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Abstract  
 
Denna studie syftar åt att ta reda på pedagogers definition av begreppet kulturmöte och hur 
de arbetar med det i förskolan. I litteraturgenomgången förklaras begreppen kultur, 
kulturkrock och kulturmöte. Även styrdokumenten och arbetssätt som gynnar skapandet av 
kulturmöte tas upp. Vi har utgått från ett sociokulturellt perspektiv, vilket innebär att lärande 
sker i mötet med andra människor. Undersökningen är av kvalitativ art och semistrukturerade 
intervjuer har genomförts. Fyra förskolor valdes ut, som skiljer sig åt både ur geografiskt och 
ur etnisk synvinkel. I resultatdelen presenteras intervjupersonernas erfarenheter utifrån fyra 
teman: kulturmöte, arbetssätt, kulturkrockar och barngruppens sammansättning. Alla 
intervjupersoner definierade begreppet kulturmöte med respekt för varandra, att behandla 
andra såsom man själv vill bli behandlad och att mötas på halva vägen. Resultatet av studien 
visar inga markanta skillnader mellan mångkulturella förskolor och förskolor där det finns 
färre flerkulturella barn. Studien visar också att många pedagoger arbetar med kulturmöte på 
ett ytligt plan som med nationalitetsflaggor och mat. Däremot arbetar man inte på djupet med 
respekt för varandras kulturer och varandras olikheter trots att det är ett nyckelord för 
flertalet intervjupersoner när det gäller skapandet av kulturmöte. Studien visar att det är i 
samtalen och i leken kulturmöte skapas. 
 
Ämnesord: Definition, kulturmöte, kulturkrock, förskola och arbetssätt 
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1. Inledning 

”Vart fjärde barn i förskolan har invandrarbakgrund, sägs det. Det mångkulturella samhället 

finns alltså överallt det gäller bara att se det” (Bozarslan s.107). Dock kan man fråga sig om 

det uppmärksammas på varje förskola. Arbetar man aktivt för att skapa kulturmöten? I 

Läroplanen för förskolan, Lpfö98 (Utbildningsdepartementet, 1998) beskrivs det tydligt hur 

pedagogerna inom förskolan skall arbeta. ”Verksamheten skall präglas av omsorg om 

individen och syfta till att barnens förmåga till empati och omtanke om andra utvecklas, 

liksom öppenhet och respekt för skillnader i människors uppfattningar och levnadssätt” (a.a. 

s. 7). Men kan det vara så att dessa styrdokument skiljer sig från hur pedagoger inom 

förskolan arbetar med kulturmöten? Dessa frågeställningar har väckt ett intresse hos oss att 

forska vidare om hur pedagogerna ser på detta begrepp. I dagens samhälle behövs det 

medvetna pedagoger som främjar tolerans och acceptans mot varandras olikheter. Kulturmöte 

bör aktivt främjas då vi annars tror att det finns stor risk för kulturkrockar och fördomar. 

 

Under vår lärarutbildning har det funnits verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Vi har haft 

olika VFU-platser och stött på olika sorters förskolor. Då den ena av oss har varit på en 

introduktionsavdelning under några VFU-veckor och den andra på en allmän förskola har vi 

märkt att arbetet med att skapa kulturmöte har skilt sig åt markant. Både när det gäller 

förskolans organisation men även mellan pedagogerna. Vi har upplevt aktivt engagemang och 

intresse från pedagogernas sida men även ointresse då de har ansett att det inte behövts skapa 

kulturmöte på grund av avsaknad av flerkulturella barn i barngruppen. Detta öppnade våra 

ögon och fick oss att ifrågasätta om det var en tillfällighet eller något som sker systematiskt i 

samhället. Dock är det oroväckande eftersom alla förskolor har samma läroplan att följa.  

 

1.1. Bakgrund 
Denna studie bygger vidare på våra egna erfarenheter av det som påpekas i Andersson och 

Jaskaris (2004) studie, som ifrågasätter om det i en mångkulturell förskola blir så att alla 

olikheter blir till likheter och bemöts lika. De ifrågasätter även om det kan vara så att icke 

mångkulturella förskolor inte tar olikheten för givet utan uppmärksammar den mera.  

 

Detta lade grunden till vårt intresse av att undersöka hur pedagoger i förskolan definierar och 

arbetar med kulturmöten. Denna studie riktar sig till förskolan, då detta är vår framtida 
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arbetsplats. Förskolan lägger grunden för framtida kulturkrockar eller kulturmöten. Bozarslan 

(2001) slår fast: ”Förskoleåldern är avgörande för barns personlighetsutveckling. Om vi inte 

lyckas med att ge dem tillräckligt stabil grund och en positiv identitet, är det ett misslyckande 

för hela samhället” (a.a. s. 114).   

 

1.2 Syfte  
Som blivande pedagoger anser vi att vi behöver mer kunskap för att kunna möta flerkulturella 

barn i förskolan på ett adekvat sätt och för att kunna skapa kulturmöten mellan barnen på ett 

sätt som stämmer överens med vad som står i Läroplanen för förskolan, Lpfö98 

(Utbildningsdepartementet, 1998). Vårt syfte är att ta reda på hur pedagoger arbetar med 

begreppet kulturmöte ute i förskolorna och hur de definierar begreppet. Vi vill även 

undersöka om pedagogernas arbete med kulturmöte skiljer sig åt beroende på om förskolan är 

mångkulturell eller ej. Vi hoppas på att vår studie i framtiden kan bidra till ökad kunskap om 

kulturmöte ute i förskolorna. 

 

1.3 Studiens disposition 

Studien börjar med en disposition över upplägget. Därefter följer en litteraturdel där vi 

presenterar tidigare forskning om kulturmöten, pedagogens roll och om kulturkrockar. Även 

styrdokumenten och arbetssätt som gynnar kulturmöten kommer att tas upp. Vidare följer en 

metoddel där våra metodologiska och teoretiska utgångspunkter tas upp. I resultatdelen 

redovisas och kommenteras resultatet utifrån vår kvalitativa undersökning. Därefter följer en 

diskussion där litteraturdelen och resultatdelen jämförs och analyseras. Slutligen knyts 

studiens huvudsakliga delar samman med syftet i en sammanfattning.   

 

I denna studie kommer vi att använda oss utav begreppet flerkulturella barn. För oss innebär 

begreppet flerkulturella barn att barnet har en eller två föräldrar med utländsk härkomst. 

Barnet kan vara fött både i Sverige eller utomlands.  

 

2. Litteraturgenomgång 

I följande avsnitt kommer olika delar som påverkar arbetet med att skapa kulturmöten att 

presenteras. Vi har valt att belysa de olika delarna ur pedagogens perspektiv. Styrdokumenten 
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presenteras och följs av en definition av begreppet kultur. Vidare kommer vi att jämföra vad 

som uppstår vid kulturmöten kontra kulturkrockar och vilka arbetssätt pedagogen kan 

använda sig av för att främja kulturmöten.  

 

2.1 Styrdokument 

I Läroplanen för förskolan, Lpfö98 (Utbildningsdepartementet, 1998) beskrivs det klart och 

tydligt hur dagens samhälle ser ut och hur pedagogerna ska utnyttja det till sin fördel. Den 

kulturella mångfaldens möjligheter betonas: ”Den växande rörligheten över nationsgränserna 

skapar en kulturell mångfald i förskolan, som ger barnen möjligheter att grundlägga respekt 

och aktning för varje människa oavsett bakgrund” (a.a. s. 7). I Lpfö 98 skrivs det vidare:  

 

Det svenska samhällets internationalisering ställer höga krav på människors förmåga att leva med 
och förstå de värden som ligger i en kulturell mångfald. Förskolan är en social och kulturell 
mötesplats som kan stärka denna förmåga och förbereda barnen för ett liv i ett alltmer 
internationaliserat samhälle. Medvetenhet om det egna kulturarvet och delaktighet i andras kultur 
skall bidra till att barnen utvecklar sin förmåga att förstå och leva sig in i andras villkor och 
värderingar (a.a. s. 9). 

 

I Skollagen beskrivs även pedagogernas uppgift i förskolan. De skall främja barnens 

harmoniska utveckling till ansvarskännande människor. I förskolan skall det finnas personal 

som kan uppfylla barnens behov av omsorg men även ge dem den pedagogiska verksamheten 

som behövs. Pedagogerna skall också utgå från varje barns behov och ge dem det stöd de 

behöver i sin utveckling.  

 

I Läroplanen för förskolan, Lpfö98 (Utbildningsdepartementet, 1998) beskrivs även vilken 

värdegrund som ska prägla verksamheten: 

 

Värdegrunden uttrycker det etiska förhållningssätt som skall prägla verksamheten. Omsorg om och 
hänsyn till andra människor, liksom rättvisa och jämställdhet samt egna och andras rättigheter 
skall lyftas fram och synliggöras i verksamheten (a.a. s. 7) 

 

Den 3 februari 2005 lade regeringen in förordning om ändring i Läroplanen för förskolan, 

Lpfö98 (Utbildningsdepartementet, 1998). Vissa begrepp har förtydligats och begrepp som 

dubbel kulturtillhörighet har bytts ut mot flerkulturell tillhörighet:  
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Förskolan kan bidra till att barn som tillhör de nationella minoriteterna och barn med utländsk 
bakgrund får stöd i att utveckla en flerkulturell tillhörighet (www.skolverket.se, 2005). 
 

 

Regeringen förtydligar även språkets betydelse. Den delen av förordningen markeras 

här med kursiv stil:     

 
Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och 
identitetsutveckling. Förskolan skall lägga stor vikt vid att stimulera varje barns 
språkutveckling och uppmuntra och ta till vara barnets nyfikenhet och intresse för 
den skriftspråkliga världen. Barn med utländsk bakgrund som utvecklar sitt 
modersmål får bättre möjligheter att lära sig svenska och även utveckla 
kunskaper inom andra områden. Förskolan skall medverka till att barn med annat 
modersmål än svenska får möjlighet att både utveckla det svenska språket och sitt 
modersmål (www.skolverket.se, 2005). 
 

Ytterligare ett mål har tillkommit för förskolan att sträva efter: 

 
Förskolan skall sträva efter att varje barn: 
 

som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet samt 
sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål 
(www.skolverket.se, 2005). 

 

Sammanfattningsvis kan man att säga att styrdokumenten innehåller tydliga mål och en 

värdegrund som förskolan skall vila på. Dock är det upp till varje enskild förskola hur man 

vill arbeta för att uppnå målen.  

