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Abstract

Syftet med denna studie är att undersöka och granska om och i så fall hur pedagogerna i 
förskolan  arbetar  med  kulturell  mångfald  och  interkulturell  förståelse  och  belysa  på 
vilket eller  vilka sätt de gör det.  Vi vill även granska och kartlägga hur pedagogerna 
använder sig av den fysiska miljön och språket på förskolorna för att gynna interkulturell 
förståelse.  Planerar  pedagogerna miljön efter  perspektivet  interkulturell  förståelse? Vi 
kommer också att undersöka hur pedagogerna förhåller sig till olika kulturmöten. Med 
hjälp  av  intervjuer  söker  vi  svar  på  våra  problemformuleringar.  Sammanfattningsvis 
visar vårt resultat att pedagogerna arbetar med kulturell mångfald, dock inte medvetet 
med  interkulturell  förståelse.  Resultaten  visar  även  att  pedagogerna  inte  har  hört 
begreppet  interkulturell  förståelse  och att  det  av  studien  framgår  att  det  behövs  mer 
kunskap och kompetensutveckling inom detta område.

Ämnesord:  Kulturell  mångfald,  interkulturell  förståelse,  modersmål,  flerspråkighet, 
förskolan, pedagoger, miljön, kulturkrockar 



INNEHÅLL

1. INLEDNING MED BAKGRUND OCH SYFTE                                                                                                 .............................................................................................  4  

1.1 DISPOSITION                                                                                                                                                           .......................................................................................................................................................  6  
1.2 SYFTE                                                                                                                                                                   ...............................................................................................................................................................  6  
 1.3 PROBLEMFORMULERINGAR                                                                                                                                       ...................................................................................................................................  6  

2. FORSKNINGSBAKGRUND                                                                                                                                 .............................................................................................................................  7  

2.1 KULTURMÖTEN                                                                                                                                                       ...................................................................................................................................................  7  
2.2 IDENTITET                                                                                                                                                              ..........................................................................................................................................................  9  
2.3 SPRÅKETS BETYDELSE                                                                                                                                            ........................................................................................................................................  10  
2.4 MILJÖN                                                                                                                                                               ...........................................................................................................................................................  13  
2.5 INTERKULTURELL PEDAGOGIK                                                                                                                                  ..............................................................................................................................  15  

3. METOD                                                                                                                                                                  .............................................................................................................................................................  17  

3.1 UNDERSÖKNINGSMETOD                                                                                                                                         .....................................................................................................................................  17  
3.2 UNDERSÖKNINGSGRUPP                                                                                                                                          ......................................................................................................................................  17  
3.3 GENOMFÖRANDE                                                                                                                                                   ...............................................................................................................................................  18  
3.4 BEARBETNING                                                                                                                                                       ...................................................................................................................................................  19  
3.5 ETIK                                                                                                                                                                   ...............................................................................................................................................................  19  

4. RESULTAT                                                                                                                                                           .......................................................................................................................................................  21  

4.1 FÖRHÅLLNINGSSÄTT                                                                                                                                              ..........................................................................................................................................  21  
4.2 DEN FYSISKA MILJÖN PÅ FÖRSKOLAN                                                                                                                        ....................................................................................................................  22  
4.3 FÅR BARNEN TALA SITT MODERSMÅL PÅ FÖRSKOLAN?                                                                                                 .............................................................................................  22  
4.4 INTERKULTURELL FÖRSTÅELSE                                                                                                                                 .............................................................................................................................  23  

5. ANALYS                                                                                                                                                                ............................................................................................................................................................  25  

6. DISKUSSION                                                                                                                                                        ....................................................................................................................................................  27  

7. SAMMANFATTNING                                                                                                                                         .....................................................................................................................................  30  

8. FORTSATT FORSKNING                                                                                                                                  ..............................................................................................................................  32  

BILAGA                                                                                                                                                                     .................................................................................................................................................................  36  



1. Inledning med bakgrund och syfte

Vad ska vi göra med Ibrahim som varken vill leka eller tala, utan bara vill sitta i 

soffan hos en vuxen? Kan vi ha ”skogens djur” som tema när många av barnens 

familjer lever i nära kontakt med kriget i hemlandet? Hur ska vi kunna ha samling 

när barnen inte förstår vad vi säger? Och vad ska vi göra med dem som förstår och 

som behöver mer stimulans? Hur mycket orkar vi med? Måste vi acceptera allting 

bara för att de kommer från en annan kultur? (Ellneby, 2007, s.7)

