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Abstrakt 

Utifrån läroplanen strävar förskolan efter ett väl fungerade samarbete med föräldrarna genom 

att visa respekt och ha bra relationer till barnens familjer. Syftet med examensarbetet är att 

lyfta fram betydelsen av ”föräldrarummet” som är en verksamhet på Sätragårdens förskola, för 

att underlätta integrationen av invandrarföräldrar och att samverka med dem. Metoden är att 

intervjua två föräldrar, en personal och  föräldrarums ansvariga på Sätragårdens förskola samt 

att observera hur arbetar föräldrarummet. Med hjälp av mjukvara Complador skapades ett 

strateginät som visade föräldrarummets aktiviteter och strategier. Resultat visar att 

föräldrarummet har en stor betydelse för att invandrarföräldrar blir integrerade och delaktiga i 

förskolans arbete.  

 

 

Nyckelord: Complador ,Integration,  Invandrare,  Mångkulturell,  Samverkan, Strateginät. 
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Inledning 
 

Integrationen av invandrarföräldrar i förskolan och skolans verksamhet har varit och är 

fortfarande en stor pedagogisk utmaning. Med utgångspunkt från läroplanen strävar förskolan 

efter att ge föräldrarna möjligheter att utöva inflytande och bli delaktiga i utvärderingen av 

verksamheten. I detta sammanhang undrar jag, som en blivande lärare, vilka möjligheter som 

finns för att integrera invandrarföräldrar i förskolan och skolans arbete? På vilket sätt kan 

invandrarföräldrar känna sig trygga och delaktiga? Dessa frågor ville jag att ta reda på genom 

att undersöka ”föräldrarummet” som är en verksamhet på Sätragårdens förskola , där familjer 

från olika kulturer möts. Jag ville studera betydelsen av föräldrarummet på Sätragårdens med 

hänsyn till deras strävan efter att integrera och samverka med invandrarföräldrar, så att andra 

förskolor/skolor kan ta nytta av detta och känna till vikten av att ha ett föräldrarum. 

 

Mina erfarenheter som förälder av föräldrarummet på Sätragården är att det har en viktig roll 

för att integrera invandrarföräldrarna i förskolans system samt att underlätta deras samverkan 

med personal. Mitt intresse för att skriva om föräldrarummet har ökat under min VFU 

(verksamhets förlagda utbildning) då jag deltog i några av föräldrarummets aktiviteter. För att 

ta reda på hur detta fungerat har jag observerat och intervjuat den ansvariga för 

föräldrarummet och en personal på Sätragården. Jag har även intervjuat två föräldrar med 

olika etniska bakgrunder. En av de intervjuade föräldrarna är en mamma från Turkiet och den 

andra mamman är svensk. 

 

I mitt arbete kommer jag att presentera mina observationer, intervjuer och utgå från relevant 

forskning. Jag kommer även att använda Complador (dataprogram) och presentera det som jag 

har kommit fram till om föräldrarummets aktiviteter i strateginät. 

 

Syfte 
 

Mitt huvudsyfte i denna studie är att lyfta fram betydelsen av föräldrarummet för att integrera 

och samverka med invandrarföräldrar.  
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Frågeställningar 
 

1. Hur arbetar föräldrarummet för att integrera invandrarföräldrar i förskolans arbete? 

2. Vad har föräldrarummet för aktiviteter för att göra mångkulturella möten positiv och 

väsentlig? 

3. Vilka uppfattningar har föräldrar/personal om föräldrarummets betydelse för 

integration och samverkan?  
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Bakgrund 

Här nedan definieras först integration, invandrare och mångkulturell som centrala begrepp i  

arbetet. Därtill kommer den tidigare forskning kring integration och föräldrasamarbete i en 

mångkulturell förskola/skola. Dessutom kommer en sammanfattad presentation om 

föräldrarummet på Sätragårdens förskola. 

 

 

Integration 

 

Länsstyrelsens i Gotlands län( 2009) beskriver begreppet integration på sin hemsida att det är 

en process vilken genom de personer med annan etnisk bakgrund än den svenska blir delaktiga 

i samhället. Länsstyrelsen uppfattar integration som ett budskap för att förmedla respekt och 

förståelse mellan människor samt att få kunskap om varandras kulturer. Enligt Länsstyrelsen i 

Gotlands län är det de gemensamma rättsnormer, gemensamma mötesplatser som är 

nödvändiga för att bygga ett öppet, integrerat och fungerande samhälle. 

 

invandrare 

 

Invandrare eller immigrant är en person som flyttar från ett land till ett annat land. Invandrare 

kan vara av flera olika kategorier som t.ex. flyktningar och anhöriginvandrare (wikipedia. 

2009) 

 

Mångkulturell 

 

Lunneblad (2006) framhåller att kultur är ett resultat av de olika sätten individerna lever på i 

en grupp eller i ett samhälle. Kultur kan till exempel vara tradition, musik och dans. Ett 

mångkulturellt samhälle innebär för Lunneblad det samhälle som har etniska, kulturella och 

religiösa skillnader. Författaren anser att en mångkulturell förskola är en förskola där en stor 

del av barnen har en annan kulturell/språklig bakgrund än den svenska. (ibid) 
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Forskning kring integration 
 

I en artikel argumenterar Runfors (2004) för att integration kan tolkas på två olika sätt. Det 

ena är att utjämna och det andra är att blanda. Med att utjämna menar hon att minska det 

sociala avstånd som finns i samhället mellan olika kategorier av människor. Med andra ord att 

försöka bryta det tolkningsföreträdet som vissa grupper i samhället har och därefter utjämnat 

de ökande sociala klyftorna i samhället. Att blanda innebär för Runfors att skapa arenor och 

mötesplatser där människor som tillhör olika kategorier kan interagera med varandra, vilket 

leder till en mer inneboende socialisation. Engholm (2007) beskriver en god metod för 

integrationen. Hon menar att det bör skapas en dialog om en gemensam värdegrund kring 

vilken samhälles medlemmar skulle kunna sammanföras. Engholm, rektor i en av Danmarks 

mångkulturella skolor, skriver i sin bok Min blå soffa att: 

  

God integration kräver dialog. Vi skall samtala med varandra, inte bli likadana, utan lära känna  

varandra och lära av varandra. 

(Engholm 2007:7)  

 

Engholms menar att det är värdefullt att samtala med föräldrar och ordna aktiviteter där 

föräldrar och personal träffas i mindre grupper så att de kan få bättre kontakt med varandra.   

 

I avhandlingen Skolan mitt i förorten presenterar Bunar (2001) fyra studier som är gjorda i 

Stockholmsområdena Jordbro, Rinkeby, Tensta och Husby. Områdena är socialt och ekonomiskt 

utsatta med låg medelinkomst, hög arbetslöshet och stor andel socialbidragstagare. I en av 

studierna Gränser, bråk, rykten och skolan fördjupar hon sig i relationerna mellan skolan och 

närsamhället. Författaren pekar ut de anledningar som gör att dessa områden uppfattas som icke-

integrerade och hon går även in på vilken roll skolan faktiskt spelar för att integrera föräldrarna 

och få de att delta i skolans arbete. Vidare betonar Bunar att det som skiljer arbetet i Rinkeby mot 

hur de andra områdena arbetar är skolan sätt att involvera elevernas föräldrar i verksamheten. I de 

andra områdena har diskussionen kring samarbetet med föräldrarna kretsat kring problem. Bunar 

utgår i studien från intervjuer med föräldrar, elever, lärare, skolledare och lokalpolitiker i två 

av de ovan nämnda områdena, Tensta och Jordbro. Det resultat författaren kommer fram till är 

att de försämrade pedagogiska förutsättningarna skapar negativa relationer mellan 
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invandrarföräldrar och skolpersonal. De anklagar varandra för att orsaka problem. Skolan 

skyller försämringarna på elevernas föräldrar, att de inte intresserar sig för barnens skolgång 

och inte vet hur den svenska skolan fungerar. Föräldrarna skyller på skolan, att lärarna har en 

negativ attityd mot invandrare och inte lyssnar på föräldrarna när de kommer med förslag. 

