika erfarenheter. Kvinnan från Tyskland svarar att hon hade förväntningar hämtade från 

svenska filmer och att pedagogiken skulle vara lik Waldorf som hon hade hört att skolorna 

arbetade efter. Kvinnan från USA förväntade sig att förskolan arbetade efter stadier men 

samtidigt lekbaserat. Kvinnan från Frankrike beskriver hur hon förväntat sig att förskolan 

skulle utmana och motivera varje barn. Dessa svar har respondenterna gissat sig till och alltså 

inte läst om eller hört om från någon källa.  

 

Positiv upplevelse 

 

De positiva upplevelser med fokus förskolan som respondenterna fått under sin flytt och 

under sitt liv i Sverige är många. Gemensamt för de flesta är människosynen som lärs ut på 

förskolor i Sverige. Synen på barn som kompetenta individer och respekten mellan barn och 

pedagoger. Det framkommer i intervjuerna att det är vanligare i andra länder att barnen ska 

lära av pedagog eller annan vuxen. Kunskap går åt ett håll, från vuxen till barn. I Sverige ses 

barnet som medskapande och som en viktig del av verksamheten och av det sociala 

sammanhang som förskolan skapar. Människan i fokus är ett begrepp som passar in på 

respondenternas positiva upplevelser kring den svenska förskolan.  

 

”Ni lyssnar på barnen i Sverige, och lyssnar tills barnen har pratat färdigt. Det är mycket 

respektfullt till barnen tycker jag. Det är inte så, ja men det tar för lång tid nu gör jag istället. 

Nej det är barnen som står i fokus, inte tid eller pedagog eller någonting annat, och jag tror 

genom att ni är så på det sättet har barnen möjlighet att lära sig mycket mer och att utveckla 

självförtroende och social kompetens, de umgås mycket snällare med varandra och tar hand 

om varandra.” - kvinna från Tyskland 

 

”Barnen har fått friheten att leka och lärande genom sociala interaktioner med kompisarna. 

Att vänskap och kompisarna är viktiga. Sen är miljön väldigt viktig också, när man har sett ett 

antal förskolor här i Sverige nu. Att man har väl genomtänkta lekområden och att man tänker 

utifrån utvecklingsmöjligheter för olika barn och olika behov.” – kvinna från USA 

 

”Jag tycker det är en fördel att inte alla måste ha den här utbildningen, förskollärare. Tänk om 

man är nån person som vill gärna jobba på förskolan men inte klara av att gå den här 

programmet eller inte har tid eller råd eller vad som helst men ändå vill jobba med barnen på 

förskolan då är det ju fantastiskt att det finns möjlighet att göra det. Det finns massor av 

olikheter att komma till målet, det finns inte bara den här vägen.” – kvinna från Tyskland 

 

”Vad är bra är att de får ha lite av allt. Att det är inte bara ramsor, matte eller språk. Jättefint 

att de pratar lite om allt, och matlagning. Och att de tänker på de som är små, inte bara på de 

större. Det visste jag inte i förväg.” – kvinna från Frankrike 
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Genom dessa svar lyfts de olika respondenternas olika positiva upplevelser och aspekter 

hämtade från olika länder. Kvinnan från Tyskland visar hur hon upplevt respekten mot barnet 

som något positivt, och att barnet ses som kompetent och som en medskapare. Hon påpekar 

också hur hon tycker pedagogernas kompetens är viktig och att det är positivt att vi i Sverige 

har både förskollärare och pedagoger med annan utbildning då olika människor har olika 

kompetenser och olika förutsättningar att kunna studera på högskola. Kvinnan från USA lyfter 

även hon det positiva i människosynen när hon svarar att kompisar och social interaktion är 

ett viktigt område i förskolan i Sverige. Kvinnan från Frankrike lyfter det positiva i 

variationen av vad barnen lär sig på förskolan, så väl rim och ramsor som att baka och laga 

mat. 

 

Besvikelser 

 

Vissa besvikelser har även respondenterna upplevt. Även de intervjuer med positiva 

respondenter som var nöjda med förskoleverksamheten i Sverige hade upplevt besvikelser. 