Med de här raderna från Ylva Ellnebys  bok,  Pedagoger mitt  i  mångfalden (2007), vill  vi 

inleda vår studie om kulturell  mångfald i  förskolan.  Liknande tankar och funderingar  kan 

finnas hos pedagoger i dagens förskolor menar Ellneby (2007). Hos pedagoger kan det finnas 

en viss rädsla  för hur de ska hantera  och planera verksamheten  utifrån ett  mångkulturellt 

perspektiv.  Anledningen till  ämnesvalet  i  studien  är  att  vi  idag lever  i  ett  mångkulturellt 

samhälle och vår erfarenhet säger oss att det redan i förskolan kan bli missförstånd mellan 

barn,  föräldrar  och  pedagoger.  I  vissa  situationer  kan  det  vara  svårt  att  förstå  varandra 

beroende på att vi människor är olika, kommer från olika kulturer och bakgrund. Vi menar att 

pedagogerna i en mångkulturell förskola borde ta till vara på och lyfta olikheterna som något 

positivt,  eftersom det  då kan vara lättare  att  få  en förståelse  för varandra.  På Riksdagens 

hemsida står det att läsa att Sverige idag beskrivs som ett etniskt och kulturellt mångfaldigt 

samhälle. Elva procent av Sveriges befolkning, det vill säga ungefär 950 000 personer som 

bor i Sverige är födda i ett annat land. Ytterligare 700 000 personer i Sverige har en eller flera 

föräldrar  som är födda utomlands.  (SOU 2003:108) Ett  nytt  mångkulturellt Sverige växer 

fram och i mötet med olika kulturer krävs det en oerhörd kunskap om varandras bakgrund och 

olikheter för att undvika missförstånd. Kulturmöten är berikande, men det är viktigt att förstå 

att det också finns svåra prövningar som pedagogen ställs inför på en mångkulturell förskola. 

Även  i  läroplanen  för  förskolan,  Lpfö  98  (Skolverket,  1998)  står  om  den  ökande 

invandringen, hur betydelsefullt det är att arbeta mångkulturellt och vikten av att lyfta alla 

människors lika värde:

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. (s. 4)

En viktig uppgift för verksamheten är att grundlägga och förankra de värden som 

vårt  samhällsliv  vilar  på.  Människolivets  okränkbarhet,  individens  frihet  och 
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integritet,  alla  människors  lika  värde,  jämställdhet  mellan  könen  samt  solidaritet 

med svaga och utsatta är värden som förskolan skall hålla levande i arbetet  med 

barnen. (s. 3)

I studien kommer vi att använda oss av begreppet pedagog som en gemensam beteckning för 

de  olika  yrkeskategorierna  som arbetar  med  barn  i  åldrarna  ett  till  fem år  på  förskolan 

(förskollärare, barnskötare och så vidare). Vi kommer även att belysa begreppet interkulturell 

förståelse, vilket vi också kommer att benämna som interkulturell medvetenhet, interkulturell 

pedagogik  och  interkulturellt  förhållningssätt  dock  är  innebörden  densamma  vilken 

benämning vi än använder oss av. Interkulturell förståelse är ett mer övergripande och vidare 

begrepp än  de  andra  begreppen,  vilka  är  mer  precisa.  En pedagog som har  interkulturell 

förståelse  har  också  en  interkulturell  medvetenhet,  praktiserar  en  interkulturell  pedagogik 

samt har ett interkulturellt förhållningssätt. Enligt Benckert, Håland & Wallin (2008) innebär 

begreppet  mångkulturell  förskola  att  olika  kulturer  möts  på  ett  och  samma  ställe,  medan 

begreppet interkulturell förståelse är en process och ett förhållningssätt som genomsyrar hela 

verksamheten.  Interkulturell  förståelse  innebär att  ta tillvara  på olikheterna och lyfta  fram 

dem  som  något  positivt.  Det  ska  även  finnas  en  samverkan  mellan  olika  kulturer  och 

erfarenheter. Mångkulturell markerar ett tillstånd, eller en beskrivning av ett tillstånd där det 

existerar  kulturell  mångfald.  Interkulturell  markerar  en handling,  en interaktion mellan de 

olika  kulturerna.  Lahdenperä  (2004)  beskriver  begreppet  interkulturell  förståelse  som  en 

gränsöverskridande  process  i  vilken  individen  ökar  sin  kunskap  om  andra  kulturer  och 

samtidigt blir medveten om sin egen. I statens offentliga utredningar (SOU 1999/2000:137) 

står det följande om interkulturellt samarbete: 

Interkulturellt  arbete  bygger  på  ett  ömsesidigt  möte  mellan  två  eller 

flera  kulturer.  Som professionell  måste man vara  kulturellt  medveten 

och  ha  förmåga  att  möta  andra  förutsättningslöst,  med  intresse  och 

respekt. 

I studien kommer vi att stödja oss på den socialkonstruktivistiska teorin. Människors beteende 

är  socialt  och fysiskt  betingat  och inte  naturbestämt.  Ett  exempel  på detta  är  att  i  en del 

kulturer gråter vi när vi har sorg, medan andra kulturer reagerar med att skrika och kasta sig 

på marken. Vi människor har ett yttre beteende som ser olika ut beroende på vilken kultur vi 

kommer ifrån (Wenneberg, 2000).
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1.1 Disposition

I  forskningsbakgrunden  kommer  vi  att  inleda  med  att  redogöra  för  betydelsen  av  vad 

flyktingbarnen och deras föräldrar har med sig i bagaget när de kommer till Sverige, och vilka 

kulturkrockar det kan föra med sig. Efter det belyser vi problematiken och de olika begreppen 

när  det gäller  språket  och modersmål,  för att  sedan gå vidare med den fysiska miljön på 

förskolan.  Hur ser den fysiska miljön ut och hur tänker pedagogerna när de planerar  den 

fysiska miljön? Avslutningsvis fördjupar vi oss i hur man som pedagog arbetar på förskolan 

med ett interkulturellt förhållningssätt i verksamhetens vardag.