Bunar (2001) hävdar att skolpersonalen upplever att de tar ett större ansvar i uppfostrandet av 

eleverna än vad som görs i andra skolor. I en intervju med en lärare, poängterar hon att läraren 

pekar ut att föräldrarnas förmåga till delaktighet i skolans arbete inte är tillräckligt på grund av 

marginalisering, arbetslöshet men även på grund av deras kultur. Vidare framhåller Bunar att 

föräldrarna känner sig maktlösa i förhållande till skolan och andra samhällsinstitutioner. Det är 

skolan och skolpersonalens arbete som är normsättande och avgör vad som upplevs som 

normalt och allmänt accepterat. Det är alltid skolans regler som gäller. Detta menar författaren 

är bidragande orsaker till ett upprätthållande av segregation och stigmatisering av områdena 

och dess invånare samt ett förstärkande av ett Vi och De-tänkande. (ibid). 

 

Även Strömqvist (1988) anser att i mötet med nya människor i grupper använder vi oss av 

olika slags jämförelser när vi vill släppa in nya människor och grupper i vår egen grupp eller 

hålla de utanför, det kan vara till exempel språkegenskaper eller kulturer. Författaren menar att 

om vi vill släppa in fokuserar vi ofta på likheterna och om vi vill hålla dem utanför fokuserar 

vi ofta på skillnaderna. Vidare anser Strömqvist att vid språk och kulturmöten är det möjligt 

att de grupper som möts med varandra skapar sig en delvis ny språklig och kulturell identitet. 

Ellneby (1996) rekommenderar att vi inte ska fastna i det som skiljer kulturerna åt utan istället 

se det som är gemensamt hos oss människor. Författaren framhåller att flyktingfamiljen 

behöver ett socialt nätverk som integrerar dem i samhället för att de ska känna trygghet och 

gemenskap istället för ensamhet och isolering. Johanson (2003) anser att tryggheten ger en 

positiv grundsyn till självet och en hoppfull kroppshållning. Därmed anser författaren att 

förskolan har en viktig roll för att skapa en trygg miljö för nykommande familjer för att dessa 

familjer kunna känna sig aktiva och villiga att lära sig och utvecklas. Alfakir (2004) fokuserar 

på att vi kan återskapa den värdighet som gått förlorat när man tvingas att fly, den stolthet och 

känsla av värde som vi alla behöver genom att respektera föräldrarna och tro på dem som 

individer.  
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Forskning kring föräldrasamarbete i en mångkulturell förskola/skola 
 

I avhandlingen Talet om det skola mångkulturella i skolan och samhälle studerar Lorentz 

(2007) de förändringarna i att arbeta med det mångkulturella i politik och utbildning under 

åren 1973-2006. Frågorna som författaren ställde till högskoleverket var om utbildningen på 

en mångkulturell skola skiljer sig? Resultatet visar att det bland forskarna inte saknas 

teoretiska kunskapar om det mångkulturella i skolan men att praktiken inte stämmer väl med 

teorin och att båda aspekterna ligger väldigt långt ifrån varandra. Lorentz framhåller att för att 

kunna kommunicera med varandra till exempel i mångkulturella lärandemiljöer krävs det att 

alla blir medvetna om att varje individ har sitt sätt att uppfatta sig själv och omvärlden på 

grund av specifika kulturella värderingar, samt på en uppfostran som även är påverkad av den 

kultur man vuxit upp i. Denna kunskap, anser författaren är den absolut viktigaste 

förutsättningen för att kunna lära känna och acceptera andra kulturer. Vidare förutsätter 

Lorentz att vi lär oss av andras erfarenheter, vanor och upplevelser när vi umgås och pratar 

med människor med en annan kulturell, etnisk eller religiös bakgrund än den svenska. (ibid) 

 

I avhandlingen förskolan och mångfalden studerar Lunneblad (2006) hur pedagogerna 

förhåller sig till den kulturella mångfalden. Studien tar18 månaders på en mångkulturell 

förskola. Syftet med studien är att öka personalens förståelse och kunskap om hur de möter 

barn och föräldrar från olika kulturer. Författaren kommer fram till ett ” pedagogiskt program” 

där det står att förskolans uppgift är att ge invandrarbarn en bra grund för att de ska bli 

delaktiga och känna tillhörighet i både föräldrarnas ursprungskultur och i den svenska 

kulturen. Dessa barn ska även lära sig att förstå och respektera andras kulturer och deras sätt 

att leva. Lunneblad poängterar i det ”pedagogiska programmet” att i mötet mellan barn och 

föräldrar från andra kulturer behöver personalen kulturell medvetenhet och kunskaper om de 

egna värderingarna. Även Ellneby (2008) anser att när vi lär känna människor som vi upplever 

som annorlunda kan vi upptäcka att människor är ganska lika på djupe, men att vi har olika 

sätt att uttrycka det. Hon tar några exempel, att ta i hand när man hälsar kan vara en djup 

kränkning av den andras integritet i vissa kulturer, speciellt för personer av olika kön. Lika 

kränkt känner sig ofta den kvinnliga personalen på förskolan, när en pappa inte tittar henne i 

ögonen under ett samtal. Ögonkontakt, förklarar författaren, kan i förälderns kultur betyda att 
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man är respektlös, påträngande och fräck. Att skaka på huvudet betyder nej i vår kultur men ja 

i många andra kulturer, då är svårt att veta om föräldern har förstått eller inte. Därför anser 

Ellneby (2008) att det är viktigt att skapa en dialog med föräldrarna om deras egna kulturer 

och deras förväntningar på den svenska förskolan. I detta sammanhang rekommenderar 

Alfakir (2004) pedagogen att innan han/hon ger information om det svenska skolsystem så ska 

han/hon be föräldrarna att sitta i grupper och berätta om deras egen skolgång. Författaren 

förutsätter att genom deras berättelser kommer läraren att upptäcka hur föräldrarna ser på 

lärarrollen, elevrollen, skolans mål och inte minst föräldrarollen.  

 

 

Sparrman (2006) menar att man måste ta hänsyn till de sociala processer som barn ingår i för 

att kunna förstå barns kultur som är en viktig del i deras liv. Wellros (1998) påpekar att vid en 

flytt till ett nytt samhälle med ett annat förhållningssätt till tiden exempelvis kan man bli både 

trött och frustrerad av inte känna igen sig. Säljö (2000) lyfter fram i det sociokulturella 

perspektivet att individen blir delaktig i kunskaper och färdigheter genom att kommunicera 

med andra. Han menar att när individen kommunicerar och samspelar med andra, kan han/hon 

ta till sig nya sätt att tänka, resonera och handla. Den engelske forskaren Bouakaz (2007) gör i 

avhandlingen Parental involvement in School en studie om föräldrar med arabisk bakgrund 

som har svårigheter att samarbeta med skolan. Syftet med studien är att hjälpa dessa föräldrar 

och ta reda på hur de kan samverka med skolan, vilket gynnar barnens utveckling. Under 

intervjun med föräldrarna hade de möjlighet att prata om deras språk, kultur och religion. 