Besvikelser innebär här att förskolan på någon eller några punkter varit sämre än vad 

personen trodde. Att vara tvungen att lämna in ett schema för barnen såg några som en jobbig 

punkt och något de inte förväntat sig. Att den svenska kulturen inte firas lika storslaget på 

förskolan som hemlandets kultur gör i det landet har också upplevts som en besvikelse. En 

annan besvikelse som framkommit i intervjuerna är hur delaktiga vårdnadshavarna förväntas 

vara. Som vårdnadshavare kan man tycka att delaktigheten inte bör vara mer än att klä på och 

av vid lämning och hämtning, eller så kan man förvänta sig att få vara en stor del av 

verksamheten med till och med temapass i barngruppen. Att läroplanen inte innehåller stadier 

för barnen att uppnå sågs i en av intervjuerna också som en besvikelse 

 

”Jag var förvånad över att läroplanen är så. I Lettland är det så att barn på tre år ska till 

exempel kunna bokstäver. När man är fem år ska man kunna knyta skorna eller nåt sånt. De 

ska kunna färglägga innanför linjer. Efter vad jag har lärt finns det nästan ingen läroplan i 

Sverige. De ska ha lektioner.” – kvinna från Lettland 

 

”Det enda som jag tycker är jobbigt är att lämna ett schema flera veckor i förväg. I Tyskland 

har förskolan öppet 6-18 och man lämnar när man måste. Det är alltid öppet 6-18 och det 

spelar ingen roll om det är ett barn eller tio barn.” – kvinna från Tyskland 

 

”Här firar ni knappt jul, eller födelsedagar. I lettland kommer tomten med paket till barnen. 

Och även namnsdagar firas.” – kvinna från Lettland 

 

”Jag har förväntat mig, att jag skulle vara mer delaktig. Att från min sida så hade jag önskat 

den möjligheten att vara mer delaktig. Men jag vet att det är utifrån min egen erfarenhet i 

USA. Och här är det inte lika accepterat av vårdnadshavare att ha krav på sig, samtidigt som 

jag tycker att det är väldigt viktigt att föräldrarna har insyn i det som händer på skolan och i 
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de relationer deras barn har till andra. Så det hade kunnat bli mycket bättre, från förskolorna 

barnen varit på.” – kvinna från USA 

 

Dessa svar representerar olika länders olika aspekter av denna upplevelse, vad som gjort dem 

besvikna hos den svenska förskolan. Fler av respondenterna nämner inlämnandet av schema 

till förskolan som något negativt, och det representeras här av kvinnan från Tysklands svar. 

Är förskolan öppen 6-18 var förväntningen hos henne att man som förälder kunde lämna när 

som helst och hämta när som helst inom den tiden. Kvinnan från Lettland var besviken på 

läroplanen. Hon hade förväntat sig, som hennes svar visar, att läroplanen skulle visa vilka 

stadier barnen skulle uppnå vid en viss ålder. Hon förväntade sig även ett mer storslaget 

firande av högtider, likt det i Lettland. Kvinnan från USA hade förväntat sig större inflytande 

från föräldrarna. Hon såg det som självklart att de skulle vara en större del av förskolans 

verksamhet. Så stor att de även hade olika temapass med barnen. 
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Diskussion 

 

I denna diskussion ska jag sammanställa det jag kommit fram till i den information jag hämtat 

ur förskolans läroplan, tidigare forskning och genom mina intervjuer för att hitta svar på de 

frågeställningar jag presenterat tidigare, och kunna uppnå syftet: Att bidra med kunskap kring 

de eventuella förväntningar invandrare har på den svenska förskolan, redan innan de väljer att 

flytta till Sverige. Jag presenterar åter igen frågeställningarna: 

 Vilka förväntningar har invandrare på den svenska förskolan? 

 Hur kan anledningar till förväntningar på den svenska förskolan vara olika beroende 

på vilken kultur människor kommer ifrån? 

 Hur väl stämmer förskolans läroplan överens med de förväntningar som finns?  

 

Respondenternas svar i intervjuerna visar att förväntningarna som finns på den svenska 

förskolan är spridda. Petrovics (2016) forskningsresultat, att vi genom att ändra på 

förväntningarna kan man få människor att uppleva världen och sig själva på ett nytt sätt, kan 

ha betydelse. Ser vi på Petrovics forskning så är förväntningarna en person har inför en 

händelse av stor betydelse för hur personen sedan uppfattar den. I dessa fall, i denna 

avhandling, är denna händelse en flytt till Sverige och anpassning till en ny kultur.  