1.2 Syfte

Syftet med denna studie är att undersöka och granska om och i så fall hur ett urval pedagoger 

i förskolan arbetar med att främja interkulturell förståelse och kulturell mångfald. Syftet är 

också att undersöka om samma pedagoger planerar miljön på förskolan efter ett interkulturellt 

perspektiv. För att finna svar på våra frågor utarbetade vi fyra problemformuleringar.

 1.3 Problemformuleringar

• Arbetar pedagogerna i förskolan efter ett mångkulturellt perspektiv när 

det gäller kulturmöten, identitet, språk och miljö?

• Vilket  arbetssätt  använder  pedagogerna sig av i  den mångkulturella  

förskolan?

• Vad  anser  pedagogerna  är  betydelsefullt  i  arbetet  med  kulturell  

mångfald?

• Vet pedagogerna i förskolan vad interkulturell förståelse innebär?
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2. Forskningsbakgrund

2.1 Kulturmöten

I läroplanen för förskolan, Lpfö 98 (Skolverket, 1998) står det att:

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. (s. 5)

Enligt  Lpfö 98 är det pedagogers uppdrag att förbereda barnen för olika kulturmöten och se 

olika  kulturer  som något  berikande  för  förskolan.  Vad är  då kultur?  Benckert,  Håland & 

Wallin (2008) förklarar att kultur är ett sätt att leva och kulturen ger oss de åsikter och tankar 

som vi bär med oss genom livet. Kultur innefattar även hur vi beter oss mot oss själva och 

gentemot andra människor. Våra tankar och åsikter är inte statiska utan de kan förändras i 

mötet med andra människor.

Lahdenperä (2004) berättar om ett kulturmöte i en förstaklass, där två barn från Gambia och 

två barn från Sverige hade svårt att förstå varandra. De svenska barnen hade med sig egna 

pennor till  skolan medan barnen från Gambia använde sig av skolans pennor.  När barnen 

började rita och barnen från Gambia upptäckte att de andra barnen hade finare pennor tog de 

helt  enkelt  pennfodralet  från  kompisen  bredvid.  Kompisen  bredvid  ville  ha  tillbaka  sitt 

pennfodral och läraren ingrep och lämnade tillbaka fodralet. Senare framkom att i den by där 

barnen från Gambia kommer ses ägande som kollektivt,  vilket innebär att om det finns en 

leksak har alla rätt att använda den. Människor är och tänker olika beroende på vilket land 

eller vilken kultur vi är uppväxta med. Det är i mötet med andra kulturer vi blir medvetna om 

oss själva och kan bygga broar mellan människor med olika erfarenheter.

I  Ellneby (1996 & 2007) och Bozarslan (2001) framgår  det att  i  mötet  med den svenska 

förskolan upplever föräldrar med utländsk bakgrund ofta en stor skillnad i hur pedagogerna 

och de själva bemöter sina barn. För en del föräldrar är det till exempel otänkbart att vara ute 

när det regnar eller är kallt, medan pedagogerna på förskolan anser att det är bra att barnen är 

ute  och  får  frisk luft.  Ellneby (2007)  menar  att  också  när  det  gäller  att  komma i  tid  till 
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förskolan kan det hända att föräldrar och pedagoger har olika syn på saken. I Sverige anpassar 

vi vårt liv efter tiden och klockan, vilket gör att vi idag lever i ett alltmer stressat samhälle. 

För föräldrar som kommer från länder där man inte rättar sitt liv efter klockan på samma sätt 

som vi  gör i  Sverige,  kan det  kännas  konstigt  att  barnen ska komma,  till  exempel,  prick 

klockan nio till förskolan. I Argentina har man en avslappnad inställning till tiden, det finns 

till exempel inga busstidtabeller, bussen kommer när den kommer. Likaså är det när man går 

till arbetet, det är inget konstigt att man (med svenska ögon sett) kommer för sent. Även att 

ringa till olika myndigheter är något som föräldrar från en del länder helst undviker, eftersom 

de kanske inte behärskar språket eller har negativa erfarenheter av att ringa till myndigheter. 