Lärarna tillsammans med föräldrarna har kommit med förslag på olika strategier de ska 

använda för att delta i skolans aktiviteter. Hultinger och Wallentin (1996) anser att denna typ 

av samverkan där, åsikter och kulturer möter varandra är positivt och värdefull. Författaren 

anser att det är synd att skolan inte möjliggör och utnyttjar mötet med barn som kommer från 

olika sociala och kulturella miljöer. Hedencrona & kos- Diens (2003) anser att det trots 

skillnaderna mellan kulturer finns vissa gemensamma generella drag i alla kulturer. 

Författarna menar att alla kulturer tar hänsyn till den biologiska, materiella, psykiska och 

estetiska behov hos individen i organisationen av samhället. Vidare anser Hedencrona & kos- 

Diens a att i alla kulturer kan individen ha olika uppfattningar i samband med familj 

barnuppfostran, utbildning, arbete, social status, individen, kollektivet, tid, religion, natur, 
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hälsa och så vidare. Författarna anser att det är viktigt att se framför allt individen, med sin 

kulturella bakgrund och andra personliga egenskaper och med hans/hennes ansträngningar att 

anpassa sig till den kulturen. 

 

Avhandlingen Integration förskola, skola, fritdshem-Utopi och verklighet av Fredriksson 

(1993) innehåller två fallstudier. Den första är ”Barnskolan”, en försöksverksamhet med syfte 

att integrerar förskola, skola och fritidshem. Den andra fallstudie rör ett försök med 

föräldrasamarbete i försöksverksamheten, den tar upp de faktorer som påverkar samarbetet 

mellan personal och föräldrar. För att komma fram till hur det är med föräldrainflytandet på 

försöksverksamheten har Fredriksson gjort individuella intervjuer med barn, föräldrar och 

personal och har även observerat och under flera år följt förskollärarens sätt i att samarbeta 

med föräldrarna. Resultatet har visat att föräldrarna inte har medverkat eller haft inflytande på 

verksamheten på ett givande sätt. Orsaken till detta, anser författaren, är att föräldragruppen 

nämnde att de inte har fått tilläcklig information om skolans arbetssätt, om arbetsformer 

liksom information om försöksverksamheten. Samt att föräldrarna inte har blivit erbjudna att 

syssla med ett konkret föräldrainflytande. Därför bestämde föräldragruppen, poängterar 

Fredriksson att bilda en föräldrastödgrupp som skulle hjälpa föräldrarna att delta aktivt 

tillsammans med personalen i ”Barnskolans” arbete. Även (Löwenborg &Björn  2003) och 

(Benckert, Håland, Wallin  2008) anser att det är oerhört värdefull för barnen att deras 

föräldrar visar intresse och engagemang för skolarbetet vilket påverkar barnens utveckling och 

lärandet. Benckert med flera (2008) poängterar att det kan vara bra om till exempel att 

personalen skickar hem en bok som är redan läst på förskolan och ber föräldrarna att läsa eller 

berätta på modersmålet. På detta sätt, förklarar författaren, visar personalen föräldrarna hur 

viktiga de är för sina barns språkutveckling.  

 

Presentationen av föräldrarummet på Sätragårdens förskola  
 

Det står i verksamhetsplanen för föräldrarummet (bilaga 2) på Sätragårdens förskola att 

anledningen till att de har skapat ett föräldrarum är det att personalen kände att tiden inte finns 

för att svara på föräldrarnas frågor och funderingar över förskolans verksamhet i mötet med 

familjer med olika kulturella bakgrunder, Den tiden ansåg personalen att de borde lägga på 
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barnen istället. Vidare står det att syftet med föräldrarummet är att föräldrarna som nyligen 

kommit till Sverige får möjlighet att lära känna andra vuxna och att lära sig det svenska 

språket. De ville också få föräldrarna att delta i förskolans arbete genom att respektera deras 

idéer och synpunkter. Fyra dagar i veckan finns det en tillgänglig personal på föräldrarummet, 

som i grunden är förskollärare och även utbildad som specialpedagog och leder ett projekt om 

människosyn, värdegrund och kulturmöten. Utifrån mina erfarenheter och det som Cleasdotter 

(2007)skriver i artikeln Föräldrarummet är förskolans hjärta så drar jag slutsatsen att 

föräldrarummet på Sätragårdens förskola är det enda föräldrarummet som finns idag. 

Cleasdotter ( 2007)framhåller även att föräldrarummet är en socialsamlings nätverk, en 

mötesplats för olika kulturer, en möjlighet för föräldrarna att lära känna varandra oavsett vilket 

land han/hon kommer från. 

 

Föräldrarummet på Sätragårdens förskola är placerat i mitten av förskolan vilket gör att 

föräldrarna har möjlighet att träffa och se hur personalen jobbar med barnen. Det är möblerat 

med två datorer med Internetuppkoppling och skrivare, två symaskiner, en kokvrå och ett stort 

bord som är framdukat alltid med fika. Det finns även en soffhörna, där föräldrarna kan slå sig 

ner och läsa tidningar eller böcker som ligger på ett bokställ. 
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Metod 
 

Eftersom föräldrarummet är ett nytt fenomen och ingen forskning finns på området kändes det 

därför relevant att välja intervjuer, observationer som grund för forskningen. Kvale (1997) 

anser att den kvalitativa intervjun är en forskningsmetod som ger en lycklig ingång till vår 

grundläggande upplevelse av livsvärlden. Han menar att genom intervjun fångar forskaren 

erfarenheter och innebörder ur undersökningspersonernas vardagsvärld.  

 

Genomförandet 
 

För att uppnå mitt syfte i det här arbetet har jag först gjort observationer för att skaffa mig en 

grund för mina intervjuer. Jag utgick från Johansson och Svedner (2006) som hävdar att en bra 

metod är att inleda intervju med att observera det man undersöker och sedan göra intervjun 

utifrån vad observationen visar. Jag var en deltagande observatör under olika tillfälliga 

aktiviteter som till exempel sykvällar, högtidsfirandet och familjverkstan samt de vardagliga 

samtalen mellan föräldrarna, personal och föräldrarummets ansvariga. Stensmo (2002) ser 

vikten av att forskaren deltar i den  undersökande verksamhet under längre tid för att få en 

annan syn och perspektiv. Han beskriver en deltagande observation med följande figur: 

    

  Jag(subjekt)   Den andre(subjekt) 

     

 

Gemensamt sakförhållande(objekt) 

 

Figur :13, sid :113, en treställning relation mellan jag (subjekt), den andre (subjekt) och ett gemensamt 

sakförhållande(objekt). 

 

Före intervjun presenterade jag ämnet för min examensuppgift för vissa föräldrar under tiden 

de satt i föräldrarummet. Efteråt frågade jag om det fanns föräldrar som var intresserade av 

området och om jag fick intervjua dem. Jag hade även frågat personalen om de var motiverade 

att delta i mitt arbete genom intervjuer. Jag fokuserade på att de intervjuade personerna skulle 

vara intresserade av området för min uppsatts så att jag skulle kunna få ut mer av samtalen 
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med dem. Johansson och Svedner (2006) poängterar att intervjupersonen ska känna förtroende 

för intervjuaren och ska respektera syftet med intervjun för att kunna vara förberedd för detta. 

