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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Avsikten med min pro gradu avhandling är att forska i hur flyktingföräldrar upplever sin föräldraroll i diasporan. Det regionala perspektivet är
landsbygden i svenska Österbotten. Jag har utgått från föräldrarnas perspektiv och valt kvalitativ forskningsmetodik och temaintervjuer för att
kunna intervjua åtta invandrarföräldrar från Bosnien och därmed ta del av deras upplevelser. Vad innebär det att vara förälder med kanske
bristfälliga kunskaper i språk och kultur i ett nytt land? Hur har det finländska samhället påverkat föräldrarollen och hur upplevs föräldraskapet i
det nya hemlandet? Jag lyfter även fram mottagandet av flyktingar på landsbygden och diskuterar hur integrationen har fungerat i ett agrart
samhälle, eftersom tidigare integrationsforskning begränsats till mera urbana miljöer.
Jag utgår från att redogöra för vad flyktingskap är ur en teoretisk utgångspunkt i lagstiftning, utanförskap och liminalitet. Själva flykten förklaras
utgående från van Genneps övergångsritteori (1999) som exemplifierar hur flyktingarna står på sidan om eller ”mittemellan”. Därefter diskuteras
begreppet föräldraskap och jag undersöker om det finns olikheter i synen på uppfostran mellan den bosniska och finländska kulturen. Andra
frågor jag tar upp är hur familjen och samhället påverkar föräldrarna och barnen i diasporan och vilken inverkan de transnationella kontakterna
har. Slutligen vilken betydelse har den kulturella bakgrunden i kontakten med det nya samhället och dess invånare. Jag har prövat mitt empiriska
material utgående från Berrys (1980) ackulturationsteori som omfattar kontakt-, konflikt-, och anpassningsskeden för att analysera vilka områden
som upplevts som problematiska och för att analysera vilket stöd de eventuellt har kunnat få samt på vilket sätt föräldrarna eventuellt kunnat ta
del av det finländska samhället.
Ur det empiriska materialet steg centrala utmaningar i uppfostran upp till ytan. Dessa var oron för barnen, den socioekonomiska situationen,
kulturella skillnader och drömmen om hemlandet. Livet i den diasporiska verkligheten har inneburit både oro och förväntningar på framtiden och
då speciellt när det gällt barnen. Trots längtan till hemlandet har språkundervisningen och arbetsplatsen utgjort grunden för integrationen i
samhället. Att utgå från den egna kulturens föräldraroll samtidigt som de ganska långt omfattat den nya kulturens föräldraroll torde ha gett en
stabil grund att stå på. Stödet från skolan, arbetskamraterna och vårdpersonal har även ansetts vara värdefullt för utveckling av föräldrarollen.
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Avainsanat-Nyckelord-Keywords
flyktingskap
flyktningar
bosnier
föräldrar
föräldrarskap
familj
diaspora
landsbygd
ackulturation

Säilytyspaikka-Förvaringsställe-Where deposited

Muita tietoja-Övriga uppgifter-Additional information


	Abstrakti