Därför händer det att de inte ringer och berättar om barnet inte kommer till förskolan när det 

är ledigt eller sjukt. (Ellneby, 2007)

I  liknande  situationer  som  nyss  har  beskrivits  är  det  viktigt  hur  pedagogen  bemöter 

föräldrarna. På ett positivt sätt och utan att kränka föräldrarna måste pedagogen förklara hur 

och varför vi gör som vi gör i förskolan i Sverige. Det gäller att få föräldrarna att förstå att det 

är den bästa lösningen för deras barn. Ellneby (2007) beskriver hur pedagogen kan bemöta 

föräldrarna i en situation där de till exempel anser att barnen inte ska gå ut när det regnar eller 

är kallt, och menar att pedagogen i en sådan situation kan framhålla att barnen blir friska och 

starka och får en god aptit av att vara ute i alla väder. Lahdenperä (2004) hänvisar till Holm 

(2001) som framhåller att inom socialkonstruktivismen handlar och tänker människor utifrån 

sin kulturella bakgrund, vilket är uppenbart att föräldrarna gör i det här exemplet. Det svenska 

klimatet och även isoleringen i husen kan skilja sig avsevärt från det som många föräldrar är 

vana vid från sitt  hemland. I en del länder blir kanske inte barnen varma och torra när de 

kommer in efter att ha varit ute i regnet, vilket leder till att barnen blir sjuka. Därför kan det 

vara svårt för föräldrarna att förstå varför pedagogerna vill att barnen ska vara ute när det är 

kallt och blött.

Benckert,  Håland  och  Wallin  (2008)  hänvisar  till  Weintraub  (2007)  som  anser  att  vi 

pedagoger ska se de olika kulturella bakgrunderna som våra föräldrar på förskolan har med 

sig, som något positivt, och ta tillvara och använda oss av föräldrarnas erfarenheter. Benckert 

mfl  (2008)  pekar  på  värdegrunden  och  menar  att  den  är  stommen  i  den  mångkulturella 

förskoleverksamheten.  Pedagogernas  förhållningssätt  ska ge avtryck  på barnen och hjälpa 

dem att skapa en stark identitet.
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2.2 Identitet

Vilken kultur man tillhör bestäms inte av vilket land det står skrivet i individens pass eller 

vilket medborgarskap individen har menar Sjöwall (1994). Den kulturella identiteten skapas i 

den miljö individen växer upp i, tillsammans med sin familj. Ett muslimskt par som får barn i 

Sverige får inte automatiskt ett barn med svensk kulturell tillhörighet. Barnet kommer att få 

samma kulturella tillhörighet som sina föräldrar eftersom föräldrarna fostrar barnet efter sina 

egna  erfarenheter  och  värderingar.  Många  invandrare  och  flyktingar  är  stolta  över  sitt 

ursprung och över sitt land och behåller sin kulturella identitet, men det betyder inte att de 

inte efterhand kan acklimatisera sig med det svenska samhället och känna en gemenskap med 

det. 

Lahdenperä (2004) framhåller att när jag träffar likasinnade, vilket vill säga människor som 

bor och är födda på samma ställe som jag själv, fokuserar jag inte på om jag är den jag är. 

Men i mötet med människor från andra kulturer och med andra bakgrunder reflekterar jag 

över min identitet  och vem jag är i  förhållande till  dem. Ellneby (1996) förklarar samma 

fenomen med följande ord:

Ett  sätt  att  försöka  förstå  andra  människor  är  att  försöka  förstå  sig  själv.  Hur 

uppfattas jag av andra? Om vi kan se oss själva lite utifrån, kan vi lättare förstå vad 

det är andra ser. (s. 39)

Lahdenperä  hänvisar  till  Hoffman  (1990)  som  menar  att  de  forskare  som  utgår  från 

socialkonstruktivismen avvisar tanken på en objektiv verklighet som alla uppfattar på samma 

sätt. Hur man uppfattar verkligheten är socialt betingat. Även hur individen uppfattar sig själv 

och hur han är och vilket språk han använder beror på omgivningen. 

Både Bozarslan (2001) och Sjöwall (1994) skriver om vikten av att inte generalisera och tro 

att alla från samma kultur har samma åsikter. Ett etnocentriskt synsätt innebär att jag anser att 

jag  har  rätt  och  de  andra  har  fel,  och  att  alla  bör  vara  som  jag  är.  Dock  är  det  inte 

pedagogernas uppgift att fostra och ändra föräldrarna till att vara och tänka på ett visst sätt. 

Det finns heller ingen kultur som är den enda rätta. Alla människor är formade av den miljö 

de är uppvuxna i och det är därifrån deras syn på verkligheten kommer. Pedagogerna måste i 

sin yrkesroll vara medvetna om att det finns individuella olikheter.
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Pedagoger bör reflektera över och lyfta sina egna tankar och åsikter, menar Sjöwall (1994), 

samt  diskutera  med  arbetslaget  om positiva  och  negativa  upplevelser  för  att  veta  vilken 

grundsyn  de  står  för.  I  en  interkulturell  pedagogik  måste  pedagogerna  ha  ett  öppet 

förhållningssätt  och våga  samtala  om olika  möten  och händelser  för  att  nå en utveckling 

längre fram. Sjöwall (1994) instämmer med Myndigheten för skolutveckling (MSU, 2006) 

och framhåller vikten av att våga vara nyfiken på varandras kulturer. Genom att ställa positiva 

och öppna frågor visar pedagoger att de är genuint intresserade av barnens och föräldrarnas 

ursprung. 