Två av föräldrarna var intresserade av att delta i min undersökning, en kurdisk mamma från 

Turkiet och en svensk mamma, båda föräldrar har barn som går på Sätragårdens förskola. Med 

tanke på integration och samverkan var det värdefullt att två föräldrar med olika bakgrunder 

var intresserade av området. Jag valde även att intervjua den ansvariga för föräldrarummet för 

att få en klar bild om föräldrarummets syfte och arbete. För att komma fram till 

föräldrarummets betydelse i att underlätta samverkan mellan personal och föräldrar 

intervjuade jag en barnskötare som även har läst flera pedagogiska kurser på högskolan. Jag 

bestämde tid och datum med föräldrarna, så det passade bra före kl 14.00 eftersom barnen 

skulle hem då. Jag intervjuade var och en av föräldrarna i ett enskilt rum, där vi inte blev 

störda. Personalen intervjuade jag i hennes eget arbetsrum medan intervjun med 

föräldrarummets ansvariga personal skedde i själva föräldrarummet enligt ett önskemål från 

henne. Förskolans namn (Sätragården) är använd i arbetet efter tillåtelse från förskolechefen. 

 

Databearbetning 
 

Efter intervjun renskrev jag den i ett Word-dokument. Sedan letade jag i intervjutexten efter 

aktiviteter som föräldrarummet använde sig av och som hade ett syfte för att identifiera 

utgångsaktiviteter och föräldrarummets strategikedjor. Molander (1993) har dragit slutsatsen 

att teori i användning, som handlar om idéer och föreställningar, består av underliggande 

antaganden, värden och strategier som är en fungerad helhet. Schön (1996) fokuserade genom 

begreppet theory in use på praktikerns sätt att tänka. Föräldrarummet på Sätragårdens förskola 

har ett viktigt mål i att underlätta samverkan mellan föräldrar och personal samt att stödja 

invandrarföräldrar för att bli integrerat i det svenska samhället. De underliggande antaganden 

är att föräldrarummet tror att det är viktigt för barns utveckling att se föräldrar och personal 

jobba tillsammans.Vilket ger ett behov till att föräldrarummet följer vissa strategier och 

aktiviteter för att uppnå målen. Som reflekterande praktiker utvärderar föräldrarummet varje år 

sitt sätt i arbetet. 

 

Strategi värde 
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Som till exempel att föräldrarummet firar olika högtider Vårfest, Jul, Nawroz (nationaldag för 

kurderna och Eid-fest (fest efter fastan) som Utgångsaktivitet (strategi). Syftet (värde) med 

detta är att visa de svenska och andras traditioner samt att förstärka den kulturella identiteten 

hos barnet. En annan utgångsaktivitet är familjeverkstan (strategi) med Syftet (värde) att 

föräldrarna tränar deras föräldraskap samt att de blir delaktiga i förskolans arbete. Med hjälp 

av Complador byggdes sedan ett strateginät upp utifrån intervjuerna med utgångsaktiviteter 

och dess syften. Complador är ett dataprogram som är skapat av Cardell (2001) som är ett 

hjälpmedel till forskning. Complador bygger på Trenätsmodellen, vilket består av tre nät; 

strateginät, behovsnät och orsaksnät. I mitt examensarbete så har jag använt mig enbart av 

strateginät. Användningen av Complador gör att jag på ett enkelt sätt synliggör och 

sammanfattar de användbara strategier som finns för att uppnå vissa mål. Det kan byggas 

successivt ett helt strateginät med hjälp av noder, som är strategier och knutas med pilar som 

betyder ”för att”. 
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Resultat 
 

Resultatet presenteras under tre olika rubriker. För det första presenteras det som har kommit 

fram genom observationer och intervjuer kring föräldrarummets betydelse för att integrera 

invandrarföräldrar. Därtill presenteras föräldrarummets aktiviteter och strategier i ett 

strateginät. Dessutom presenteras föräldrarummets betydelse för att underlätta samarbetet 

mellan föräldrar och personal på en mångkulturell förskola. 

 

Föräldrarums betydelse för integration 
 

Här nedan presenteras observationer och intervjuer som beskriver föräldrarummets arbetssätt 

och strategier för att integrera invandrarföräldrar.  

Observationer  

 

Det står i verksamhetsplanen för föräldrarummet att de firar fem högtider (Jul, Nawroz( 

nationaldag för kurder), Eid( fest efter fastande), Påsk, Midsommar) och presenterar deras 

anledningar till firandet. Jag observerade när Sätragårdens föräldrarum firade Eid-festen( efter 

fastande) tillsammans med personal, föräldrar och barn. Vid det långa bordet i mitten av 

föräldrarummet satt föräldrarna från olika nationaliteter (Sverige, Kurdistan, Romanin, 

Nicaragua, Chile, Kosovo, Salvador, Irak och Somalia) tillsammans med barn och personalen 

på förskolan. Var och en av föräldrarna tog med sig en sorts efterrätt från sin kultur. Alla 

föräldrar, barn och personal såg glada ut och jag hörde ofta kommentarer som ”vad mysigt” 

och ”vad trevligt” från flera föräldrar. Jag uppmärksammade att det mest var det svenska 

språket som alla använde sig av. Ibland pratade föräldrar som hade samma språk på 

modersmålet med varandra. Dialogen mellan alla deltagare började med att var och en beskrev 

sin efterrätt och sedan fortsatte många att prata vidare om vissa traditioner från deras hemland. 

I frågan till föräldrarummets ansvarig om syftet för högtidsfirande svarade hon att personalen 

och föräldrar ska ha möjlighet att lära känna varandra , att visa de olika traditioner samt att 

förstärka kulturell identitet hos barnet. 
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Familjeverkstan är organiserad av Statens Folkhälsoinstitut och Preventionscentrum 

Stockholms stad (2008). Det är en av föräldrarummets aktiviteter med syftet att föräldrarna 

ska träna deras föräldraskap och bli delaktiga. De har nio träffar och som en deltagande 

observatör har jag varit med vid två av dessa nämligen positiv kommunikation och 

jämställdhet. Under positiv kommunikation såg föräldrarna tillsammans med föräldrarummets 

ansvariga en film om en familj. Efteråt diskuterades vad en positiv kommunikation är? Hur 

påverkar våra sätt att kommunicera på våra relationer till barnen och deras utveckling och 

lärande. Under träffen om jämställdhet diskuterades könsmönster, relationen mellan man och 

kvinna samt normer och värdegrund i samhället. Olika perspektiv och synpunkter framfördes 

under diskussionen eftersom föräldrarna är från olika kulturer. 

 

Jag deltog även i sykvällen vilket är en av föräldrarummets aktiviteter. Där träffades vi 

föräldrar, föräldrarummets ansvariga och en förskollärare från Sätragården varannan 

onsdagskväll. Föräldrarna som är intresserade av att sy får hjälp från personalen som är kunnig 

inom detta område. När det är dags för fika, sätter alla sig ner och pratar med varandra på 

svenska. Samtalet går runt om allt möjligt och idéerna kommer fram. 

  

Intervjuer 

 

Samtliga intervjupersoner visade att föräldrarummet är en mötesplats och aktiv samvaro för  

föräldrarna och personalen att träffa och lära känna varandra. Särskilt för de arbetslösa 

invandrarföräldrar som har det svårt att bli integrerade i det svenska samhället. De intervjuade 

föräldrarna kände sig lyckliga över att de har ett föräldrarum, där de alltid känner sig 

välkomna. En av föräldrarna påstod att det är tryggt för föräldrar att sitta en stund före eller 

efter lämning och hämtning av barnet. Hon beskrev sin känsla av gemenskap och samhörighet 

när de är på föräldrarummet med dessa ord: 

  

 Jag känner mig som en medlem i förskolans familj och det känns bra. 