Förväntningarna sträcker sig brett. Exempelvis visar ett par intervjuer förväntningar på 

förskolans läroplan, att förskolans läroplan bör ha barnen uppdelade i stadier där de vid varje 

ålder ska klara av vissa uppgifter, likt stadieteorier. Andra förväntningar ligger på hur 

förskolans fokus ska vara på det sociala samspelet och på att barnen ska få en kunskapsgrund 

så att de sedan är redo för skolan. Synen på vilka krav som finns på vårdnadshavare kan vara, 

som framkom i ett par intervjuer, att man som förälder ska ta hand om sitt barn under 

lämningen och hämtningen, eller, som det framkom i en annan intervju, att man som 

vårdnadshavare ska ha möjligheten och förväntas vara delaktig i verksamheten, kanske till 

och med hålla i enklare temapass eller lektioner. Förväntningar på pedagogerna såg i 

intervjuerna i denna studie ganska lika ut hos deltagarna. Förväntningarnas fokus låg på 

pedagogernas utbildning och på att vissa pedagoger, kanske en viss procent, var 

högskoleutbildad, och även förväntningarna att vissa pedagoger inte hade en sådan utbildning. 

 

Denna uppsats visar hur stor variationen kan vara i hur vi uppfattar omvärlden. Även Winter 

(1994) skriver i sin avhandling om skillnader, skillnader i förväntningar, vilket känns centralt 

för dessa människor som valt att lämna sina land för ett liv i Sverige. Dessa människor har 

känt frihet att göra valet att flytta. Friheten är både själva valet och processen. Dessa 

människor som valt att lämna sitt hemland för att söka efter något annat. De har mist något, 

men ändå valt att tro på framtidens fruktbarhet. 

 

Det är lätt att förstå hur det kan bli missförstånd och kulturkrockar när man i intervjuerna 

frågar om hur förskoleverksamheten ser ut i det land personen flyttat ifrån. 

Förskoleverksamheten kan se ut på många olika sätt i världen. I USA berättade en kvinna i 

intervjun om hennes tacksamhet över den svenska förskolan: ”Man känner en tacksamhet 

över att det finns förskoleverksamhet här, för man vet att det är inte alla barn i världen som 
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har tillgång till pedagogisk och social utveckling som här. Jag kan säga att det är 50 procent 

av mina tjejkompisar har slutat jobba när de får barn. Och de är då hemmafruar. Och de tar då 

platsen som förskolan skulle ha gjort i sitt barns utveckling. Med vissa fördelar men jag tror 

att nackdelarna är större. Det kommer väldigt många barn till förskoleklassen som aldrig har 

varit i ett klassrum eller i en grupp”. Både i Frankrike, Belgien, USA (för vissa familjer) och 

Tyskland sattes barnen i förskolan redan som bebisar, bara ett par månader gamla, och här i 

Sverige börjar barnen först när de fyllt ett år. Lettland avvek genom att ha så långa köer att 

barn först har möjlighet att börja på förskolan när de är runt två år gamla. När barnen i 

Lettland väl börjar i förskolan är verksamheten och läroplanen och förväntningarna uppbyggd 

efter stadieteorier, berättar kvinnan i intervjun: ”I Lettland är det så att barn tre år ska till 

exempel kunna bokstäver. När man är fem år ska man kunna knyta skorna eller nåt sånt. De 

ska kunna färglägga innanför linjer. Efter vad jag har lärt finns det nästan ingen läroplan i 

Sverige. De ska ha lektioner”. 

 

Hur väl stämmer då förskolans läroplan överens med de förväntningar som kan finnas. 

Kvinnan från Lettland visade uppenbar besvikelse över den svenska förskolans läroplan med 

sin kommentar om det över huvud taget kunde kallas för läroplan. Hon förväntade sig tydliga 

stadier och mål för barnen att uppnå vid specifika åldrar. Kvinnan från Frankrike tyckte 

läroplanen var bra med tanke på att flera ämnen togs upp och att den även gällde de yngre 

barnen på förskolan. Den svenska förskolans läroplan innehåller absolut olika ämnen, såsom 

språk, naturkunskap, teknik och matematik, och beskriver hur dessa bör läras tillsamman med 

närvarande pedagoger genom leken. Men stor vikt i läroplanen ligger även på demokrati och 

mänskliga rättigheter. Första kapitlet i läroplanen heter Förskolans värdegrund och uppdrag. 