Angel & Hjern (1992) påtalar att barn i förskoleåldern är självcentrerade och tror att allt som 

sker beror på dem. Barn anklagar sig själva när något hemskt drabbar dem eller deras nära 

och kära.  Barn har inte förmågan att  förstå varför de här otäcka sakerna händer dem och 

därför tror de att  det  är deras eget fel.  Barn som kommer till  förskolan med ett  trauma i 

bagaget kan vara tillbakadragna, undertryckta eller tysta, vilket är vanligt i den kritiska fasen 

efter  att  man  varit  med  om en  traumatisk  händelse.  Föräldrarnas  känslomässiga  tillstånd 

påverkar barnen som i den här åldern är osjälvständiga och därför väldigt bundna till  sina 

föräldrar. Är föräldrarna ledsna och deprimerade överförs det ofta till barnen. Barn som har 

varit  med om något traumatiskt  omsätter  gärna händelsen i  leken,  Angel & Hjern (1992) 

framhåller vidare att: Traumatiska lekar är repetitiva och glädjelösa lekar som inte för arbetet 

med att bearbeta traumat vidare. (s. 60)

Knutsdotter Olofsson (2006), Pramling Samuelsson & Sheridan (1999) och Edenhammar & 

Wahlund (2000) hävdar däremot att leken gör att barnen kommer vidare i sin bearbetning av 

traumatiska händelser. När barnen försöker förstå sin omvärld och hantera det de har varit 

med om, tar de ofta leken till hjälp. I leken minns barnen det de har varit med om tidigare och 

omvandlar  händelsen  till  lek.  Leken  upprepas  tills  barnen  har  rett  ut  sina  känslor  och 

funderingar. Barn som har upplevt krig och svårigheter behöver leken oerhört mycket för att 

bearbeta de trauman de har gått igenom.

2.3 Språkets betydelse

I läroplanen för förskolan, Lpfö 98 (Skolverket, 1998) står det att:
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Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. 

Förskolan skall bidra till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att 

både utveckla det svenska språket och sitt modersmål. (s. 6)

Enligt Baker (1996) och Håkansson (2003) finns det flera olika definitioner av begreppen 

modersmål, förstaspråk, andraspråk och tvåspråkighet. Definitionerna som förklaras kommer 

sedan att användas i texten nedan. Här följer de definitioner som vi kommer att utgå ifrån i 

den här studien.

• Modersmål: Det språk som en person lär sig först.

• Förstaspråk: En persons modersmål.

• Andraspråk:  Det  andra  språket  en  person  lär  sig,  inte  personens  

modersmål.

• Tvåspråkighet: En person använder och behärskar två språk.

Pedagogens  interkulturella  kompetens  är  viktig  när  det  gäller  inlärning  av  ett  andraspråk 

menar Lahdenperä (2004). För att se till  varje enskild individs erfarenhet och förförståelse 

måste man som pedagog använda olika begrepp och förklara på olika sätt. Pedagogerna på 

förskolan bör också vara medvetna om att det finns svårigheter med de språkliga koderna. I 

många  fall  när  språket  översätts  ordagrant  kan  det  bli  missförstånd  som  kan  leda  till 

konflikter, som till exempel när en sydamerikansk pojke säger till en svensk pojke ”jag ska 

döda dig”. Den sydamerikanske pojken översätter ordagrant från spanska till svenska, det han 

egentligen  ville  säga  var  ”din  dumskalle,  du  är  jättedum”.  I  Sydamerika  använder  man 

uttrycket  ”jag ska döda dig” till  varandra som en lättare  svordom, det finns inget allvar i 

uttrycket. Men i Sverige får orden en helt annan innebörd (Lahdenperä, 2004).

I  Komma till tals (MSU, 2006) står det att ett barn som är tryggt i sitt modersmål och sin 

identitet har lättare att lära sig ett nytt språk och: Eftersom språk, identitet och lärande är så 

tätt sammanlänkande, måste vi ge barnen, som har ett annat modersmål än svenska, möjlighet 

att utveckla sina språk. (s. 12)

Ellneby  (2007)  påtalar  att  det  är  bra  om pedagogerna  uppmuntrar  två  barn  med  samma 

modersmål  att  prata  på  sitt  språk,  eftersom  det  gör  att  barnen  stimuleras  i  att  tala  sitt 

modersmål. Det är även viktigt att föräldrarna blir införstådda med hur betydelsefullt det är 
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för  barnets  modersmålsutveckling  att  de  pratar  sitt  modersmål  i  hemmet.  Ellneby (1996) 

menar att det är viktigt för utvecklingen av andraspråket att man även fortsätter att stimulera 

modersmålet. Axelsson (2006) betonar att när barnet är mellan 18 och 36 månader befinner 

det sig i sin viktigaste utveckling när det gäller språket. Oftast är det under den perioden som 

barnet börjar i förskolan. Innan dess har barnet levt tillsammans med sina föräldrar och deras 

språk. Det betyder att barnet inte behärskar sitt modersmål innan det börjar på förskolan och 

därför är det så viktigt att modersmålet tillåts att utvecklas även på förskolan.

Axelsson och Bunar (2006) hänvisar till Sellgren (2006) som genom utvärdering av en kurs 

som  heter  ”Tvåspråkiga  barns  språk-  och  kunskapsutveckling”  har  tagit  fram  olika 

pedagogers  konkreta  exempel  på  hur  man  som  pedagog  kan  arbeta  med 

modersmålbefrämjande.