(en förälder) 

 

Det visade sig under intervjun med föräldrarummets ansvariga att de tar hänsyn till den 



 20 

demokratiska värdegrunden när de bemöter invandrarföräldrarna på olika sätt beroende på 

deras behov, samt att föräldrarna tränar och diskuterar värdegrunden genom samtal och 

diskussioner om deras egna värderingar. Föräldrarummets ansvariga betonade att när 

invandrarföräldrarna får förklaringar till förskolans arbetssätt blir det positivt med 

kulturmöten. Hon pekade på vikten att föräldrarna finns på föräldrarummet och ser förskolans 

arbetssätt: 

   

 Att vara här och se underlättar integration och inkludering. 

(Föräldrarums ansvarig) 

 

Den intervjuade mamman med svensk bakgrund anser att föräldrarummet har en stor betydelse 

för att känna till och förstå andras beteende som ibland kan uppfattas som annorlunda. Hon tog 

som ett exempel att hon tidigare hade en uppfattning att kvinnan bär slöja på grund av en 

bestämmelse från mannen, men under ett samtal med en mamma som bär slöja fick hon veta 

att det är kvinnan som väljer att bära slöja på grund av religiösa tro. 
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 Strateginät för föräldrarummets aktiviteter 
 

Figuren nedan presenterar föräldrarummets aktiviteter som hör ihop med förklaringarna i 

texten under bilden. Kvadraterna är föräldrarummets utgångsaktiviteter, cirklarna är syften 

med utgångsaktiviteten och pilarna betyder ”för att”. 

Figur 1: Föräldrarrummets aktiviteter  Utgångsaktiviteter 

  

 Syfte  

  För att    

     

 

 

1. Sykväll  

Föräldrarna ses varannan onsdag. Syftet är att lära känna varandra och öva på att prata 

svenska. Föräldrarna får även hjälp med att sy av personal som har sykunskaper. 

 



 22 

 

 

2. Familjverkstan  

Syftet är att diskutera föräldraskap och att föräldrarna blir delaktiga. Familjverkstan har nio 

träffar: 

Träff 1-Umgänge: För att diskutera en grundsten i föräldraskapets umgänge och på 

vilket sätt föräldrarna ger deras barn uppmärksamhet. 

Träff 2-Positiv kommunikation: Här diskuteras att när kommunikationen är positiv så 

fungerar relationen mellan föräldrar och barn bättre. Det diskuteras även på vilket sätt 

föräldrarna kan ge uppmuntran och hur de kan variera det. 

Träff 3-Rutiner och förberedelser: Hur kan föräldrarna få vardagsrutiner att fungera 

och hur kan de förbereda deras barn på saker som ska hända? De diskuterar även hur 

föräldrarna beter sig mot barnen. 

Träff 4-Uppmuntran och belöningar: Hur kan föräldrarna förhindra att deras barn blir 

bortskämda? I vilka situationer är det lämpligt eller inte lämpligt att använda 

belöningar? 

Träff 5- Välj strider: Hur föräldrarna kan ställa krav och ge ansvar till sina barn? Vilka 

strider ska föräldrarna ta? 

Träff 6-Gränser: Diskussionen tar upp att hur föräldrarna ska sätta gränser? Vad ska 

föräldrarna göra för att barnen ska förstå regler och respektera dem? 

Träff 7-Rädsla: Träffen tar upp ämnet rädsla. Hur ska föräldrarna agera när deras barn 

överdriver att vara rädd eller ängslig? 

Träff 8-Jämställdhet: Vad innebär jämställdhet? Hur behandlas pojkar och flickor? 

Diskussionen tar upp olika perspektiv och synpunkter från olika kulturer. 

Träff 9-Uppföljning och avslutning: Sammanfattning om de olika träffarna. 

 

3. Högtidsfirande  

Syftet med detta är att visa olika traditioner, att det är trevligt att träffas och prata samt att 

varje barn ska förstärka sin kulturella identitet. 
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4. Mamma mu-projekt (I samarbete med Sätra bibliotek) 

Projektet är ett resultat av föräldrarnas tankar i samband med vad läroplan säger om 

språkutveckling. Barnen följer med föräldrarummets ansvariga tillsammans med pedagogen, 

modersmållärare och en från kulturskolan. I biblioteket berättar de en saga för barnen som 

föräldrarna kan låna efteråt och prata om den hemma med barnen. Samma bok finns på CD-

skiva med olika språk som föräldrarna kan använda sig av. Tanken bakom detta är att väcka 

invandrarföräldrarnas intresse för att träna på att läsa böcker för deras barn vilket inte är lika 

vanligt i andra kulturen än den svänska. 

 

Föräldrarummets betydelse för föräldrasamarbete i en mångkulturell 

förskola/skola 
 

Här presenteras de observationer och intervjuer som är relevanta för föräldrarummets 

betydelse i att samverka med invandrarföräldrar. 

 

Observationer 

 

Under olika tillfällen har jag sett att invandrarföräldrar kommer direkt till föräldrarummet när 

de vill fråga något om förskolans system, barnets behov och när de behöver hjälp att lära sig 

svenska. Den ansvariga för föräldrarummet i sin tur gör sitt bästa för att hjälpa dessa föräldrar 

och svara på deras frågor. 

 

Intervjuer 

 

Samtliga intervjupersonerna ansåg att föräldrarummet har en stor betydelse för att samverkan 

mellan föräldrar och personal ska fungera bra. Den ansvariga för föräldrarummet såg att det är 

positivt när föräldrarna ser ett samarbete från båda sidor, dels från föräldrarnas och dels från 

förskolans sida. Hon berättade även att föräldrarnas tankar och åsikter tas med under 

förskolans kvalitet redovisning varje år, som föräldrarummet är en del av detta. Under 

intervjun med barnskötare berättade hon, att det är viktigt med föräldrarummet därför att 

föräldrarna blir delaktiga i pedagogens arbete med barnen. Hon tog som ett exempel att när 

föräldrarna sitter i föräldrarummet ser de hur personalen jobbar med barnen. Hon förklarade 

att:  
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Vi blir goda förebilder i bemötandet med barnen som till exempel vid konfliktlösning eller 

gränssättning som inte är detsamma i alla kulturer. 

(Intervjuade personal) 

 

 

Den intervjuade personalen såg att när föräldrarna finns på föräldrarummet så är det lättare för 

personalen att fråga dem om barnet, särskilt vid inskolning. Hon påpekade att de berättar för 

föräldrarna vid inskolning att det finns en tillgänglig personal på föräldrarummet som hjälper 

speciellt invandrarföräldrarna, när de till exempel behöver hjälp med att fylla i en blankett, 

ringa ett samtal eller lära sig svenska. Personalen hävdar, att dessa uppgifter skulle ha tagit tid 

från barnen om föräldrarummet inte fanns vilket var den viktiga orsaken till att de skapade ett 

sådant. Detta betonar även föräldrarummets ansvariga, att det tar lång tid att hjälpa 

invandrarföräldrar som inte behärskar det svenska språket. Hon menar att hon ändå gör sitt 

bästa för att förklara för dem genom att använda teckenspråk eller att visa bilder. 

 

Sammanfattning 
 

Resultatet visar att det som stimulerar föräldrar till att medverka i föräldracirkeln är att möta 

andra föräldrar på föräldrarummet. På detta sätt ökar föräldrarna sina kunskaper om barns 

utveckling, får verkliga idéer om fostran och ökad förståelse för andra föräldrars beteende. 