Bland det första som står är att ”En viktig uppgift för förskolan är att förmedla och förankra 

respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som 

det svenska samhället vilar på. Var och en som verkar inom förskolan ska främja aktningen 

för varje människas egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö (Skolverket, 2016, 

s.4)”. Den svenska förskolan ska även vara en plats för alla. Som jag tidigare citerat: 

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för att alla människor har lika 

värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning (Skolverket, 2016, s.8)”. Den 

inkluderande miljön och människors lika värde har gjort att fler och fler förskolor idag helt 

väljer att ta bort de svenska högtider som tidigare firats, där religionen legat till grund, för att 

inte skapa ett eventuellt utanförskap hos de familjer och barn som inte deltar i dessa firanden. 

Kvinnan från Lettland hade förväntat sig en förskola där man firar jul i barngruppen med 

tomte och julklappsutdelning, likt verksamheten i Lettland gör. Självklart kan detta 

missförstånd, och detta sätt att stärka människors lika värde och allas gemenskap, skapa en 

besvikelse hos vårdnadshavare och, i kombination med eventuell språkförbistring, resultera i 

missnöje med förskolan och förskoleverksamheten. 

 

Anledningar till förväntningar beroende på vilken kultur eller vilket land man kommer ifrån 

ser även de olika ut. I World Values Survey´s forsknig och de kartlagda resultaten därifrån ser 

vi hur olika länder lägger olika vikt vid hur världen bör upplevas. Vi ser hur länder nära 

varandra i kartläggningen har liknande människosyn och syn på demokrati och religion. 

Respondenterna i denna sammanställning kommer från Frankrike, Belgien, Tyskland, USA 

och Lettland. I intervjuerna utmärkte sig svaren från kvinnan från Lettland mer ofta än svaren 

från de övriga, som ofta liknade varandra. Kopplar jag detta till kartläggningen World Values 
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Survey har gjort så blir resultatet självklart och tydligt, då de övriga länderna i kartläggningen 

ligger nära varandra och har med andra ord en liknande livssyn och människorna som bor där 

borde, enligt mig, ha lättare att anpassa sig till ett liv i det ”närbesläktade” landet. Resultaten i 

World Values Surveys kartläggning kan kopplas till Döös och Wilhelmson (2017) som lyfter  

hur olika individer skapar olika förståelse för samma verklighet, just för att erfarenheterna är 

olika. För att kunna skapa en mer gemensam förståelse krävs ett ömsesidigt begripande. Ett 

ömsesidigt begripande kan vara exempelvis en gemensam grundplattform av förståelse som 

uppnåtts gemensamt eller på liknande sätt. Detta kopplar jag i intervjuerna i denna studie till 

de respondenter som hämtat information om den svenska förskolan genom att söka på 

internet. Denna fakta gällde konkreta saker som till exempel förskolans öppettider och hur 

barnomsorgstaxan såg ut. Internet skapar här den gemensamma plattformen och innehåller 

information för alla, med tillgång till dator och internetuppkoppling, att ta del av, oavsett plats 

på jorden. De förväntningar som respondenterna hade genom att de gissat sig till dem, 

varierade däremot kraftigt. Svaren varierar och baseras, som jag tidigare visat, på olika 

erfarenheter. Kvinnan från Tyskland svarar att hon hade förväntningar hämtade från svenska 

filmer och att pedagogiken skulle vara lik Waldorf som hon hade hört att skolorna arbetade 

efter. Kvinnan från USA förväntade sig att förskolan arbetade efter stadier men samtidigt 

lekbaserat. Kvinnan från Frankrike beskriver hur hon förväntat sig att förskolan skulle utmana 

och motivera varje barn. Dessa svar har respondenterna gissat sig till och alltså inte läst om 

eller hört om från någon källa.  

 

Kanske det okända, som känns exotiskt och främmande, lockar mer när man planerar att 

bosätta sig i ett nytt land än det som står nära i kultur och klimat. Eller är det nära den egna 

kulturen och med ett språk som känns igen mer lockande att flytta till än ett land med en helt 

annan kultur. Vilket val man gör baserar man förstås på sina tidigare erfarenheter och på 

kulturen man själv vuxit upp i och de värderingar man fått med sig. Denna studie är relevant 

då den skapar förståelse för den individuella ryggsäck vi alla bär. Den ryggsäck man som 

människa bär med sig, och som man fattar alla sina beslut genom, ser ut som den gör 

beroende bland annat på vart på World Values Survey-kartan man kommer ifrån. Detta 

inkluderar hur man uppfattar omvärlden och vilka förväntningar man därmed har på det man 

ännu inte upplevt.  