• Sagor kan lånas både på svenska och modersmålet och i ett samarbete 

med föräldrarna läsas parallellt, det kan synas på väggarna att det finns 

olika modersmål, försöka höja statusen för andra språk.

• Attityden  jag måste visa är  att  modersmålet  är  viktigt,  till  exempel  

genom att vara intresserad av vad saker heter på olika modersmål,  

besöka  sagostunder  på  olika  modersmål.  Vi  låter  föräldrar  

översätta sagoböcker och läsa in på band.

• Tillåtande, bekräftande klimat, få hjälp av föräldrarna, ta del av deras 

kunskap och vara nyfiken själv. (s. 198- 199, Sellgren)

I  Komma till tals (MSU, 2006) beskrivs två typer av tvåspråkighetsinlärning, successiv och 

simultan inlärning. Successiv inlärning innebär att ett barn har först ett modersmål och efter 

cirka tre års ålder lär sig barnet ett andra språk. Simultan inlärning innebär att barnet lär sig 

två språk samtidigt från början, och har därmed två förstaspråk. Baker (1996) tar upp frågan 

om det finns några nackdelar med att vara tvåspråkig och svarar själv att det oftast inte finns 

några nackdelar.  Men en sak som man ska tänka på är att det kan finnas en risk att båda 

språken blir underutvecklade, detta är dock väldigt ovanligt. För föräldrar som oroar sig när 

det går dåligt för barnet i skolan är det lätt att ta till tvåspråkigheten som en av orsakerna till 

problemen. Vissa föräldrar kan ibland uppleva det som jobbigt och en utmaning att hålla sig 

till  varsitt språk när de talar med barnet. En annan nackdel skulle kunna vara att barn och 

vuxna ibland har svårt med sin identitet, vilket land eller språk tillhör de mest?
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Norrby  och  Håkansson  (2007)  och  Park  (2004)  beskriver  fenomenet  kodväxling,  vilket 

innebär att de individer som är tvåspråkiga växlar mellan språken mitt i en mening. Detta kan 

bero på att individen inte hittar eller kan ordet på det språk han talar just då, men individen 

kan också använda kodväxling som en identitetshandling. Det vill säga att individen ändrar 

språk efter situationer och umgänge. Kodväxling behöver alltså inte bero på språkbrist eller 

lathet.  Det  finns  två  typer  av kodväxling,  Norrby och  Håkansson hänvisar  till  Blom och 

Gumperz (1972) som beskriver situationell och metaforisk växling. Situationell växling är när 

språket ändras beroende på vilket samtalsämne som talas och vilken plats samtalet utspelas 

på. Metaforisk växling är när individen växlar språk för att förmedla en känsla, till exempel 

när en lärare byter språk för att få fram sitt budskap. Norrby och Håkansson (2007) menar att 

flerspråkighet är en tillgång och något positivt.  Författarna hänvisar till Clyne (2005) som 

hävdar att barn som är flerspråkiga har förmågan att se samband och kan förstå att saker kan 

förklaras på olika sätt eftersom de kan växla mellan olika språk. De flerspråkiga barnen har 

också lättare för att lösa problem och olika kognitiva förmågor. 

2.4 Miljön

I läroplanen för förskolan, Lpfö98 (Skolverket, 1998) står det att: 

Förskolan skall vara en levande social och kulturell miljö som stimulerar barnen att 

ta initiativ och som utvecklar deras sociala och kommunikativa kompetens. (s.5)

De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till 

grund  för  utformningen  av  miljön  och  planeringen  av  den  pedagogiska 

verksamheten. (s.10)

Angel  &  Hjern  (1992)  skriver  att  det  första  mötet  med  flyktingfamiljen  i  det  svenska 

samhället är av betydelse för hur deras fortsatta syn på Sverige ska bli. Blir det ett negativt 

möte är det lätt att det fortsätter i samma spår. Den första tiden vilar flyktingfamiljernas öde i 

byråkratins händer, och det tar ofta lång tid innan de får svar på om de får uppehållstillstånd i 

Sverige eller inte. Detta är något som är avgörande för om flyktingfamiljen vågar satsa fullt ut 

på ett liv i Sverige. Därför är det oerhört viktigt att flyktingfamiljen känner sig välkommen. 

Om förskolan har en miljö som inbjuder till mångfald är det lättare för flyktingfamiljen att få 

en känsla av trygghet och igenkännande. Ellneby (2007) påtalar vikten av att flyktingbarnen 

får  kärlek och  trygghet  av pedagogerna  och får  bearbeta  sina hemska upplevelser, det  är 

betydelsefullt att pedagogerna försöker att ge barnen nya positiva minnen. Barnen behöver 
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fasta regler eftersom en del föräldrar kan ha svårt att ge sina barn det. På grund av allt det de 

har gått igenom kan föräldrarna känna att det är synd om barnen och då kan det vara svårt att 

säga nej. Fasta regler ger trygghet och barnen får en respekt för pedagogerna. Det är viktigt att 

pedagogerna  är  aktiva  i  leken  och  introducerar  det  material  som  finns.  När  det  gäller 

samlingar så ska de inte vara för långa, innehållet är viktigare än längden. Är det många barn 

som inte förstår svenska är det mer uppskattat av barnen med en sångsamling än en samling 

som går ut på att man ska lyssna och förstå (Ellneby, 2007).