Dessutom de lär känna varandra bättre när de integrerar med varandra på föräldrarummet.  
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Analys 
 

Att blanda innebär för Runfors(2004) att skapa arenor och mötesplatser där människor som 

tillhör olika kategorier kan interagera med varandra, vilket leder till en mer inneboende 

socialisation. Även jag tolkar det som att det är viktigt att det finns en särskild tillgänglig plats, 

där invandrarföräldrar får möjlighet att träffa och ha sociala relationer med andra. Strömqvist 

(1988) menar att om vi vill släppa in fokuserar vi ofta på likheterna och om vi vill hålla dem 

utanför fokuserar vi ofta på skillnaderna. Jag tolkar detta som att förskolan/skolans sätt att 

bemöta invandrarföräldrar bidrar till att få dem in i gruppen eller utanför gruppen. Johansson 

(2003) anser att förskolan har en viktig roll för att skapa en trygg miljö för nykommande 

familjer för att dessa familjer kunna känna sig aktiva och villiga att lära sig och utvecklas. Här 

undrar jag om föräldrarummets roll i att hjälpa invandrarföräldrar så att de inte hamnar i 

känslan av utanförskap och isolering. Lorentz(2007) att vi lär oss av andras erfarenheter, vanor 

och upplevelser när vi umgås och pratar med människor med en annan kulturell, etnisk eller 

religiös bakgrund än den svenska. Som blivande pedagog tolkar jag detta att i kontakten med 

invandrarföräldrar borde jag vara medveten om att var och en av dessa personer tänker och 

uttrycker sig på olika sätt. Lunneblad (2006) poängterar i det ”pedagogiska programmet” att i 

mötet mellan barn och föräldrar från andra kulturer behöver personalen kulturell medvetenhet 

och kunskaper om de egna värderingarna. Jag tolkar det ”pedagogiska programmet” som 

presenteras av Lunneblad som att förskolan behöver en organisation genom vilken personal får 

möjlighet att samtala med föräldrarna och lära känna dem, samt att få kunskap om barnens 

bakgrund och kultur. Även Ellneby (2008) anser att när vi lär känna människor som vi 

upplever som annorlunda kan vi upptäcka att människor är ganska lika på djupe, men att vi har 

olika sätt att uttrycka det. Jag förstår från detta resonemang att när pedagogen får en förståelse 

om individens uppväxt och kultur kan han/hon som pedagog ge förklaring till ett beteende som 

kan uppfattas annorlunda och inte accepterat. Sparrman (2006) menar att man måste ta hänsyn 

till de sociala processer som barn ingår i för att kunna förstå barns kultur som är en viktig del i 

deras liv. I den situation som jag har valt att undersöka borde det därför vara nödvändigt för 

personalen att känna till barnens bakgrund och få en god kontakt med deras föräldrar. 

Wellros (1998) påpekar att vid en flytt till ett nytt samhälle med ett annat förhållningssätt till 

tiden exempelvis kan man bli både trött och frustrerad av inte känna igen sig. Jag förstår 
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utifrån Wellros och minns genom min egen upplevelse som invandrare, att det inte är lätt för 

individen att flytta till ett samhälle som skiljer sig helt och hållet från det samhälle som 

han/hon bodde i. Min uppfattning är att individen i den nya miljön känner sig förlamad och 

kan inte göra något eftersom allt är nytt för dem. Det kan vara en fördel om skolan/förskolan 

motiverar dessa föräldrar. Säljö (2000) anser att när individen kommunicerar och samspelar 

med andra, kan han/hon ta till sig nya sätt att tänka, resonera och handla. Jag uppfattar från 

Säljö att förskolan borde ordna sociala aktiviteter genom vilka personalen kan samspela med 

föräldrarna. Jag kan koppla det till föräldrarummet på Sätragården som har sådana aktiviteter 

och strategier som uppmuntrar invandrarföräldrar för att aktivt delta in i förskolans vardag. 

Hultinger och Wallentin (1996) anser att denna typ av samverkan där, åsikter och kulturer 

möter varandra är positivt och värdefull. Författaren anser att det är synd att skolan inte 

möjliggör och utnyttjar mötet med barn som kommer från olika sociala och kulturella miljöer. 

Detta ger mig en anledning att fundera över om föräldrarummet på Sätragården möter denna 

utmaning och kan ta nytta av mötet med barn och föräldrar som har olika etniska bakgrund. 

Fredriksson(1993) ser vikten av att bilda en föräldrastödgrupp som skulle hjälpa föräldrarna 

att delta aktivt tillsammans med personalen i ”Barnskolans” arbete. Jag tolkar 

föräldrastödgruppens uppgift som liknande föräldrarummet, som kan ha stora möjligheter att 

berätta för föräldrarna om skolans arbetssätt och system 
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Diskussion 
 

Metoddiskussion 
 

Att använda den kvalitativa metoden, intervjuer och observationer passade väl mitt arbete. 

Mina tidigare erfarenheter som en deltagande observatör på föräldrarummet som föräldrar och 

mina observationer under arbetetsgång gav mig mycket. Detta kan kopplas till Stensmo (2002) 

som anser att forskaren får en annan syn när han/hon deltar i den undersökande verksamhet  

Under intervjun fick jag ta del av många tankar och erfarenheter från intervjupersonerna dels 

på grund av deras intresse och engagemang. Här kan jag nämna Johansson och Svedner (2006) 

som anser att intervjuaren ska respektera och vara intresserad av intervjuns syfte. Mina 

intervjufrågor var öppna vilket gjorde att jag kunde ställa följdfrågor samt att 

intervjupersonerna hade möjlighet att utveckla sina tankar och koncentrera sig just på 

intervjuns syfte. Nackdelen med intervju som metod är att den som intervjuar nästan aldrig 

kan förhålla sig helt neutral. Kanske den intervjuande fick en signal från mig vilket svar jag 

ville ha på grund av mina tidigare erfarenheter om området. Intervjun med föräldrarummets 

ansvariga var givande och ledde till en öppen och lång diskussion kring området. Ibland 

tappade jag koncentrationen när vi satt i föräldrarummet och hejade på barnen och personalen 

som gick förbi, det skulle ha gått bättre om vi var i ett enskilt rum. Jag var intresserad av att 

använda Complador för att samla in det som intervjupersonerna framhåller men, jag var osäker 

på om jag skulle klara av det eftersom Complador var något nytt för mig. Därför valde jag att 

anteckna istället.  Det var ganska svårt att hinna med och anteckna allt som sades men jag fick 

fram det jag ville. Det skulle ha gått bättre om jag har använt mig av Complador för att samla 

in intervjuarna. Att spela in intervjuerna skulle ha fungerat bättre rent tekniskt men jag var 

osäker på om föräldrarna skulle gå med på det och rädd att de skulle känna sig obekväma med 

att bli inspelade och att detta kunde hindra de från att uttrycka sina tankar fritt. 