 

2.2 Definition av begreppet kultur 

Det finns olika sätt att definiera kultur. Enligt SOU 1996:143 Krock eller möte - Om den 

mångkulturella skolan, innebär den snävare definitionen: ”Den snävare definitionen omfattar 

bara tänkandet, vilket kan uttryckas som de meningssytem som ger ordning och inriktning i 

människors liv” (s.134). I den vidare definitionen innebär begreppet kultur en grupps tankar 

och handlingar, alltså allt som en människa har, gör och tänker. I den sista beskrivningen 

menar man inte att det bara finns en till exempel svensk kultur, utan många kulturer bland 

annat storstadskultur. Ehn och Löfgren definierar enligt SOU (a.a.) att kultur är de 

erfarenheter, kunskaper och värden som människor delar och som de tillsammans återskapar i 

socialt handlande. I SOU (a.a.) definieras det på följande sätt:   

 



 9

En kultur omfattar grundläggande värderingar och uppfattningar om hur världen, samhället och 
människorna är funtade, sätt att lösa problem och sätt att uttrycka sig. Mer konkret omfattar den 
sätt att gå och stå, sätt att röra armar och ben och ansiktets småmuskler, sätt att prata, att vara tyst, 
klä sig, uttrycka tacksamhet, göra affärer, vara grannar och mycket annat.  (a.a. s. 134) 
 

Jernström och Johansson (1997) påstår att barnet växer in i en kultur. Med det menas att det är 

ett beteendemönster som överförs från generation till generation och att barnet tar till sig detta 

beteendemönster och därigenom lär sig förstå sin omgivning. Kultur är folkets sätt att leva. 

Heyman (1990) framhåller att det är viktigt att försöka definiera ordet kultur och hennes 

definition är att det är människors sätt att organisera sina liv, vilket kan innefatta det 

ekonomiska systemet, lag och ordning, sociala anordningar, utbildningssystemet, seder och 

bruk, barnuppfostran mm. Angel och Hjern (2004) anser att kulturtillhörighet är viktig för en 

människas verklighetsuppfattning och den har inflytande över människors handlingar i många 

olika sammanhang. Varje kultur har sina speciella föreställningar kring hälsa, sjukdom och 

död. Varje kultur har också idéer om familjen och hur man fostrar och tar hand om barnen.  

 

Olsson (2004) betonar i sin beskrivning av kultur att de flesta kulturer har en kärna och ett 

skal. Det kulturella skalet innehåller alla yttre tecken på kulturen som språk, matvanor, 

traditioner eller klädsel. Detta skal är det vi lättast ändrar på. Den kulturella kärnan innehåller 

mer regler som till exempel beskriver vilka beteenden som är bra och vilka som är dåliga. 

Dessa är djupare rotade. 
 

Sammanfattningsvis kan det sägas att kultur är ett gemensamt levnadssätt hos en grupp 

människor. Det innefattar bland annat religion, språk, mattraditioner, konst, umgänge, musik, 

kläder och värderingar.  

 

2.3 Kulturmöten 
I utredningen om Krock eller möte - Om den mångkulturella skolan (SOU 1996:143) har man 

kommit fram till att många flerkulturella barn får den första kontakten med svensk kultur i 

förskolan. Detta kan innebära en påfrestande situation för små barn. Förskolan är också för 

många barn den första kontakten med det svenska språket, vilket beskrivs i utredningen:  

 
Språket har en främmande melodi som inte inger samma känsla av trygghet som ens modersmål, 
maten smakar annorlunda, sättet att äta kan vara helt annat osv. det är mycket som kan vara 
främmande och svårt. Om personalen med hjälp av kroppskontakt, närhet, värme och omsorg 
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lyckas få kontakt med invandrarbarn blir även svenskarna i förskolan positiva förebilder vid sidan 
av föräldrarna. (SOU 1996, s. 51) 

 

Sjöwall (1994) skriver om olikheter och möjligheter och även om möte mellan individer. Hon 

hävdar att när människor möts är det inte fråga om ”vi och dom” utan ”jag och du” Sjöwall 

menar: “Möten med föräldrar och barn i barnomsorg och skola är möten mellan individer, inte 

mellan normala och de avvikande“ (a.a. s. 18). Sjöwall frågar sig varför man alltid ska prata 

om olikheter. Barn är barn, enligt henne. Det är bättre att utgå ifrån hur lika vi är istället. 

Norell Beach (1995) anser däremot att det är viktigt att pedagogerna lyfter fram olikheter. 

Oavsett hur barngruppen ser ut kan man visa för barnen att olikheter är accepterade. Barnen 

behöver lära sig att känna sig stolta över sig själva och sina kompetenser. Detta påstår Norell 

Beach kan göras i vilken barngrupp som helst. Om man har en barngrupp med varierande 

etniska ursprung kan man uppmärksamma skillnader och likheter för barnen. Har man en 

barngrupp där alla barn har en mer homogen bakgrund kan man lyfta fram andra skillnader så 

som dialekter, hårfärg, familjekonstellationer osv. Alla har yttre skillnader men även inre 

likheter menar Norell Beach. En betydelsefull del är personalens inställning till mångfald, att 

man inte utgår från svårigheter eller problem utan att man ser barn från en annan kultur som 

en tillgång för hela gruppen. Norell Beach skriver vidare: ”Tillförsikten, nyfikenheten och 

öppenheten för andra folk. Inställningen att mångfald är spännande och bra för barnen. Då 

hamnar möjligheterna och tillskotten i fokus istället för problem och svårigheter” (a.a. s. 64). 

 

Olsson (2004) ställer sig frågan hur människor egentligen beter sig i förhållande till personer 

med annan kulturell bakgrund än sin egen. Våra normer och värderingar blir ofta mycket 

synliga i mötet/krocken med människor från andra kulturer. Ergün-Engström och Heyman 

(1989) tar upp att det inte är förrän en person möter någon från en annan kultur som detta blir 

uppenbart, att det finns olika sätt att leva. Ofta tycker man att allt bra finns i den kultur man 

lever i och allt dåligt finns i andras kulturer. ”I bästa fall kan kulturerna i möte lära av 

varandra och få ett positivt utbyte till stånd” (a.a. s. 64). Ergün-Engström och Heyman (1989) 

förklarar att kulturer som möts, påverkar alltid varandra. I Sverige är kulturen svensk och den 

är inte bättre eller sämre än någon annan, utan den är självklar i Sverige, menar författarna. En 

familj som kommer från en annan kultur ser sin kultur på samma självklara sätt som vi ser på 

vår kultur och den har lika stor rätt att finnas i Sverige att respekteras och utvecklas.  

Barn som lever med två kulturer, en hemma och en på förskolan, kan uppleva det som 

besvärligt och svårt att förstå, anser Ergün-Engström och Heyman (1989). Det krävs en hel 
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del kunskaper om hur man som pedagog ska hantera detta för att det inte ska bli en kollision 

utan ett möte. Ett kulturmöte kan innebära en rad möjligheter till nya utbyten men det kan 

också enligt Ergün-Engström och Heyman leda till svårigheter som missförstånd och 

kollisioner. Ergün-Engström och Heyman tar upp: ”Ett nyfiket samspel och en öppen dialog 

måste prägla Sverige som ett mångkulturellt land, om det ska bli ett bra land att leva i för oss 

alla” (a.a. s. 119). Berg (1992) jämför vad som händer när människor möts respektive inte gör 

det. När kulturmötet uppstår är vi öppna för varandra och försöker sätta oss in i hur människor 

tänker och vad som har påverkat dem i deras liv. Berg menar: ”Att möta människor innebär 

spännande perspektivförskjutningar och växande” (a.a. s. 23). 

 

Ljunggren och Marx (1994) har tittat närmare på frågan om vad det innebär för ett 

invandrarbarn att leva i två kulturer. För att barnen ska kunna se sin tillhörighet till två 

kulturer som en tillgång menar författarna att det är beroende av hur de i hemmet och de i 

förskolan värderar varandra. Om hemmet har en kritisk syn på systemet i skolan och om 

skolan har en kritisk syn på hemmet, då kan barnet inte ser de båda kulturerna som en tillgång 

utan enbart som ett problem. Om däremot hemmet och skolan lyckas samarbeta kan barnets 

syn av de båda kulturerna bli till en positiv tillgång. Barnen lär sig att vara på olika sätt och 

det finns inte ett sätt som blir det rätta. De lär sig också att lösa problem på fler än ett sätt, de 

kan använda lösningar från båda kulturerna. Ljunggren och Marx resonerar att flerkulturella 

barn lättare kan anpassa sig mellan olika system på grund av sin flerkulturella kompetens. 

Daun och Ehn (1988) anser att barn i många situationer är fördomsfulla och författarna 

menar: ”Daghemsbarnen t.ex. kan, trots olika grad av kontakter med invandrare, vara starkt 

negativa mot sina invandrar kamrater” (a.a. s.38). En anledning till detta kan vara att barnen 

har lärt sig av sina föräldrar och omgivning, uppger Daun och Ehn. Säljö (2000) stärker detta 

och framhäver: ”Det är genom att höra vad andra talar om och hur de föreställer sig världen 

som barnet blir medvetet om vad som är intressant och värdefullt” (a.a. s. 37). 

 

Manavi (1996) belyser vikten av att man i dag ser förskolan ur ett sociologiskt perspektiv. 

Barn lär sig och utvecklas i mötet med andra barn. Manavi anser att viktiga punkter i den 

pedagogiska verksamheten är natur och kultur, leken och sagorna. Inom dessa områden är det 

viktigt att skapa kulturmöten. Manavis uppfattning är att alla barn kan leka tillsammans trots 

att de inte kan tala samma språk. För att skapa ett fungerande kulturmöte både för svenska och 

invandrade barn är det Manavis åsikt att barnet måste få en chans att acceptera sig själva och 
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sin identitet. Barnet bör även ”[…] ges möjlighet att integrera sin nationella bakgrund med 

den svenska kulturen på att harmoniskt sätt och finna en identitet som når balans mellan 

kombinationen av ”gammalt” och ”nytt” ” (a.a. s. 54). Roth (1998) framhåller att skolan är för 

många en plats där barn från olika kulturer möts aktivt och där stereotypa förväntningar tas 

bort genom kunskap.  

 

När man arbetar för att få barnen att mötas och skapa kulturmöten menar Hedencrona (2003) 

på att det är oerhört viktigt att inte koncentrera sig på att det är barn från olika kulturer som 

möts. Det är alltid individer som möts.   

 

2.3.1 Lekens betydelse för skapandet av kulturmöten 

Norell Beach (1995) slår fast att leken är förskolans stora tillgång. I leken kan viktiga element 

så som empati, lära sig att stå upp för sig själv och andra egenskaper föras in och utvecklas. I 

den fria leken har pedagogerna stora möjligheter att se hur barnen behandlar varandra, och 

vilka teman som kommer upp till ytan genom leken. Om man ser att det skulle brista i till 

exempel omtanke hos något barn kan man föra in det i leken. Norell Beach ser då som en 

viktig punkt att pedagogerna själva deltar aktivt för att hjälpa barnen. Genom att gå in aktivt i 

leken som pedagog kan man tillföra det som saknas för att få en bra form på leken. Heurlin-

Norinder (2005) skriver i sin avhandling att leken innebär att barnet lär sig se omvärlden ur 

andras perspektiv och att leken för kulturen vidare. Löfdahl (2002) betonar det gemensamma i 

leken, hur barnen gemensamt skapar och utvecklar sin egen kultur. Manavi (1996) påstår att 

leken och praktiskt skapande ger barnen en social träning, vilket i sin tur gynnar mötet med 

andra barn.   