 

För att den svenska förskolan, och alla människor på jorden, ska fortsätta att arbeta för en 

värld där människor aktivt försöker att förstå varandra och vara nyfikna på varandra vill jag 

avsluta med ett citat ur förskolans läroplan: ”Arbetslaget ska visa respekt för individen och 

medverka till att det skapas ett demokratiskt klimat i förskolan, där samhörighet och ansvar 

kan utvecklas och där barnen får möjlighet att visa solidaritet. Arbetslaget ska stimulera 

barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, 

kompromissa och respektera varandra (Skolverket, 2016, s.9).” 

 

Metoddiskussion 

 

Hade alla som inbjudits att delta i studien hade utslaget kunnat bli annorlunda. Det kan finnas 

en tanke med att man väljer att avstå från en undersökning i ämnet. Hade både män och 
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kvinnor deltagit hade utslaget kunnat bli annorlunda, i denna studie deltog bara kvinnor. 

Anledningarna till att enbart kvinnor deltog kan variera och vara många, till exempel kan ett 

par välja att kvinnan är med på en intervju där den som intervjuar själv är kvinna. En annan 

anledning kan vara att kvinnorna har lättare att komma ifrån arbete och hem för att ställa upp i 

en intervju.  

 

I diskussionsdelen jämförde jag de olika svaren för att förtydliga den vidd av de intervjuades 

erfarenheter och åsikter jag hade fått reda på med den tidigare forskning jag refererat till och 

förskolans läroplan. Staffan Larsson (1986) avslutar sin bok med orden ”Forskning är ett 

vanskligt företag, där svårigheterna att upptäcka något intressant är stora. Skall man lyckas 

bör man hänge sig åt att söka förstå det problem man valt och med största möjliga 

uppfinningsrikedom finna ett lämpligt sätt att klargöra, upptäcka något…det är resultatet som 

räknas (s.41).” 
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Bilagor 

Bilaga 1: Informationsbrev och inbjudan 

 

Sättra, Norrtälje, 171113 

 

Hej! 

Jag heter Elisabeth och skriver mitt examensarbete på förskollärarprogrammet på Karlstads 

universitet. Mitt intresseområde är vilka förväntningar och tankar invandrare (som i förväg 

planerat sin flytt till Sverige) har på och om den svenska förskolan, redan innan flytten till 

Sverige. 

Jag är intresserad av detta för att jag tror att mer kännedom i ämnet skulle kunna underlätta 

skapandet av en mångkulturell förskola. 

Jag skulle gärna intervjua dig/er om vilka tankar och förväntningar just du/ni hade innan 

flytten till Sverige. Intervjun tar 30-60 min. Du/ni kan när som helst avbryta eller ångra ert 

deltagande. Jag kommer föra anteckningar och spela in en ljudfil, för att sedan sammanställa i 

det färdiga arbetet. I det färdiga arbetet kommer alla namn att tas bort så att källan, alltså 

du/ni, inte går att känna igen. Allt material behandlas konfidentiellt och kommer endast nytjas 

i denna studies syfte. 

Vänligen svara på detta meddelande så snart du/ni har möjlighet, så att vi förhoppningsvis kan 

boka en tid och en plats. Intervjun kan tas över telefon. 

Med hopp om samarbete!/ Elisabeth Hellentin  

 

Elisabeth Hellentin 

Tel: 0702498727 

Mail: e.hellentin@homail.com 
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Bilaga 2: Intervjufrågor 

 

1. Vilket land kommer du/ni ifrån? 

2. Har det landet någon form av förskoleverksamhet och i så fall hur ser den ut? 

3. När och hur började dina/era tankar på en flytt till Sverige? 

4. Vilken information hade du/ni fått om förskolan som finns i Sverige? 

5. Vilka förväntningar hade du/ni på den svenska förskolan? 

6. Vilka förväntningar hade du/ni på förskolans miljö? 

7. Vilka förväntningar hade du/ni på pedagogerna? 

8. Vilka förväntningar hade du/ni på förskolans pedagogiska arbete? 

9. Vilka förväntningar hade du/ni på förskolans läroplan? 

10. Vilka krav och förväntningar trodde du/ni att förskolan skulle ha på vårdnadshavare? 

11. På vilka punkter tycker du/ni att förskolan har levt upp till dina/era förväntningar? 

Utveckla gärna! 

12. På vilka punkter tycker du/ni inte att förskolan har levt upp till dina/era förväntningar? 

Utveckla gärna! 

 

 