 

Resultatdiskussion 
 

Enligt Länsstyrelsen i Gotlandslän menar att de gemensamma mötesplatser är nödvändiga för 

att bygga ett öppet, integrerat och fungerande samhälle. Runfors (2004) i sin tur lägger en stor 
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vikt vid att det ska skapas mötesplatser där, människor med olika bakgrund får möjligeter att 

interagera med varandra, vilket leder till en mer inneboende socialisation. Även Lunneblad 

(2006) poängterar att förskolan behöver en organisation genom vilken personalen får 

möjlighet att lära känna och samtala med föräldrarna samt att få kunskap om barnens 

bakgrund och kultur. Bouakaz (2007) och Ellneby (2008) ser vikten med att föra diskussioner 

och ha en dialog med invandrarföräldrar om deras språk, kultur och religion. Lunneblad 

(2006) nämnde i det pedagogiska programmet att förskolans uppgift är att invandrarbarn 

känner tillhörighet i både föräldrarnas ursprungskultur och i den svenska kulturen samt att de 

visar andra kulturer respekt. Detta kan kopplas till föräldrarummets högtidsfirande med syfte 

på att visa traditioner och förstärka kulturell identitet hos barnet. Mina observationer om 

föräldrarummets aktiviteter (Eidfest, sykväll, familjverkstan) och mina intervjuer har visat att 

föräldrarummet ger föräldrarna och personalen många tillfällen att lära känna varandra och 

genomföra diskussioner och samtal om kultur. Utifrån den tidigare forskning om integrationen 

och mina slutsatser kommer jag fram till att ett föräldrarum på förskola/skola underlättar 

integrationen av invandrarföräldrar och ger personalen möjlighet till att bli medveten om 

barnens bakgrund. Jag tycker att det är svårt för förskolan/skolan som inte har den här 

tillgången (föräldrarummet) att ha kunskap om barnens bakgrund på grund av en  stressig 

tillvaro och vardagsplanering. Jag anser att föräldrarummets placering i Sätragården är av 

betydelse. Det ligger så pass centralt att det motiverar till småprat mellan personal och 

föräldrar. Detta kanske inte är möjligt i andra förskolor på grund av byggnadernas 

planlösningar. 

 

Utifrån mina observationer och intervjuer har jag sett att föräldrarna kände sig och var alltid 

välkomna på föräldrarummet vid sittstunden eller fundering över något på förskolan. 

Lunneblad (2006) tar upp i det ”pedagogiska programmet” att pedagogerna ska ha förståelse 

hur de bemöter föräldrar och barn från andra kulturer. Det är positivt och meningsfullt när 

föräldrarna bemötas på detta sätt på föräldrarummet, när jag blir en välkommen förälder blir 

jag en motiverad förälder. 
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Hedencrona och Kos-Diens (2003) hävdar att i alla kulturer kan individen ha olika 

uppfattningar i samband med familj, barnuppfostran, utbildning, arbete, social status och 

religion. Därför ser Engholm (2007) på integrationen som ett bra sätt för människor att lära 

känna varandra och lära av varandra. Även Strömqvist (1988) anser att när grupper från olika 

kulturer möts är det möjligt att de grupperna skapar en delvis ny språklig och kulturell 

identitet. Vidare anser Ellneby (2008 ) att när vi lär känna människor som upplevs som 

annorlunda, kan vi upptäcka att vi människor är ganska lika på djupet, men att vi har olika sätt 

att uttrycka det på. Här kan jag ta ett exempel som den svenska mamman nämnde, att förut 

hade hon en annan uppfattning om varför kvinnan bär slöja, tills att hon har fått en förklaring 

från en mamma som bär slöja. Här undrar jag om det finns plats och möjlighet på alla 

skolor/förskolor för föräldrar att hamna i sådana diskussioner. Alla förskolor/skolor har ofta 

föräldrafika eller drop-in två gångar varje år, men jag anser inte att det är tillräckligt till 

diskussioner eller samtal om varandras kulturer. 

 

Alfakir (2004) visar vikten av att pedagogen först lyssnar på föräldrarnas berättelser om deras 

egen skolgång innan de får information om skolans system. På detta sätt upptäcker läraren hur 

föräldrarna ser på lärarrollen, elevrollen, föräldraroll och skolans mål. Fredriksson (1993) 

poängterar att ”försöksverksamheten” har misslyckat med ett välfungerade föräldrasamarbete 

därför att föräldrarna inte har fått tillräcklig information om skolans arbetssätt, om 

arbetsformer och om försöksverksamheten. Utifrån min delaktighet i föräldrarumsaktiviteter 

var jag med vid varierande samtal och diskussioner om skolanssystem från olika perspektiv. 

Även den intervjuade personalen ansåg att de blir goda förebilder när föräldrarna ser hur de 

jobbar med barnen, hur de löser konflikter och sätter gränser.  Det är självklart viktigt att 

föräldrarna ser personalens sätt att bemöta barnen men det ska inte glömmas bort att det kan 

skapa konflikter med invandrarföräldrar vars uppfattningar om och förståelse av detta 

bemötande kan stå i strid med föräldrarnas åsikter. 

 

Det står på verksamhetsplanen för föräldrarummet att orsaken till att de skapade ett 

föräldrarum var på grund av att personalen inte hade tid att svara på invandrarföräldrarnas 

frågor och funderingar om förskolans system. Det visade sig genom mina observationer och 

intervjuer att föräldrarummet gör dessa uppgifter som annars personalen skulle göra. 
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Föräldrarummets ansvariga poängterade under intervjun att hon använder teckenspråk och 

visar bilder för att hjälpa föräldrarna som inte har svenska som modersmål om deras 

funderingar över förskolan och barn. Frågan är om dessa föräldrar förstår allt som hon säger. 

Förslagsvis kan förskolan anställa en till flerspråkig personal som de hade förut, men som 

tyvärr slutade. I Sätragårdens situation kan det vara svårt att ha en till personal beroende av 

den ekonomiska situationen. På grund av att förskolan har skapat föräldrarummet utifrån sin 

egen budget och det finns inte någon myndighet som stödjer detta. Här undrar jag om andra 

skolor/förskolor vågar ta sådant beslut och att få in de extra pengarna på sådana satsningar. 

 

Ellneby (1996) framhåller att flyktingfamiljer behöver ett socialt nätverk som integrerar dem i 

samhället för att de ska känna trygghet och samhörighet. Likaså Johanson (2003) anser att 

tryggheten ger en positiv grundsyn till självet och en hoppfull kroppshållning. Mitt resultat av 

intervjuerna och observationerna har visat sig att invandrarföräldrar känner sig trygga på 

föräldrarummet. Här kan jag nämna den intervjuade mamman från Turkiet som kände sig som 

en medlem av förskolans familj. Självklart är det tryggt för både barn och föräldrar att se 

varandra under inskolningen då föräldrarna sitter i föräldrarummet. Det kan även bli svårt för 

barnet att bli tryggt och vänja sig vid en personal när han/hon ser föräldrarna under 

inskolningen. Jag menar att situationen blir problematiskt för barn och föräldrar samt personal. 

Jag har sett och varit med hur ett nytt barn på förskolan gråter när han/hon ser föräldrarna på 

föräldrarummet vilket gör att även föräldrarna blir ledsna. 

 

Benckert med flera (2008) skriver att det kan vara bra om t.ex. personalen skickar hem en bok 

som de har läst på förskolan och ber föräldrarna att läsa eller berätta på modersmålet. På detta 

sätt, visar personalen föräldrarna hur viktiga de är för deras barns språkutveckling. Detta är det 

som föräldrarummet gör i projektet ”mamma mu” som syftar på att väcka 

invandrarföräldrarnas intresse för att läsa böcker för deras barn samt att ta ansvar för deras 

barns språkutveckling.  

 

Fördelen med föräldrarummet är att det ger förskolan en större möjlighet till kontakt och 

samarbete med föräldrarna. Som det står i verksamhetens plan (föräldrarummet) blir 

föräldrarna inbjudna till minst åtta föräldramöten varje år, vilka är beroende av föräldrarnas 
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tankar och förslag på vad möten ska handla om. Självklart kan detta resulteras till ett väl 

fungerade föräldrasamverkan och det går inte att jämföra detta med andra skolor/förskolor 

som har bara två föräldramöten som rutiner varje år. 