 

Allwood och Franzén (2000) skriver att leken kan användas för att nå fram till barnens 

känslor och upplevelser. Barnen kan sedan dela med sig av sina upplevelser till andra och 

bearbeta dessa. Allwood och Franzén anser även att leken för små barn är vad samtalet är för 

vuxna. Genom leken utforskar barnen världen, de undersöker och delar den tillsammans med 

andra barn. För många barn som varit med om traumatiska upplevelser kan leken vara en väg 

till läkning. Även Manavi (2001) håller med om lekens betydelse och belyser även hur viktigt 

det är att ge barnen positiva upplevelser och intryck under deras första år. Detta eftersom 

barnet behåller dessa intryck under en väldigt lång tid. Manavi poängterar också att vi vet att 
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barnen lär sig genom att leka och därför bör pedagogiken i förskolan utgå ifrån leken. Leken 

utvecklar även språket då barnen pratar med varandra när de leker. Dåvarande 

premiärminister Nehru i Indien rapporterade enligt Manavi (1996) att alla barn kan leka 

tillsammans oavsett om de har samma språk eller inte.   

 

Stensmo (1994) förklarar att barnen lär genom att se vuxna arbeta och agera. Han skriver att 

genom leken imiterar barnen de vuxna och efterliknar dem, detta gör att barnen blir mer 

delaktiga i de vuxnas värld. Corsaro stödjer enligt Andersson och Pramling (2003) lekens 

viktiga betydelse: ”Han menar att barn i leken kreativt prövar, använder sig av, förhandlar om 

och omvandlar erfarenheter från vuxenkulturen när de tillsammans med kamrater i 

förskolemiljö utvecklar kamratkulturer” (a.a. s. 164). I Läroplanen för förskolan. Lpfö98 

(Utvecklingsdepartementet, 1998) beskrivs lekens betydelse:  

 

Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för att främja varje 
barns utveckling och lärande skall prägla verksamheten i förskolan. I leken och det lustfyllda 
lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelser, kommunikation och förmåga till symboliskt 
tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem. Barnet kan i den skapande och gestaltande 
leken få möjligheter att uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter (a.a. s. 9). 

 
2.4 Kulturkrockar 

Ellneby (1996) poängterar att när man arbetar med människor från andra kulturer behöver 

man ha mycket kunskap och förståelse. För att få en bra grund för föräldrasamarbete gäller 

det att inte såra föräldrarna genom att kränka deras kultur. Det är svårt att leva sig in i 

situationen om man inte vuxit upp i det aktuella landet, däremot kan man skaffa sig en 

förståelse för deras kultur. Detta innebär enligt Ellneby att man lär sig så mycket som möjligt 

om barnets hemkultur. De flesta värderingar är inbakade i kulturen. Föräldrar kan reagera 

stark om personalen på förskolan bär shorts och linne under arbetstid. Ellneby anser att 

svenskarna fostrar sina barn till självständighet. Pedagoger och föräldrar uppmuntrar dem att 

våga uttrycka sin mening. I många andra kulturer fostrar man enligt Ellneby barnen till 

beroende, lydnad och respekt för föräldrarna vilket i sin tur kan leda till en kulturkrock. 

Kulturkrock 
Min fröken kommer inte till Paradiset 

det har min pappa sagt 
för hon är äcklig som äter gris 

och hon döljer inte sitt hår. 
Hon är en dålig människa 
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det har min pappa sagt 
för hon har bruna, bara armar. 

 
 

Men jag tycker om min fröken 
och jag tycker om när hon kramar mig 

med sina bruna, bara armar. 
Jag är ledsen att min fröken inte kommer till Paradiset. 

Jag skall fråga min pappa 
om hon kan få komma och hälsa på. 

 (Ellneby 1996, s. 29) 
 

Bozarslan (2001) skriver om möten där olika beteenden, tankesätt och värderingar krockar. 

Det är viktigt att möta varje individ utan förutfattade meningar och att inte placera in dem i 

olika fack. Det handlar inte om vems kultur som är den rätta, det handlar snarare om att kunna 

se saker och ting ur olika perspektiv och utveckla förståelse för hur olika man kan se på saker. 

Bozarslan påpekar att om vi går tillbaka till våra egna föräldrar, våra far- och morföräldrar 

och ser hur vi blev bemötta av dem som barn, så skiljer det sig mot hur vi bemöter våra barn 

idag. Ibland har vi en förmåga att enbart fokusera på det som är olika när det är precis lika 

viktigt att se likheterna. Det som vi ser som konstigt och oacceptabelt kan av andra ses som 

något naturligt och helt accepterat. Vår roll som pedagoger är att se föräldrar som vuxna 

individer, deras tankar och beteenden har förmodligen präglats av deras livssyn och 

värderingar som funnits i deras kultur i den familj som de vuxit upp i. I sådana möten är det 

viktigt att ha en allmän kunskap om olika kulturer, skillnaderna kan vara mycket stora, 

vidhåller Bozarslan. 

 

Kulturkrockar kan enligt Bozarslan (2001) bli många på förskolan, här följer några exempel:      

- Diskussioner kring om barnen måste vara ute när det är regnigt och kallt. 

- Varför måste barnen ha extra kläder?  

- Tidsaspekter  

- Uppfostran 

- Sexualitet och nakenhet  

 

Olsson (2004) anser att kulturkrockar kan ske både på det ytliga planet och på det djupare 

planet. Kulturkrockar på det ytliga planet kan vara när vi tycker att invandrare klär sig 

konstigt, äter konstig mat eller har märkliga traditioner. Kulturkrockar på det djupare planet 

påpekar hon är mycket svårare att resonera kring, eftersom vi för det mesta är omedvetna om 

denna nivå. Det kan handla om manligt/kvinnligt, sexualitet, sjukdomar och sjukvård. Ett 
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exempel som tas upp av Olsson på kulturkrock mellan många av våra flyktingar och oss 

svenskar, är synen på stat och myndigheter. De flesta svenskar har en positiv syn till skillnad 

mot invandrarna som kan se staten som en fiende. 

 

Ett annat exempel där kulturkrockar kan förekomma är frågor som rör tydlighet och 

gränssättning. Olsson (2004) tar precis som Bozarslan (2001) upp att synen på tid kan vara ett 

dilemma. Författarna anser att för en del invandrare har tid en mycket lite betydelse, särskilt 

för de grupper som kommer från landsbygden. Många kanske inte ens har haft en klocka eller 

almanacka. Det kan enligt Olsson (2004) ta flera generationer att förhålla sig till ett nytt liv. 

Guvå (1990) påpekar att det inte enbart är mellan människor med olika kulturer och skilda 

språk som krockar kan ske. Guvå nämner som exempel när individer som verkar ha samma 

språk och samma kultur missförstår varandra på grund av olika språkbruk och seder.  

 

I pedagogernas bemötande av barn spelar våra förväntningar en stor roll. Bozarslan (2001) 

beskriver vikten av att pedagogerna i förskolan tror på barnet och dess kompetens oberoende 

av kulturell bakgrund. För låga förväntningar kan leda till att barnet enbart når upp dit och 

inte tar sig längre. Hedencrona (2003) belyser att stereotypa förväntningar i vissa fall kan 

skapa kulturkrockar. 

 

2.5 Pedagogens uppdrag och arbetssätt  

Förskolan anses av många författare vara en arena där olika kulturer möts. Norell Beach 

(1995) hävdar att förskolorna är en verksamhet där barnen kan få hjälp att förbereda sig för 

livet i ett internationellt samhälle. Flyktingströmmar kommer alltid att prägla vårt samhälle 

och därmed våra förskolor skriver Norell Beach.  

 

Hela skolväsendet är oerhört viktigt enligt Roth (2000) då det faktiskt är där som olika 

värderingar och kulturkrockar ges tillfälle att tas upp till ytan. Pedagoger har ett ansvar att 

motverka fördomar och fientlighet. Roth ser skolan som en plats där barn från olika kulturer 

kan mötas. Om detta skriver även Norell Beach (1995). Hon anser också att på förskolan kan 

barnen få upptäcka och lära känna andras sätt att leva men även få kunskap om att förhålla sig 

till andra än den egna familjens umgängeskrets. Sverige blir mer och mer internationaliserat 
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och alla barn kommer att leva i detta. Norell Beach frågar sig då hur vi i förskolan bäst bidrar 

till att förbereda dem för ett liv i detta samhälle.  

 

Pedagoger i förskolan har enligt Norell Beach (1995) ett uppdrag som beskrivs i ett antal 

styrdokument. Några av dem är Socialtjänstlagen och FN: s konvention om barnets 

rättigheter. Dessutom tillkommer det lokala mål för varje pedagogisk verksamhet. Artikel 2 i 

Barnkonventionen (1989) innehåller skydd mot diskriminering: 

 

1. Konventionsstaterna skall respektera och tillförsäkra varje barn inom deras jurisdiktion de 
rättigheter som anges i denna konvention utan åtskillnad av något slag, oavsett barnets och dess 
föräldrars eller vårdnadshavares ras, hudfärg, kön, språk, religion, politiska eller annan åskådning, 
nationella, etiska eller sociala ursprung, egendom, handikapp, börd eller ställning i övrigt. 
 

2. Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att barnet skyddas mot 
alla former av diskriminering eller bestraffning på grund av föräldrars, vårdnadshavares eller 
familjemedlemmars ställning, verksamhet, uttrycka åsikter eller tro (www.barnkonventionen.nu). 

 

De finns även internationella mål, som gäller de länder som undertecknat Barnkonventionen 

(dit hör Sverige) dessa kan sammanfattas i fyra viktiga principer: 

• ”Om barnets bästa, 

• Om vikten av att lyssna till barnet, 

• Om barnets rätt till liv och utveckling, 

• Om varje barns rätt att utan diskriminering få del av sina rättigheter” (a.a. s.12) 

 

Norell Beach (1995) sammanfattar det som kan betraktas som pedagogernas uppdrag med: 

”[…] alla förskolor i vårt land har i uppdrag att aktivt bekämpa alla sorters fördomar och 

diskriminering, att utveckla en anti-rasistisk profil och att verka för en fredlig, demokratisk 

atmosfär präglad av mångfald, respekt och öppenhet. Detta uppdrag gäller helt oberoende av 

barngruppens sammansättning” (a.a. s. 14). 