På en mångkulturell förskola menar Sjöwall (1994) att man ska känna av att det finns barn på 

avdelningen med olika kulturella bakgrunder, redan när man stiger in genom dörren. Det kan 

vara fotografier, bilder på barnens hus i hemlandet eller flaggor från barnens hemland och 

skrift på olika språk. Alla språk och nationaliteter som finns på förskolan kan finnas uppsatt 

på väggarna, det kan finnas bilder på barnens mor- och farföräldrar och på hur man klär sig i 

hemlandet. I  Flerspråkighet i förskolan (MSU, 2008) nämns olika exempel på arbete med 

interkulturell  pedagogik,  bland annat  språkträd,  som är  ett  sätt  att  visa  vilket  modersmål 

barnen talar hemma. På trädets blad eller grenar står barnens namn och det språk de talar i 

hemmet. På förskolan kan pedagogerna också hänga upp en almanacka där olika traditioner 

och högtider uppmärksammas. I Komma till tals (MSU, 2006) står det att det är bra att man 

involverar föräldrarna i arbetet med att ta fram de olika kulturerna som finns i den fysiska 

miljön på förskolan. Det finns fall där föräldrarna vill att deras barn ska bli mer bekanta med 

den svenska kulturen och vill att den ska synas i den fysiska miljön. Därför gäller det att vi 

pedagoger inte överdriver planerandet av den fysiska miljön mot någon kultur, utan är lyhörda 

för föräldrarnas åsikter. Norell Beach (1995) anser att en mångkulturell miljö gör att barnen 

blir förtrogna med olika länder och deras kulturer. Barnen känner en gemenskap och trygghet 

med varandra när de delar med sig av sina kulturer. Genom att aktivt ta del av varandras 

kulturer  förs  barnen  närmare  varandra.  Det  betyder  inte  att  den  svenska  kulturen  ska 

försvinna,  även om det inte finns något svenskt barn på en avdelning så ska den svenska 

kulturen uppmärksammas. Meningen är inte att en kultur ska framhävas mer än någon annan, 

utan meningen är att alla kulturer ska blandas i en kulturell mångfald.

Norell  Beach (1995) skriver vidare om de stora möjligheter  som finns att  använda sig av 

musik från olika kulturer i förskolan. Barnen tycker det är roligt att lyssna på olika sorters 

musik  och  blir  stolta  när  de  hör  musik  från  sitt  hemland.  Musiken  kan  barnen  och 

pedagogerna lyssna på vid olika tillfällen under dagen. Ellneby (2007) anser att även sagor är 
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bra att  använda i  arbetet  med de mångkulturella  barnen.  Barn som inte  har  svenska som 

modersmål behöver höra samma saga flera gånger om. Pedagogen som läser sagan kan ändra 

ordföljden för att barnen ska upptäcka skillnader i grammatiken. För att förstärka sagan kan 

pedagogen använda sig av fysiska artefakter såsom en docka eller olika figurer från sagan. 

Författaren menar vidare att genom att dramatisera och repetera fasta repliker övar barnen på 

språket. Även om barnen inte kan språket lär de sig att känna igen orden. I rollen de spelar får 

de lov att vara någon annan för en stund. 

2.5 Interkulturell pedagogik

På riksdagens hemsida står det att läsa att utbildningsbehoven är stora, och för att det ska bli 

kvalitet i arbetet på förskolan krävs det att personalen får möjlighet att specialisera sig mot 

interkulturellt arbete (www.riksdagen.se). 

När det kommer flyktingbarn till  förskolan uppstår det automatiskt många frågor. Ellneby 

(2007) har lyft några:

Vi har ju ingen utbildning för det här? Vad har de här barnen varit med om? Hur ska 

vi kunna bemöta dem? Och hur ska vi klara språket, vi förstår ju inte vad dem säger? 

Och dem förstår ju inte oss. När vi inte kan kommunicera, hur ska vi då kunna ha 

kontakt med föräldrarna? (s. 12)

Pedagogerna på den förskola som hade ovanstående frågor fick en två veckors introduktion 

där de bland annat fick träffa en förskolepsykolog, gjorde studiebesök, fortbildning om språk 

och kultur och planering av hembesök, inskolning och kontakt med en tolkförmedling.

Om vi inte vågar prata om våra olikheter och det som är annorlunda menar Norell Beach 

(1995) att det som är annorlunda till slut blir något som man skäms över. Istället är det viktigt 

att vi tar fram och lyfter olikheterna, accepterar och uppmärksammar att vi är olika och ser 

olika ut. Gör vi detta blir det mer positivt och tillåtande att vara annorlunda.