 
Avslutande kommentarer 
 

Vilka åtgärder ska förskola eller skola ta för att föräldrarna väl samarbetar med personalen och 

känner sig delaktiga i verksamhetens arbete? Hur ska föräldrarna känna sig trygga och 

involverad i det nya samhället och lär sig att ta hänsyn och visa respekt i samspel med andra?  

Vad är det som ska göras för att de invandrarföräldrarna får en bra och trygg start på deras 

barns förskola eller skola? Dessa frågor är oerhört viktiga att fundera på och reflektera över på 

förskola/skola särskilt den mångkulturella.  

 

Framtida forskning 
 

Det skulle vara intressant att göra en jämförelse mellan Sätragårdens förskola och en annan 

mångkulturellförskola som inte har ett föräldrarum och se skillnader och likheter i deras sätt 

att integrera och samverka med invandrarföräldrar. En annan undersökning som skulle vara 

fascinerande är att se förändringar kring föräldrarummet på Sätragården från starten tills nutid. 

Det kan även vara tänkvärt att se vilka föräldrar som ofta är i föräldrarummet och vilka som 

väljer att inte gå dit.  
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Bilaga 1  
 

Intervjufrågor 

 

1. Hur arbetar föräldrarummet för att integrera invandrarföräldrar i förskolans arbete? 

2. Vad har föräldrarummet för aktiviteter för att göra mångkulturella möten positivt och 

väsentligt? 

3. Vilka uppfattningar har föräldrar/personal om föräldrarummets betydelse för 

integration och samverkan?  
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Den 1/9-08 

Bilaga 2 
 

 

Verksamhetsplan Föräldrarummet 

 

 

Övergripande mål 

Sätragården är en förskola med mångårig erfarenhet av att möta familjer med olika kulturella 

bakgrunder och familjer som är nya in i förskolans värld. En erfarenhet Sätragården gjort i 

dessa möten är att det ofta uppstår frågor av både praktiskt art och en mer pedagogisk art och 

att personalen i barngrupperna på förskolan tyvärr känner att tiden till att möta dessa frågor 

inte finns. För att både föräldrarnas och personalens behov bättre ska kunna tillgodoses så har 

vi på Sätragården ett föräldrarum. 

 

Syftet med föräldrarummet är att de föräldrar som har barn på förskolan ska ha en plats där de 

kan träffas och lära känna varandra och där det finns personal som har tid att samtala och föra 

diskussioner om olika aktuella ämnen. Frågor om förskolans värdegrund, idéer och arbete ska 

kunna bemötas och i och med att föräldrarna får insyn i verksamheten har de också möjlighet 

att vara med och påverka innehållet i den. 

Föräldrarummets centrala placering ger närhet till verksamheten och föräldrarna ser 

personalen i arbete och ser då det förhållningssätt som finns gentemot barnen. Detta kan stärka 

föräldrarollen och vara vägledande för föräldrarna. 

För pedagogerna är det givande att se barnen i samspel med föräldrarna för att bättre kunna 

möta det enskilda barnet och dess behov. 

 

För föräldrar som är nyanlända till Sverige kan möjligheten till diskussioner om , bland annat, 

Sverige och svensk barnuppfostran underlätta integrationen i det svenska samhället. 

 

Beskrivning av lokalen 

I föräldrarummet finns en soffhörna, två datorer med Internetuppkoppling och skrivare, ett 

bokställ med böcker från biblioteket, ett stort bord med stolar, en syhörna med två symaskiner 

och en kokvrå där det finns möjlighet att baka och förebreda mindre måltider. Det finns alltid 
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tillgång till kaffe, te, frukt och kex. 

 

Det finns också uppdaterad samhällsinformation på lätt svenska samt på flera språk som talas 

på förskolan. 

 

Föräldrarummet är öppet dagtid fyra dagar i veckan och kvällstid en gång i veckan. 

 

Personal 

För närvarande finns det en personal med 75% tjänst. 

 

Verksamhet 

I föräldrarummet kan föräldrarna arbeta med läxor. De kan få hjälp med ifyllande av 

blanketter av olika slag och få vägledningar om hur de ska få vidare kontakt med viktiga 

institutioner så som hälsocentral, försäkringskassa , arbetsförmedling och medborgarkontor. 

Informationen om vad de olika institutionerna i samhället har att erbjuda finns också att få. 

Genom samtal ges tips om bland annat hälsa och hygien, barnuppfostran, vad som är bra mat, 

fritidsaktiviteter, skolor med mera. Kontaktnät skapas. Stor vikt läggs vid betydelsen av att 

våga vara vuxen och att vara vägledare för barnet/barnen som föräldrarollen kräver. 

 

För föräldrar som nyligen kommit till Sverige betonas betydelsen av att lära sig svenska 

språket för att kunna stödja barnens skolgång och uppväxt i Sverige. 

 

Föräldrarummet är en mötesplats dit många kommer för att träffa andra vuxna. För en del av 

föräldrarna är det den enda plats där de, men svenska språket som medel , har möjlighet att 

lära känna andra. 

 

Verksamhetsmål (per verksamhetsår) 

 Att minst ha åtta föräldramöten med personlig inbjudan och där förskolans alla 

språkgrupper finns representerade. Föräldramötes innehåll tas fram av föräldrar och 

personal tillsammans och leds föräldragruppen tillsammans med personal. 

75% föräldranärvaro 
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  En föräldragrupp som driver frågor som känns aktuella utifrån föräldraperspektiv. 

 

 Att ha föräldrafika i samband med att en högtid firas (exempelvis Alla hjärtans dag, 

Ramandas avslut). Fikat sker i drop-in form under förmiddag och eftermiddag. 75% 

familjenärvaro. (1) 

 

 Att fira fem högtider och berätta anledningen till firandet. Högtider ska firas är Id 

(slutet av ramadan), Jul , Nawroz , Påsk och Midsommar.(2) 

 

 Att ha en kvällsträff i veckan där samtalsspråket är svenska. Minst fem deltagare.(3) 

 

 Att ha tillgång till ett kontaktnät dit föräldrar kan lotsas vid behov och önskemål: Ex 

hälsocentralen, försäkringskassan, bibliotek, Kulturskolan, Ungdomsmottagningen, 

skolor. 

 

 Att personalen i föräldrarummet tillsammans med övrig personal tar emot studiebesök 

och berättar om verksamheten i olika sammanhang. Minst tio tillfällen / verksamhetsår. 

 

 Att under fyra dagar i veckan ha öppen verksamhet då föräldrar kan komma och få sig 

en pratstund och / eller stöd utifrån olika behov. (4) 

__________________________ 

 
1. När någon från barnets familj representerar familjen, kan vara mamma , pappa moster eller 

syskon. 

2. Dessa är aktuella vt –08, men revideras vid önskemål. 

3. Under vt –08 har kvällsträffarna varit en sykväll och en läskväll, men styra utifrån aktuellt 

önskemål. 

4. Tex att fylla i blanketter, förstå formulär , fråga om läxor, gränssättning i relation till 

medmänniskor. 
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 Att personalen i föräldrarummet finns tillgängliga för den pedagogiska personalen vid 

tex föräldrasamtal och vid förberedandet av dessa. 

 

 Att vara lyhörd och fånga upp aktuella ämnen för föräldrar och personal. Detta för att 

sedan sätta in lämpliga åtgärder. Aktuella ämnen kan bland annat vara personlig 

hygien, könsstympning, hedersvåld, värdegrund, rasism, att vara utlandsfödd svensk 

och uppfostra barn in i det svenska samhället utan att veta vad det egentligen står för. 

 

 

 

 