 

Även Hedencrona (2003) håller med Norell Beach om att förskolan idag en arena där barn 

ifrån olika kulturer och olika sociala miljöer möts. Enligt Hedencrona måste pedagogen 

därför: ”[…] utrusta sig med verktyg för att kunna förstå och hantera kulturmöten. Kunskaper 

om kultur och kommunikation, tvärkulturell kommunikation i synnerhet, är numera självklara 

kompetenskrav för alla som arbetar med barn, ungdomar och vuxenstuderande” (a.a. s. 7). 
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Ellneby (1996) poängterar att pedagogerna även har ett ansvar att bjuda på det som anses vara 

svenskt. Barnen ska lära sig svenska och det svenska samhället och då måste vi förmedla vår 

kultur, menar Ellneby. Utredningen Krock eller möte - Om den mångkulturella skolan (SOU 

1996:143) har kommit fram till:  

 
Därför är det både naturlig och ofrånkomligt att invandrarföräldrar uppfostrar sina barn enligt den 
egna kulturens mönster (med de modifikationer varje generation gör). Lika naturligt och 
ofrånkomligt är det för svensk personal i förskolan att i sin uppfostrarroll förmedla svensk kultur. 
(a.a. s. 51) 

 

Norell Beach (1995) förklarar att när barnen ställer frågor kring olikheter krävs det raka och 

tydliga svar. Det behövs inga långa förklaringar bara en bekräftelse på att olikheter är 

accepterade. “En barngrupp som lärt sig att inte skygga för olikheter kan mycket lättare ta 

emot och välkomna nya barn även om den nya kamraten råkar vara ovanligt tjock, invandrare 

eller olik på något sätt. Barnen och gruppklimatet är förberett“ (a.a. s.18).  

 

Norell Beach visar också hur pedagogernas vilja till att skapa och arbeta med kulturmöten kan 

få oanade konsekvenser. Pedagogerna vill i all väl mening bjuda in till förståelse för olika 

kulturer men gör detta kanske under någon temadag och under någon samling. Då kan enligt 

Norell Beach fördomar förstärkas, då det blir ett turistförhållande och barnen får bara uppleva 

och se det exotiska och ytliga aspekterna av en kultur. Istället måste pedagogerna hjälpa 

barnen till ett kritiskt tänkande och konsekvent visa avstånd mot förtryck och fördomar. 

Pedagogen behöver mod att ge sig in på något han/hon inte har kunskap om och reflektera 

över sin eget handlade. Berg m.fl. (1992) menar att som lärare men även som vuxen är det 

viktigt att inse vilken påverkan man har på barnen. Enligt honom byggs ett värderingssystem 

upp hos barnet i barndomsåren som omgivningen har skapat. Detta system visar för barnet 

vad som just för denna grupp är accepterat beteende. 

 

Olika barn kan väcka olika känslor hos pedagogerna. Guvå (1990) slår fast att det är viktigt att 

om man är utbildad pedagog ska man ha ett yrkesmässigt perspektiv. Detta perspektiv gör att 

pedagogen ser barnen som barn med olika bakgrunder (oavsett om det är kulturella eller 

sociala osv.) som därför kommer att agera och möta andra människor på olika sätt. Enligt 

författaren präglar omgivningen barnets beteende oerhört och barn som är uppväxta med en 

positiv livssyn kommer att bemöta andra människor och livet i den andan medan andra kan 

möta omvärlden med misstro.  
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Norell Beach (1995) poängterar att barngruppens sociala status påverkar arbetet väldigt 

mycket. Men detta är dock inte av betydelse när det gäller grundläggande element som alla 

behöver lära sig så som att bekämpa fördomar och utveckla barnens empatiska förmåga.  

 
 
2.5.1. Relationsrelaterat arbetssätt 

Bozarslan (2001) beskriver att ett relationsrelaterat arbetssätt innebär att pedagogen har en 

trygg och varaktig relation till barnet. Författaren skriver att en förutsättning för trygga 

relationer är: ”[…] att hon eller han dels har förmågan att gå in i relationer och kan använda 

sig själv som redskap i dem och dels har god självinsikt” (a.a. s. 38). Med självinsikt menar 

Bozarslan att som pedagog måste man vara medveten om sin egen barndom och historia för 

att förstå sig själv och sina reaktioner. Självkännedom och mognad är två viktiga egenskaper 

för att ett relationsrelaterat arbetssätt ska fungera. Några grundstenar i ett relationsrelaterat 

arbetssätt är att kunna uttrycka känslor och känna igen dem hos andra, att kunna bekräfta, ta 

emot och stå ut med barnens olika känsloyttringar. Enligt Bozarslan startar lärandet hos barnet 

då det har tillit och en god relation till en för barnet viktig vuxen. Bozarslan menar också att 

pedagogerna måste anpassa verksamheten efter barnens behov så mycket som möjligt. Varje 

barn behöver delta på sina villkor och utvecklas och integreras i sin egen takt. 

 

Bozarslan (2001) framhåller att alla barn inte har tillgång till en vuxen som kan tillfredsställa 

barnets känslomässiga och fysiska behov i hemmiljön. Förskolan kan då vara den enda stabila 

punkten för många barn, oavsett bakgrund. Men ett förtroende måste växa fram under en 

längre tid: 

 

Det finns tillfällen då en jagsvag person utsätter en vuxen för ultimativa testningar, för att 
slutgiltigt se om den vuxne håller måttet, eller för att ta över makten. Ett sådant maktövertagande 
får naturligtvis inte ske. Det vore det slutgiltiga sveket, där den jagsvage lämnas ensam med sin 
bristfälliga inre och yttre struktur. (a.a. s. 41) 

 

Bozarslan (2001) påpekar att det inte finns några mallar för hur man arbetar relationsrelaterat, 

pedagogen använder sig själv som arbetsredskap hela tiden. Det är viktigt att ta vara på varje 

tillfälle som ges för att få en bättre relation med barnet.   
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När man arbetar med människor kan man aldrig gömma sig bakom några modeller eller tekniker, 
man måste alltid blanda in sig själv och skapa sin egna personliga stil och möta varje enskilt barn 
förutsättningslöst. Det är barnets behov som ska styra valet av metod, och vi behöver ha olika 
metoder för olika barn. Det är vi som ska behärska metoderna, inte metoderna som ska behärska 
oss! Man kan aldrig bli en stor pianist enbart genom att lära sig tekniken för pianospel, men den 
kan onekligen vara ett oumbärligt hjälpmedel och en bas, utifrån vilken man sen kan utveckla sitt 
personliga konstnärskap. (a.a. s. 41-42) 

 

2.6 Problemprecisering 
Efter litteraturgenomgången har vi kommit fram till följande frågeställningar:  

 

• Hur definierar pedagoger i förskolan kulturmöte? 

• Arbetar pedagoger i förskolan för att skapa kulturmöte, i så fall hur? 

• Skiljer sig pedagogernas arbetssätt åt beroende på om förskolan är mångkulturell eller ej, 

och i så fall på vilket sätt? 

 

Dessa frågor har vi sedan studerat i vår empiriska undersökning.  

 

3. Empirisk del 
I empirin kommer vi att presentera den metod vi valt till vår kvalitativa studie och vilka 

personer vi valt att intervjua. Primärmaterialet som uppstått under intervjuerna kommer sedan 

att bearbetas och kommenteras i resultatet.  

 

3.1 Teoretiska och metodologiska utgångspunkter 
Denna studie bygger på ett sociokulturellt perspektiv, vilket innebär att lärande sker i mötet 

med andra människor. Vi anser att läroplanerna bygger på det sociokulturella perspektivet. 

Om perspektivet framhäver Säljö (2000): ”I ett sociokulturellt perspektiv på mänskligt lärande 

och utveckling blir kommunikativa processer helt centrala. Det är genom kommunikation som 

individen blir delaktig i kunskaper och i färdigheter. Det är genom att höra vad andra talar om 

och hur de föreställer sig världen som barnet bli medvetet om vad som är intressant och 

värdefullt” (a.a. s. 37). Vygotskij betonar språkets betydelse för lärandet. I kommunikationen 

skapas betydelse och mening både för vuxna och för barn.  Enligt Bråten (1998) var språket 

oerhört viktigt för Vygotskijs teorier. Författaren menar: ”För Vygotskij var det unika med 

mänskligt medvetande i hög grad knutet till utvecklingen av språk” (s.123). Språket är viktigt 
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både i det sociala samspelet med andra människor men även för det inre tänkandet. 

Flerspråkighet är en viktig del enligt Vygotskij för människor i minoritet.   

 

Det sociokulturella perspektivet innebär för vår studie att vi är intresserade av hur pedagoger 

använder barnens sociala samspel för att skapa kulturmöten. Vi anser att i det sociokulturella 

perspektivet lär barnen av både vuxna men även av varandra hur man ska bemöta andra 

människor. Det är viktigt att pedagoger använder detta på rätt sätt för att motverka 

kulturkrockar.  

 

Efter en tids övervägande kom vi fram till att kvalitativa intervjuer var det som passade vår 

studie bäst. Trost (2005) belyser i sin bok skillnaderna mellan kvalitativa och kvantitativa 

undersökningar och menar att om man vill ta reda på hur människor resonerar och varför de 

gör på ett visst sätt så är kvalitativa undersökningar bäst lämpade. Detta stämde väl överens 

med vårt syfte med studien som är att ta reda på hur pedagoger definierar och arbetar med 

kulturmöte i förskolan. Även Denscombe (2000) håller med Trost och förklarar att kvalitativa 

undersökningar ger mer detaljerad kunskap. Denscombe fortsätter med att visa olika 

intervjumetoder och vi valde att använda oss utav semistrukturerade intervjuer. ”Svaren är 

öppna och betoningen ligger på den intervjuade som utvecklar sina synpunkter” (a.a. s.135). I 

den semistrukturerade intervjun har intervjuaren ett antal frågor som han/hon utgår ifrån. 

Dock är intervjuerna inte helt bundna vid dessa frågor utan intervjuaren kan ändra följd på 

frågorna.                                                                                                                                                                 

 

3.1.1 Urval  
För att få en bredd på vår studie valde vi att intervjua pedagoger från fyra olika förskolor i 

Skåne. Utgångspunkten var att två pedagoger från varje förskola skulle intervjuas. 

Förskolorna skilde sig åt både ur geografisk och ur etnisk synvinkel för att koppla an till vårt 

syfte. Två av förskolorna ligger i ett mångkulturellt område där de flesta av barnen är 

flerkulturella. De andra två förskolorna har relativt homogena barngrupper med flertalet 

svenska barn, dock finns det några flerkulturella barn. Anledningen till valet av antal 

intervjuer var att vi ville arbeta med ett material som var överskådligt. Trost (2005) anser om 

antalet intervjuer: ”Rent allmänt skulle jag vilja påstå att man skall begränsa sig till ett mycket 

litet antal intervjuer, kanske fyra, fem av dem eller kanske åtta” (a.a. s. 123). Han motiverar 

denna begränsning med: ”Med många intervjuer blir materialet ohanterligt och kanske mäktar 
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man inte att få en överblick och samtidigt se alla viktiga detaljer som förenar eller som 

skiljer” (a.a. s. 123).  

 

3.2 Uppläggning och genomförande 
Eftersom vi har valt att göra intervjuer i förskolan är det väldigt svårt att ordna 

gruppintervjuer då någon av personalen alltid måste vara med barnen. Det finns sällan några 

tillfällen då ett helt arbetslag är tillgängliga samtidigt. Denscombe (2000) och Trost (2005) 

anser även att i en gruppintervju finns det även nackdelen att de blyga och tysta inte kommer 

till tals. Personliga intervjuer var mer praktiska att genomföra i detta sammanhang. 

 

Innan vi gav oss ut för att intervjua hittade vi råd om olika intervjumetoder och tekniker 

(Denscombe 2000 och Trost 2005). Arfwedson (1998) belyste då en viktig punkt som vi tog 

med oss till intervjuerna. ”Det är alltså inte någon absolut sanning det handlar om (det kan 

man som intervjuare t.o.m. mycket väl fortsätta att inbilla sig att man själv besitter!). Istället 

rör det sig om en annan människas sätt att tänka” (a.a. s.16).  

 

Istället för att kontakta intervjupersonerna via telefon valde vi att skapa mera personliga 

intryck genom besök. Vi presenterade oss i förskolorna personligen och beskrev kort vad vår 

studie handlade om. Därefter frågade vi om någon kunde tänka sig att ställa upp för en 

intervju. På de mångkulturella förskolorna fanns ett genuint intresse och bemötandet var 

väldigt positivt. Vi uppfattade personalen på de här förskolorna som vana vid frågor gällande 

kulturmöten. När vi berättade att vi ville ha två intervjupersoner erbjöd personalen sig att 

ordna detta. Däremot kunde vi uppleva det som om pedagogerna på en av förskolorna med 

färre flerkulturella barn blev ställda av vår förfrågan. Vi blev skickade till rektorn som i sin 

tur kontaktade pedagogerna som skulle kunna tänka sig att ställa upp. En av de pedagogerna 

ville först inte vara med och menade på att kulturmöten inte var något de arbetade med. Vi 

förklarade då syftet med intervjun och hon blev mer positivt inställd till att medverka. Efter 

att vi hade presenterat oss på de olika förskolorna bokade vi en tid för när intervjuerna skulle 

äga rum. Den sista förskolan kontaktade vi via telefon på grund av tidsbrist.  

Vi valde att intervjua både förskollärare och barnskötare för att få en bredd på intervjuerna. 

Intervjupersonerna var övervägande förskollärare och alla var kvinnor. Alla intervjuer 

genomfördes av oss båda. 
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När vi kom till vår första intervju hade det blivit ett missförstånd i kommunikationen mellan 

oss och personalen. Vi hade vid vårt första besök beskrivit att vi ville intervjua två personer. 

Dock visade det sig att vi inte hade förklarat tillräckligt tydligt att vi ville intervjua dem vid 

olika tidpunkter. När vi kom till förskolan var tre ur personalen förberedda för en 

gruppintervju. Vi övervägde hur vi skulle göra men bestämde oss för att genomföra en 

gruppintervju vilket vi ansåg kunde vara en tillgång till vårt arbete. Pedagogerna kunde 

komplettera varandra och vi fick på detta vis höra många pedagogers åsikter på en och samma 

gång. Intervjun genomfördes och vi ansåg att det gav oss mycket ny kunskap. Vi valde därför 

att ha med denna intervju i vår studie. Trost (2005) ifrågasätter varför man ska kasta bort 

material som är insamlat: ”Varför skulle man kasta bort material som uppenbarligen finns 

insamlat och där man också besvärat några människor med en intervju” (a.a. s. 123-124). 

Trots att vi blev positivt överraskade av gruppintervjun som teknik valde vi dock att fortsätta 

att genomföra personliga intervjuer. Anledningen till detta var dels för att de var som nämnts 

tidigare lättare att arrangera men även för att vi kunde uppleva att det var svårt att få alla att 

komma till tals under gruppintervjun.   

 

För att kunna ägna oss helt åt intervjun och inte behöva rikta vår uppmärksamhet någon 

annanstans valde vi att använda oss utav en bandspelare. Vi håller med Patel och Davidson 

(2003) och Trost (2005) om att ljudinspelningar ger oss en möjlighet att bearbeta intervjun 

ordagrant vilket dock även kan vara till en nackdel då det är tidskrävande. Denscombe (2000) 

poängterar olika problem som kan uppstå när man skriver ut en inspelad intervju. En av dessa 

kan vara svårigheter att höra vad som sägs och att personerna kan tala i mun på varandra. 

Detta märkte vi tydligt under vår gruppintervju. Denscombe beskriver att man då kan göra en 

tolkning av vad som sagts. Under en av intervjuerna ville intervjupersonen inte att vi skulle 

använda oss utav bandspelare. Vi respekterade detta och skrev anteckningar istället. Trost 

(2005) menar: ”Många människor vill inte bli inspelade på band och då skall man heller inte 

försöka - ett nej är även då ett nej” (a.a. s. 54). 

 

När data hade samlats in satte vi oss ner och delade upp fakta i olika teman. Fakta i de olika 

temana delades upp utifrån vad som kommit fram under intervjuerna och vad som var viktigt 

för syftet.  
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Vidare i studien när resultatet presenteras benämner vi förskolorna med siffrorna 1-4 och 

pedagogerna benämns med bokstav A-C beroende på hur många vi har intervjuat på varje 

förskola. Vi använder begreppen intervjuperson och pedagog synonymt.  

 

3.3 Resultat 
I presentationen av resultatet av våra intervjuer har vi valt att dela upp resultatet i fem olika 

teman.  

 

• Begreppet kulturmöte - respekt, möten och kommunikation  

• Styrdokument och arbetsplaner 

• Arbetssätt - mat, flaggor och lek 

• Kulturkrockar- tid, mat och kläder 

• Barngruppens sammansättning påverkar arbetet i förskolan   

 

Under intervjuerna började vi med att ta reda på hur barngruppen såg ut ur etnisk synvinkel, 

detta för att ta reda på pedagogernas förutsättningar för sin pedagogiska verksamhet. Förskola 

1 och 2 har mellan 85-95 % flerkulturella barn. Förskola 3 och 4 har mellan 20–45 % 

flerkulturella barn. Alla namn och benämningar på förskolorna är fingerade i texten.  

 

3.3.1 Begreppet kulturmöte - respekt, möten och kommunikation 
På frågan hur pedagogerna definierar kulturmöten var svaren ganska entydiga. Alla 

intervjuade kopplade samman kulturmöte med respekt för varandra, att behandla andra såsom 

man själv vill bli behandlad och att mötas på halva vägen:   

 
Det är väl liksom ett sätt att mötas på halva vägen kan jag tycka att själva begreppet står för. Att 
man ska respektera varandra så väl att vi respekterar deras religion och kultur så ska de ju kanske 
när de bosätter sig i Sverige, respektera att så gör vi här, så funkar det här.  (Intervjuperson 3b) 
 
Jag kan jämföra med mig själv när jag jobbade på Solrosen och det är ett ställe där det knappt finns 
några invandrare alls. Och sen började jag här ute och jag anser själv att jag har vuxit personligt 
själv här och det vill jag säga det handlar om de här mötena man får. Att man kanske har haft 
fördomar sedan innan, en del har kanske befästs och en del har försvunnit. Att det är så lätt att 
generalisera människor. Att muslimer är så och dem är så, men när man får möta personerna, när 
man får höra historien bakom och deras tankesätt, det öppnar upp och ja, det är spännande. 
(Intervjuperson 1b) 
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Två av intervjupersonerna drev frågan om begreppet kulturmöte längre och menade på att 

kultur inte bara innefattar invandrares kultur, kultur är så mycket mer: 

 
Kultur är ju också… det är ju finkultur med sång, musik (Intervjuperson 2a) 
 
Kulturmöte för mig behöver ju inte bara vara mellan olika landsmän. Det kan ju vara kulturkrock 
mellan mig och Lisa också. (Intervjuperson 1a)  

 

Eftersom ämnet på studien var kulturmöte utgick de flesta intervjupersonerna från mötet 

mellan invandrare och svenskar. Fler hade kanske utvecklat begreppet kultur om de hade haft 

en annan utgångspunkt. 

 

3.3.2 Styrdokument och arbetsplaner 
Intervjupersonerna på förskola 3 och en av intervjupersonerna på förskola 4 hade lite kunskap 

om vad som står i styrdokumenten om kulturmöten. De berättade att det inte står skrivet något 

om kulturmöte i deras arbetsplan samt att det inte arbetade medvetet med kultur på förskolan:  

 
Nä, det kan jag väl inte säga att jag har råkoll på, och det är väl mycket för att vi jobbar kanske 
inte med det just nu som någon stor grej, som ett tema eller vad man ska kalla det, utan vi gör 
liksom inte det.  (Intervjuperson 3b) 
 

Ja, alltså jag kan ju det inte utantill, det kan jag inte och jag har inte läst på det till just nu. Jag ska 
inte säga att jag vet, jag har ju läst det. Ska inte säga att jag kan rabbla upp vad det står, det kan jag 
inte, nä. (Intervjuperson 4b) 

 

Pedagogerna på förskola 3 kunde dock se hur begreppet kunde innefattas inom andra 

områden:  

 
I vår arbetsplan har vi inte något skrivet om kulturmöten. Men man kan få in det i tillexempel 
social kompetens, empati och musik. (Intervjuperson 3a) 
 

Övriga intervjupersoner var eniga om att i styrdokumenten står det att man ska ta tillvara på 

sin kultur men även kunna möta andra. Intervjuperson 2a uttrycker det på följande sätt:     

 
Det står ju att man ska använda både sin egen, alltså ha möjlighet att möta andra kulturer men 
också att man ska utöva kulturen så har jag uppfattat styrdokumenten att det är… man ska både 
involvera den svenska kulturen men också kunna möta andra kulturer. (Intervjuperson 2a)  

 

När det gäller insikt i styrdokumenten kan man urskilja en skillnad mellan förskolorna med 

många flerkulturella barn och förskolorna där det inte fanns så många flerkulturella barn. 
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Intervjupersonerna som arbetade med färre flerkulturella barn verkade obekväma av 

situationen när dessa frågor ställdes. Anledningen till detta kan vara att de inte är vana vid 

begreppen. Det bör poängteras att under intervjuns gång verkade de trivas allt bättre i rollen 

att bli intervjuade.  

 

3.3.3  Arbetssätt- mat, flaggor och lek 
Intervjupersonerna på förskola 1 och 2 ansåg att de arbetade aktivt för att skapa kulturmöten. 

Tillvägagångssätten varierade dock:  
 

Vissa år har vi kanske haft att kanske fira FN-dagen som att då får föräldrarna komma, kanske 
vara med och de bjuder på någon maträtt från deras land. Och så har vi att alla barn får ha sina 
nationalitetsflaggor uppsatta och att man pratar om deras land och kanske att man lär sig hälsa på 
deras språk. (Intervjuperson 2a)  
 
De kom hit och hade sina landsdräkter, hembygdsdräkter sådana vita och vi fick pröva och de hade 
mat med sig och lagade. Vi har haft det några gånger också att hela huset har haft sådana här dagar 
när mammorna har kommit med mat. Då har vi haft mat på ett par avdelningar och musik på någon 
avdelning och lite kläder och sånt på någon annan. Då har man kunnat gå runt. (Intervjuperson 1a) 

 

Intervjuperson 1a menade även att de arbetade med detta omedvetet hela tiden:  

 
Omedvetet gör vi det, kan jag tycka. Det bara faller sig så. 

 

Intervjupersonerna på förskola 4 menade att de inte medvetet arbetar med skapande av 

kulturmöten. Men när tillfällen ges till exempel vid FN: dagen försöker de nå kulturmöte.  

 

Ja lite så men att, inte så att vi arbetar hela tiden medvetet så. Det har vi inte gjort 
men att just vid speciella tillfällen har vi försökt lite. (Intervjuperson 4b) 

 

Pedagogerna på förskola 3 ansåg att de inte arbetade för att skapa kulturmöten för behovet 

fanns inte just då. Intervjuperson 3a betonar att de inte arbetar efter en medveten plan som 

hon antar att mångkulturella förskolor har. Många av deras flerkulturella barn kommer till 

dem och visar tecken på integration. Hon säger att de försöker leva försvenskat och att de 

själva har sökt sig till just denna förskola. Men intervjuperson 3b ansåg även att det är viktigt 

att låta barnen mötas eftersom samhället är mångkulturellt idag:  

 
Just här på Blåklinten så kan jag inte säga att vi gör det just nu, för behovet finns inte. […] Jag kan 
ju tycka att som samhället ser ut idag så är det ju en viktig grej, kanske att barnen får mötas och att 
barn får lära av varandra redan från förskolan för jag menar i skolan sen så är det inte den 
skyddande verkstaden, utan då är det mer verklighet och då kan det ju vara bra att de har lite 
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positivt kött på benen när de kommer så att det inte blir krockar utan det ska liksom vara något 
positivt. (Intervjuperson 3b) 

 

Endast en pedagog tar upp hur viktig leken är i arbetet med att få barnen att mötas:  

 
I leken så utvecklas man som ni vet, fantasin och kreativiteten och allting.  
Intervjuare: Så leken är en viktig del i ert arbete? 
Ja, leken tillsammans med barnen, vår lek tillsammans med barnen, att sätta igång leken så den 
kommer igång. För det är svårt att leka när man inte kan prata med varandra. (Intervjuperson 2a) 
 

På frågan vad pedagogerna ansåg var viktigast i arbetet med kulturmöten nämner 

intervjuperson 2a återigen lekens betydelse: 

 
Det är att främja språket, att bygga upp leken och därigenom främja språket. Att det är grunden för 
läsinlärningen sen. Så det är det viktigaste.  
 

 

De flesta övriga intervjupersoner svarade på ett liknande sätt som på frågan hur de definierade 

begreppet kulturmöten.  
 

Det är ju att man är öppen för de kulturerna och kan ta till sig det som man då tycker är bra och det 
man kan. Det finns ju saker som man varken kan jämföra eller kanske inte tycker är så bra med 
den kulturen. Att man är öppen för att andra inte tycker likadant som en själv, sånt får man 
respektera. (Intervjuperson 2b) 
 
Alltså, det är ju säger jag igen tryggheten. Det kommer man inte ifrån liksom och likadant med 
föräldrarna trygga föräldrar trygga barn och någonstans när man arbetar med så är det lättare att 
mötas också att man visar att alla barn är viktiga, så man inte glömmer bort någon. (Intervjuperson 
1c) 
 

Att man respekterar varandra. Och gör man det så blir det inte så mycket kulturkrockar. 
(Intervjuperson 4a)   

 

Intervjuperson 3b kände sig osäker på frågan och hade svårt för att besvara den:  

 
Det är jättesvårt tycker jag att trycka på något så jag vet inte, jag känner att jag kunnat svara på de 
här frågorna bättre om vi haft en annorlunda grupp om vi hade jobbat mer med detta. Jag känner 
inte att jag har erfarenhet utan bara gissar mig till grejorna nästan.  

 

Några av intervjupersonerna på de mångkulturella förskolorna hade velat ha fler timmar med 

hemspråksläraren. Intervjuperson 2a menade att eftersom det fanns så många olika 

nationaliteter på avdelningen blev hemspråksträningen sporadisk och inte kontinuerlig som 

den hade blivit om det enbart hade varit exempelvis albanska barn.  

 



 27

Sammanfattningsvis kan man säga att intervjupersonerna på de mångkulturella förskolorna 

beskrev på många olika sätt hur de arbetar för att skapa kulturmöten, men fortfarande skrapar 

de bara på ytan av kulturen, de går inte på djupet. Det verkar som om många intervjupersoner 

anser att man måste göra någonting för att skapa kulturmöte till exempel laga mat, ta dit 

kläder och nationalitetsflaggor från andra länder. Pedagogerna på förskola 3 menade att de 

inte arbetade medvetet med kulturmöten men som vi nämnde tidigare så fick de in området 

genom till exempel social kompetens, empati och musik. Dock kan man fråga sig om det inte 

är motsägelsefullt att både prata om hur viktigt det är att barnen får mötas i dagens samhälle 

och sedan å andra sidan påstå att de inte arbetar med området eftersom pedagogerna anser att 

det inte behövs.  

 

3.3.4 Kulturkrockar – tid, mat och kläder   
När intervjupersonerna ger sin syn på kulturkrockar är det i första hand föräldrarna som de 

kan uppleva svårigheter med. Alla intervjupersoner nämner tid, mat och kläder som exempel 

där krockar kan ske. Vissa föräldrar passar inte tiderna och andra har inga regnbyxor till sina 

barn, trots påtryckningar från personalen: 

 
Man stöter på föräldrar som inte vill ta till sig den svenska kulturen, det händer ju. Att de bara vill 
leva i sitt eget och även då föra över det på barnen. Det möter vi på. (Intervjuperson 2b) 
 
Intervjuperson 1c - Tiderna är väl det som är ett dilemma. 
Intervjuperson 1a - De har inte samma tidsuppfattning.  
Intervjuperson 1b - Det är lite intressant det här du hörde. Det här att just det, det var en somalier, 
var det va? Det är väl ingen somalier som missar flygplanet. Ska de flyga vet de nog sjutton när 
planet går och då är de där, men just det här att kanske lämna på förskolan, där har man en liten 
annan tidsuppfattning. Förskolan står ju här.    

 

Endast en intervjuperson 3b tar upp konflikter på ett djupare plan där hon nämner hur olika 

syn man har på kvinnan. Detta hade lett till riktigt jobbiga konflikter på avdelningen.   

 

De tre intervjupersoner som deltog i gruppintervjun hade upplevt kulturkrockar mellan 

barnen. Allra mest uppstod dess krockar mellan krigsflyktingar, främst mellan dem från forna 

Jugoslavien. Pedagogerna menade på att detta antagligen berodde på att länderna legat i krig 

med varandra tidigare:  

  
Faktiskt så tror jag att när man hör här runt om att fientligenheten mot invandrare kommer från 
invandrarna själv och inte så mycket från svenskar. (Intervjuperson 1b) 
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Två intervjupersoner hade upplevt att språksvårigheter kunde bidra till konflikter mellan 

barnen. Övriga intervjupersoner hade inte upplevt så många kulturkrockar mellan barnen utan 

menade att barn är barn. De har många frågor om varandras olikheter men nöjer sig oftast 

med ett rakt svar:  
 

Har han solat eller? Nä, han har så mörkt skinn. Jaha okej, sen är det inte mer med det. 
(Intervjuperson 3b) 
 

Pedagogerna bemöter barnens kulturkrockar på olika sätt. Vissa gör inte så stor sak av det:  

 
Intervjuperson 2b - Det är mer kanske att det här flickor/pojkar i så fall som kan vara mer från 
andra kulturer, att man inte ska leka med pojkar eller så ja. Man ska inte sitta bredvid någon pojke.  
Intervjuare - Hur arbetar ni med det, om ni märker detta? 
Intervjuperson 2b - Att vi gör inte så stor sak av det, utan vi tycker att alla ska kunna sitta bredvid 
alla. Vi säger det att, ni får sitta bredvid varandra alltså.    

 

En förskola arbetar vidare med ämnet i någon form av samtal: 

 
För oss blev det mycket alltså just diskussioner förra året alltså konflikthanteringar, empati, hur 
man är som kompis, hur är man då? Vi hade sånt här. Hur skulle det kännas för dig om någon sa så 
till dig, då hade du säkert blivit jätteledsen alltså att man hela tiden pratar sedan att man inte har 
det som ett tema men det är något som hela tiden finns med. (Intervjuperson 1b) 

 

Sammanfattningsvis kan man säga att pedagogerna ute i verksamheterna upplever att det är i 

mötet med föräldrarna kulturkrockar kan uppstå och inte så mycket bland barnen. De ämnen 

som nämns ofta utav intervjupersonerna som konfliktskapande är tidsbegrepp, klädval och 

språket. Det framkom ingen större skillnad mellan de mångkulturella förskolorna och de 

övriga förskolorna när det gäller upplevda kulturkrockar och bemötandet av dem.     

 

3.3.5 Barngruppens sammansättning påverkar arbetet i förskolan 
Alla intervjupersoner förutom intervjuperson 2b anser att verksamheten blir annorlunda 

beroende på barngruppens sammansättning. Enligt intervjuperson 3a behöver flerkulturella 

barn mer tid, vilket hon ansåg att man inte kan ge i de stora barngrupperna som finns idag. 

Intervjuperson 3b tror att arbetet hade förändrats, då mångkulturella barngrupper har helt 

andra behov. 
 

Intervjuperson 1a - Visst hade verksamheten sett annorlunda ut om vi bara hade haft svenska barn. 
Det går inte att jämföra på samma sätt. 
Intervjuperson 1b - Även här kan man jobba med tema och sånt för det är det många avdelningar 
som gör, men kanske just det arbetet gör man kanske ändå inte på samma sätt. För här är det ofta 
så mycket annat som barnen behöver när de kommer hit. De behöver inte forska om gladiatorer. 
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Nej, men alltså utan det är så mycket annat man ska ge dem här först. Trygghet är det absolut 
viktigaste.   

 

Intervjupersonerna på förskola 3 och 4, där inte majoriteten var flerkulturella barn menade på 

att de inte förberedde sig olika beroende på om det var ett svenskt eller ett flerkulturellt barn 

som skulle börja på förskolan. Pedagogerna på de mångkulturella förskolorna hade delade 

meningar om frågan. Men när intervjuerna sammanställts ser man tydligt att alla pedagoger 

använder sig mer eller mindre av samma material. De har hjälp utav kroppsspråk, bilder och i 

viss mån tolk för översättning när ett flerkulturellt barn ska börja: 
  

Ja, det kan man nog säga att vi gör… dels har vi fått hjälp så att vi har fått viss skriftlig 
information översatt till annat språk. Och sedan så är man oftast extra tydlig när man pratar med 
invandrare. Och sedan får man ibland förbereda med tolkhjälp. (Intervjuperson 2a) 
 

Tre intervjupersoner (intervjuperson 2a, intervjuperson 2b och intervjuperson 4b) förklarade 

att de inte förberedde barngruppen olika beroende på vem som skulle börja:   

 
Vi nämner aldrig nationalitet, utan det är mer när man har någon, att du kommer från det landet 
och du kommer från det. Men inte att nu ska det komma en kinesisk pojke, nej, det säger vi aldrig. 
Utan nu ska det komma en ny flicka eller pojke, nej det nämner vi aldrig. Det är barn bara, alla är 
lika där. (Intervjuperson 2a) 

 

De flesta intervjupersoner känner att det handlar om deras eget intresse och ansvar att ta till 

sig kunskap för att kunna bemöta de flerkulturella barnen. Intervjuperson 3a anser att det 

handlar om ett intresse, att man vill lära sig förstå andra kulturer. Hon anser också att det är en 

plikt för personalen inom förskolan att ta reda på saker och inte bara avfärda andras kulturer 

som konstiga idéer. Pedagogerna måste lära sig att förstå, inte enbart utgå ifrån att just det 

svenska är det rätta. Hon anser att detta borde uppmärksammas mer från högskolornas sida, 

allt för många kommer ut på VFU med främlingsfientlighet.  

 

En intervjuperson 2b, känner att hon skulle ha velat ha fler föreläsningar och kurser inom 

ämnet mångkultur. Dock har personalen på förskola 1, 2 och 4 blivit erbjudna fortbildning om 

mångkultur och kulturmöten.   

 

De flesta intervjupersoner anser att verksamheten hade sett annorlunda ut om deras barngrupp 

hade haft en annan sammansättning av barn. Språket och barnens erfarenheter skiljer sig åt 

vilket bidrar till att även verksamheterna gör det. Att skaffa sig kunskapen som behövs för att 
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möta flerkulturella barn lägger de flesta pedagogerna på sig själva. Det ligger i ens eget 

intresse att skaffa sig mer kunskap genom bland annat litteratur enligt intervjupersonerna.   

 

4. Diskussion  
Denna studie syftar åt att ta reda på pedagogers definition av begreppet kulturmöte i 

förskolan. Kultur är väldigt mycket mer än en fråga om svensk kultur gentemot något annat 

som vi visat i kapitel 2.2. Alla intervjupersonerna i studien har ungefär samma tolkning av 

begreppet kulturmöte. Respekt för andra människor väger tungt. Vi blev förvånande över att 

enbart två att våra intervjupersoner drev frågan om kulturmöten vidare och alltså inte enbart 

drog parallellen invandrare/svenskar.  

 

Undersökningen visar att enbart de mångkulturella förskolorna har arbetet med kulturmöte 

inskrivet i sina arbetsplaner. Detta förvånade oss då vi anser att det aktuella samhället är 

mångkulturellt och alla barn bör få möjlighet att möta andra kulturer oavsett vilken förskola 

man är inskriven i.  

 

I de mångkulturella förskolorna var kulturarbete mer förekommande. Överraskande nog 

kunde vi inte se några större skillnader på själva arbetssätten gällande kulturmöte i de olika 

förskolorna. Vi hade en viss förväntan på de mångkulturella förskolorna där vi trodde att man 

arbetade mer på djupet med ämnet. Men det visade sig att man skrapar mestadels på ytan 

genom att till exempel måla nationalitetsflaggor och sätta dem ovanför facket. Vi upplevde 

det som om pedagogerna ansåg att de då hade arbetat med kultur över gränserna. Det verkade 

som om det bara blev ett görande utan mål och syfte. Vi frågar oss om pedagogerna har 

kunskap om det Norell Beach (1995) skriver om. Hon resonerar att pedagogerna i all 

välmening vill bjuda in till förståelse för olika kulturer men gör detta kanske under någon 

temadag eller under någon samling. Norell Beach betonar att fördomar kan förstärkas och det 

blir ett turistförhållande gentemot andra kulturer. Barnen får enbart uppleva och se det 

exotiska och ytliga aspekterna av en kultur. Norell Beach anser att pedagogerna istället måste 

hjälpa barnen till ett kritiskt tänkande och konsekvent visa avstånd mot förtryck och 

fördomar. I vår studie kan vi inte se att pedagogerna konsekvent gör detta. Vi upplever det 

som om vissa av pedagogerna inte tog problematiken på allvar om ett barn till exempel inte 

ville sitta bredvid ett annat barn av någon anledning. Ett svar vi fick var: ” - Att vi gör inte så 

stor sak av det, utan vi tycker att alla ska kunna sitta bredvid alla. Vi säger det att, ni får sitta 
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bredvid varandra alltså” (Intervjuperson 2b). Vi anser att detta är ett stort problem. 

Uppmärksammas detta på en förskola, så tycker vi oavsett vilken förskola det är, att man 

måste uppmärksamma och ta tag i problematiken. I Läroplanen för förskolan, Lpfö98 

(Utbildningsdepartementet, 1998) står det: ”Den växande rörligheten över nationsgränserna 

skapar en kulturell mångfald i förskolan, som ger barnen möjligheter att grundlägga respekt 

och aktning för varje människa oavsett bakgrund” (a.a. s. 7). Vi frågar oss om man skapar 

denna respekt och aktning för varje människa genom att enbart säga till ett barn ”ni får sitta 

bredvid varandra alltså” (Intervjuperson 2b). Om problem gällande barns olikheter uppstår ute 

på förskolorna kan vi dra slutsatsen utav intervjuerna att det skiljer sig åt hur man bemöter 

konflikterna. Vissa gör inte så stor sak av det medan förskola 1 arbetar vidare med 

kulturkrockarna i någon form av samtal. Vi anser att samtal med barn både enskilt och i grupp 

är en bra metod för att nå fram till kulturmöte. 

 

Daun och Ehn (1988) anser att barn i många situationer är fördomsfulla och de anser att 

”Daghemsbarnen t.ex. kan, trots olika grad av kontakter med invandrare, vara starkt negativa 

mot sina invandrarkamrater”(a.a. s. 38). Detta motsäger sig våra intervjupersoner starkt. 

Sådana tendenser var något som framkom ytterst sällan enligt våra intervjupersoner. 

Anledningen till detta menade intervjupersonerna på de mångkulturella förskolorna berodde 

på att barnen var så vana vid varandra. Om det ibland uppstod sådana diskussioner menade 

intervjupersonerna att barnen ofta nöjde sig med ett rakt svar. Även Norell Beach (1995) 

menar att när barnen ställer frågor kring olikheter krävs det raka och tydliga svar. Vi uppfattar 

från det sociokulturella perspektivet att barn lär mycket i sampel med andra vuxna och barn. 

Detta perspektiv betonas av Säljö (2000) som förklarar det med att barn tar till sig av det de 

hör andra människor tala om som värdefullt. Detta har vi påpekat i kapitel 2.4.   

 

Tanken att skapa ett nytt språk i samband med leken har vi nämnt tidigare i kapitel 2.4.1. Det 

förvånade oss mycket att enbart en av intervjupersonerna nämner leken som det viktigaste 

redskapet i förskolan. Vi håller helt med Manavi (2001) om att förskolan bör bygga sin 

pedagogik på leken. Dåvarande premiärminister Nehru i Indien rapporterade enligt Manavi 

(1996) att alla barn oavsett om de pratar samma språk kan leka med varandra. En 

intervjuperson (2a) menade däremot att det är svårt att leka när man inte pratar samma språk. 

Vi har uppfattningen att alla barn kan leka med varandra utan språket, då det faktiskt finns 

lekar där språk inte behövs på samma sätt. Kroppsspråket är en tillgång som borde utnyttjas 

mer. Men vi kan hålla med om att leken inte utvecklas lika mycket och antagligen inte går 
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lika mycket på djupet om man inte har ett gemensamt språk. Därför anser vi att språkträning 

och modersmålsträning är av största vikt. Ett barn behöver kunna grunderna i sitt modersmål, 

för att ta till sig och lära sig ett nytt språk. Modersmålet har en stor betydelse för barnets 

självkänsla och identitet. Vi resonerar som så att dagens samhälle måste inse vilken tillgång 

det är med flerspråkiga barn och vuxna. Även Vygotskij ansåg enligt Bråten (1998) att 

tvåspråkighet är positivt både för samhället och för den enskilde individen. Utvecklingen i 

samhället innebär att det är en stor fördel att vara flerspråkig. Intervjupersonerna förstod 

vikten av modersmålsträning men tyvärr hade de inte tillgång till hemspråkläraren så många 

timmar som de hade önskat. Läroplanen för förskolan, Lpfö98 stödjer betydelsen av 

modersmålsträning, se kapitel 2.1.  

 

I inledningsavsnittet nämner vi Andersson och Jaskaris (2004) studie som ifrågasätter om icke 

mångkulturella förskolor inte tar olikheten för givet utan uppmärksammar den mera. Vi kan i 

vår studie inte se några sådana tendenser, snarare tvärtom. Intervjupersonerna förklarar att de 

ser dessa barn som vilket annat svenskt barn som helst. Intervjuperson 3a menade att många 

av deras flerkulturella barn kommer till dem och visar tecken på integration. Hon förklarar att 

de försöker leva försvenskat och att de själva har sökt sig till just denna förskola. Andersson 

och Jaskari (2004) ifrågasätter också i sin studie om det i en mångkulturell förskola blir så att 

alla olikheter blir till likheter och bemöts lika. Detta kan vi se en antydan till i vår empiriska 

studie. Pedagogerna verkade nästintill rädda för att belysa barnens olikheter. Om de till 

exempel skulle få ett barn från Kina till verksamheten, så förklarade en av intervjupersonerna 

(Intervjuperson 2a) att hon aldrig skulle berätta detta för barnen. Vi tycker att man då nästan 

ser olikheten som nedvärderande.  Det är trots allt en viktig del av barnets identitet. Överlag 

anser vi utifrån vår studie att förskolorna vi studerat är dåliga på att ta fram olikheterna hos 

barnen och visa dem för varandra. De flerkulturella möjligheterna utnyttjas inte. Vi anser 

dock att det är viktigt att se flerkulturella barn som en tillgång vilket beskrivs i kapitel 2.4. 

Norell Beach (1995) pekar på det positiva med att låta barnen vänja sig vid varandras 

olikheter. “En barngrupp som lärt sig att inte skygga för olikheter kan mycket lättare ta emot 

och välkomna nya barn även om den nya kamraten råkar vara ovanligt tjock, invandrare eller 

olik på något sätt. Barnen och gruppklimatet är förberett“. (a.a. s.18). 

 

Eftersom vi har intervjuat pedagoger från både mångkulturella förskolor och förskolor där 

flerkulturella barn är i minoritet har vi också fått en bild av pedagogernas fördomar mot andra 

förskolor. De flesta pedagoger verkar ha en klar bild för sig om vad som görs på andra 
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förskolor. De berättar inte enbart om vad som sker på deras egen förskola utan även hur det 

står i förhållande till förskolor som inte är lik deras. Exempelvis pratade en intervjuperson 

nedvärderande om förskolor där flerkulturella barn är i minoritet genom att förlöjliga deras 

tema. En av intervjupersonerna på förskolorna med minoritet av flerkulturella barn hade 

däremot fördomar om att på mångkulturella förskolor går det åt mycket tid till att tycka om 

föräldrar och barn. Under våra intervjuer uttryckte däremot inte intervjupersonerna några 

negativa förväntningar på flerkulturella barn snarare tvärtom. Vi anser i enlighet med 

Hedencrona (2003) att pedagogens förväntningar har en stor inverkan på barnet, som vi 

skriver om i kapitel 2.3. Det är viktigt att personalen i förskolan precis som Bozarslan (2001) 

skriver, tror på barnet och dess kompetens oberoende av kulturell bakgrund. 

Intervjupersonerna menade att de såg ett flerkulturellt barn som vilket barn helst.   

 

Utifrån våra intervjuer kan vi se en tendens att intervjupersonerna trivs med barngrupper där 

flerkulturella barn ingår. De anser att det berikar verksamheten.  Men de ser även negativt på 

att man samlar så pass många som 85-95 % procent flerkulturella barn på en och samma 

förskola. Detta är en konsekvens av bostadssegregation som är en följd av brister i 

integrationen. Den stora problematiken som intervjupersonerna nämner har egentligen inte 

med kulturen att göra utan om språket. Barnen måste få möjlighet att höra både vuxna men 

även barn som pratar svenska runt omkring dem. Vi instämmer helt och menar att detta är 

viktigt för barnens språkutveckling men även för integrationen och för skapandet av 

kulturmöten.  

 

Både Bozarslan (2001) och Ellneby (1996) poängterar att i arbetet med människor från andra 

kulturer behöver man ha mycket kunskap och förståelse. Våra intervjupersoner var väl 

införstådda med detta och de flesta menade på att man kunde ta till sig kunskap om man ville 

till exempel genom att läsa böcker inom ämnet. Vi blev förvånande över att verksamheterna 

verkade flyta på väldigt bra och det verkade sällsynt med djupa kulturkrockar. Det var 

mestadels ytliga konflikter som togs upp till exempel om tider, hur stora matsäckar som ska 

tas med och klädval. Olsson (2004) tar precis som Bozarslan (2001) upp synen på tid. 

Konflikter kan uppstå när det gäller att passa tider. Invandrarföräldrar upplevs ofta i förskolor 

som de som inte kan passa tider. Det verkade dock som om pedagogerna på de mångkulturella 

förskolorna på något vis nått en förståelse och accepterar att de inte har samma synsätt. De 

möts på halva vägen.  
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Slutsatsen vi kan dra av denna studie är att många pedagoger anser att begreppet kulturmöte 

innebär respekt för varandras kulturer, bli behandlad som man själv vill bli behandlad och att 

mötas på halva vägen.  I enlighet med studiens syfte har vi inte kunnat finna några markanta 

skillnader mellan de mångkulturella förskolorna och de förskolor där det finns färre 

flerkulturella barn när det gäller arbetssätt. Många pedagoger arbetar med kultur på ett ytligt 

plan som till exempel med flaggor och mat. Jämför kapitel 2.5. Detta arbetssätt är betydligt 

mer förekommande på de mångkulturella förskolorna. Förskolor där flerkulturella barn är i 

minoritet arbetar man enbart med kulturmöte vid något enstaka tillfälle exempelvis vid FN-

dagen. De mångkulturella förskolorna är också mer förberedda när ett flerkulturellt barn ska 

börja på förskolan. De hade exempelvis inskolningshäfte upptrycka på olika språk.  

 

Det vi tar med oss i vår framtida yrkesroll och som vi har uppmärksammats genom denna 

studie är hur viktigt det är att hela tiden ha ett mål och syfte med det man gör. Vi i den 

framtida förskolan måste lära oss att gå mer in på djupet av kulturerna och inte enbart skrapa 

på ytan. Vi måste lära barnen att olikheter inte är något negativt utan något positivt. Detta för 

att motverka fördomar och främlingsfientlighet.    

 

4.1. Metoddiskussion  
Valet att kontakta förskolorna genom ett personligt besök gjorde att vi kände oss mer trygga 

när intervjun väl skulle äga rum. Vi hade träffat intervjupersonerna och hade både givit och 

fått ett första intryck. Vi föreställer oss att det blir lättare att få en intervju till stånd genom 

denna metod. Det vi upptäckte efter hand var att vi antagligen hade fått ut mer av intervjuerna 

om vi hade lämnat ut frågorna vid vårt första besök. Svaren hade antagligen blivit mer 

djupgående och reflekterande. Som vi nämnt tidigare upplevde vi att några av 

intervjupersonerna blev ställda av frågorna. Vid en liknande studie hade vi nu i efterhand även 

använt oss av observationer. Detta för att få fram om det som sägs verkligen görs. Man kan 

också vända på det och ställa sig frågan om pedagogerna gör mer än vad som sägs, vilket vi 

anser kan vara fallet i några av våra intervjuer.     

 

5. Sammanfattning  
Syftet med denna studie är att ta reda på hur pedagoger arbetar med begreppet kulturmöte ute 

i förskolorna och hur de definierar begreppet. Vi vill även undersöka om pedagogernas arbete 

med kulturmöte skiljer sig åt beroende på om förskolan är mångkulturell eller ej. Vår 
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teoretiska utgångspunkt ligger i det sociokulturella perspektivet då vi anser att barn lär i 

samspel med andra människor. Vi utgår ifrån följande problemställningar:  

• Hur definierar pedagoger i förskolan kulturmöte? 

• Arbetar pedagoger i förskolan för att skapa kulturmöte, i så fall hur? 

• Skiljer sig pedagogernas arbetssätt åt beroende på om förskolan är mångkulturell eller 

ej, och i så fall på vilket sätt? 

 

I litteraturdelen tas bemötande upp som antingen kan skapa kulturmöten eller kulturkrockar. 

Olsson (2004) beskriver olika hinder som kan uppstå i kulturmöten. Ett hinder är enligt henne 

att människor ofta och lätt dömer på förhand vilket kan leda till att mötet blir besvärligt. 

Genom att ändra sin attityd kan en ny värld öppnas och en förståelse för andras kulturer kan 

uppstå. Bozarslan (2001) framhåller att vår roll som pedagoger är att se föräldrar som vuxna 

individer, deras tankar och beteenden har förmodligen präglats av deras livssyn och 

värderingar som funnits i deras kultur. I sådana möten är det viktigt att ha en allmän kunskap 

om olika kulturer, skillnaderna kan vara mycket stora enligt Bozarslan. 

I det sociokulturella perspektivet anser vi att leken är en väldigt viktig del i förskolan. Det är i 

leken som barn lär i samspel av andra. I leken utvecklas också språket och kulturmöte skapas. 

I enlighet med Manavi (1996) anser vi att pedagogiken i förskolan bör utgå ifrån leken.   

 

Studien är av kvalitativt karaktär eftersom vi precis som Trost (2005) ville ta reda på hur 

människor resonerar och få mer detaljerad kunskap. Vi använde oss utav semistrukturerade 

intervjuer vilket gav oss flexibilitet under intervjuerna.  

 

Våra intervjupersoner definierar kulturmöte med respekt, behandla andra såsom man själv vill 

bli behandlad och att mötas på halva vägen. Alla intervjupersoner utom en kopplade samman 

kulturmöte med möte mellan invandrare/svensk. Kultur och kulturmöte är dock väldigt 

mycket mer som vi visat i kapitel 2.2. Intervjupersonerna på de mångkulturella förskolorna 

hade överlag också mer inblick i vad som stod i styrdokument och i deras arbetsplaner. Detta 

anser vi beror på att de andra pedagogerna är ovana vid begreppet kulturmöte men även att de 

blev ställda av våra intervjufrågor. 

 

När det gäller kulturkrockar så nämner Bozarslan (2001) tidsaspekter, diskussioner om vad 

barnen ska ha på sig och nakenhet som konfliktskapande. Alla våra intervjupersoner tog upp 

detta som områden där kulturkrockar uppstod. Krockarna upplevdes däremot inte som något 
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större problem för verksamheterna utan pedagogerna, barnen och föräldrarna hade lyckats nå 

en förståelse för varandras kulturer. Ordet respekt var ett begrepp som nämndes många gånger 

under intervjuerna.  

 

Några av intervjupersonerna verkade nästan rädda för olikheterna som fanns i barngruppen. 

De ville hellre se likheterna. Vi förstår anledningen till att de väljer detta synsätt, som kan 

bero på att de inte vill särskilja de flerkulturella barnen från de svenska barnen. Men vi anser 

att det är en avvägning för det är precis lika viktigt att uppmärksamma likheterna som 

olikheterna. Olikheter är något berikande och för oss något positivt, vilket beskrivs av Norell 

Beach i kapitel 2.4.    

   

Slutsatsen vi kan dra av denna studie är att kulturmöte är ett brett begrepp som vi inte anser är 

befäst ute i förskolorna. Vi har inte kunnat finna några markanta skillnader mellan de 

mångkulturella förskolorna och de förskolor där det finns färre flerkulturella barn när det 

gäller arbetssätt. Många pedagoger arbetar med kultur på ett ytligt plan som till exempel med 

flaggor och mat. Detta arbetssätt är dock betydligt mer förekommande på de mångkulturella 

förskolorna. Förskolor där flerkulturella barn är i minoritet arbetar man enbart med 

kulturmöte vid något enstaka tillfälle. De mångkulturella förskolorna är också mer förberedda 

när ett flerkulturellt barn ska börja på förskolan.  
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Bilaga 1  
 

Intervjufrågor: 

 

1. Hur ser er barngrupp ut ur etnisk synvinkel idag? 

 

2. Hur definierar du/ni begreppet kulturmöte? 

 

3. Har du/ni någon insikt i vad som står i styrdokumenten och arbetsplanerna angående 

kulturmöte? 

 

4. Arbetar ni i förskolan för att skapa kulturmöten?  

 

5. Har ni haft något projekt där ni främjat kulturmöte? 

 

6. Har du/ni upplevt kulturkrockar inom verksamheten någon gång?  

 

7. Hur upplever du/ni att barnen bemöter varandras olikheter? 

 

8. Känner du/ni att du/ni har tillräckligt med kunskap för att möta barn från andra kulturer? 

 

9. Förbereder ni er olika beroende på om det är ett invandrarbarn eller ett ”svenskt” barn som 

ska börja på förskolan? 

 

10. Upplever du/ni att verksamheten påverkas beroende på om gruppen är homogen eller 

heterogen? 

 

11. Vad anser du/ni är det viktigaste i arbetet med att skapa kulturmöten? 

  

 

 