I  Komma till tals nämns det att, för att lyfta olikheterna på förskolan kan pedagogerna låna 

böcker på biblioteket på för att lära sig mer om olika länder och kulturer. Vidare kan de låna 

böcker med sagor som är typiska för ett visst land som de kan läsa för barnen. De kan även 

låna böcker på olika språk som föräldrarna kan uppmuntras att läsa för sina barn i hemmet. 
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Barnen på förskolan kan också uppmuntras att berätta om lekar från deras respektive länder, 

hur man säger olika saker på deras språk och man kan också fira högtider från olika kulturer 

(MSU, 2006).

Sjöwall (1994) berättar om ett projekt som hon kallar ”En liten globetrotter med spännande 

resväska”, vilket innebär att pedagogerna när de har samling med barnen kan använda sig av 

en resväska och en nalle. Nallen har varit ute och rest och tagit med sig typiska saker från det 

land han har besökt. De föräldrar och barn som kommer från det land nallen har besökt får 

hjälpa till att packa resväskan med olika saker från hemlandet. Då uppmärksammas barnet 

och föräldrarna och det landet de kommer ifrån. 

I Flerspråkighet i förskolan (MSU, 2008) nämns ett annat exempel på interkulturellt arbete i 

förskolan, nämligen ett så kallat hustema, vilket innebär att pedagogerna intervjuar barnen om 

var de bor och hur deras hus ser ut. Barnen kan få frågor som ”går man i trappor eller åker 

man hiss där du bor”, ”vad heter vägen du bor på” osv. Barnen kan ta kort på sina hus och ta 

med  sig  till  förskolan,  och  även rita  sitt  hus.  Barngruppen kan följa  med  hem till  en av 

pedagogerna och se hur hennes hus ser ut och hur hon bor. Föräldrarna kan också vara med 

och berätta hur det såg ut när de bodde i hemlandet. Genom att involvera föräldrarna skapas 

en närmare kontakt mellan föräldrar och pedagoger. Detta är ett arbetssätt som gör att alla blir 

intresserade  och  vill  veta  mer  om varandra.  I  Komma till  tals (MSU,  2006)  står  det  att 

förskolan ska arbeta för att skapa ett gott samarbete med föräldrarna. Pedagogerna behöver 

kännedom och vetskap om föräldrarnas och barnens bakgrund och kultur för att få ett bra 

samarbete med familjen. 

16



3. Metod

3.1 Undersökningsmetod

Denscombe (2000) anser att det avgörande valet när det gäller om man ska använda intervjuer 

eller  inte,  står  mellan  att  ta  reda  på  mer  utförlig  information  från  en  mindre  grupp 

respondenter eller att ta reda på mer ytlig information från en stor grupp respondenter. Vi 

valde att genomföra en kvalitativ intervju eftersom Kvale (1997) menar att den återger ord 

och inte några siffror och med vår studie ville vi se vad pedagogerna hade för kunskap om 

vårt ämne. Det vi ville framhålla var hur pedagogerna tänker och hur de praktiskt förankrar 

sina  teoretiska  kunskaper  i  verksamheten.  Frågorna  som  vi  ställde  hade  en  låg  grad  av 

standardisering, vilket enligt Trost (1997) innebär att jag som intervjuare anpassar frågornas 

ordning och följdfrågor till respondentens svar. Motsatsen till detta är standardisering vilket 

innebär att intervjuaren är väldigt styrd av sina frågor, och måste läsa frågorna exakt som de 

står utan variation, eftersom alla respondenter ska få sina frågor på exakt samma sätt. Både 

Denscombe (2000) och May (2001) hävdar att semistrukturerade intervjuer, vilket vi använde 

oss av, ger respondenten möjlighet att utveckla sina tankar och ge mer utförliga svar och även 

möjlighet att  ställa följdfrågor.  När det gäller  semistrukturerade intervjuer framhåller  May 

(2001) vidare att om man som intervjuare är engagerad i ett visst tema är semistrukturerade 

intervjuer ett bra hjälpmedel. Vårt syfte med denna studie är att undersöka och granska om 

och i så fall hur pedagogerna i förskolan arbetar med kulturell mångfald. Genom vårt syfte 

och problemformuleringarna arbetade vi fram åtta stycken intervjufrågor (se bilaga) som var 

relevanta för studien. Denscombe (2000) påtalar att valet av intervjuer kan ge en uppfattning 

om respondentens kunskaper och ämnen kan undersökas och följas upp, därav vårt val av 

intervju som metod.

3.2 Undersökningsgrupp

I  vår studie valde vi  ut  tre olika förskolor från en kommun i  södra Sverige.  Genom våra 

tidigare  erfarenheter  visste  vi  med  säkerhet  att  de  tre  förskolorna  hade  en  mångkulturell 

barngrupp. May (2001) menar att  när man väljer respondenter som man på något sätt har 

förhandsinformation om gör man ett strategiskt urval. Vi har valt att kalla våra sex pedagoger 

för  Anna,  Britta,  Cilla,  Diana,  Ebba  och  Filippa.  Alla  sex  pedagogerna  var  utbildade 

förskollärare i varierande åldrar.
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Anna hade arbetat sedan 1990 som förskollärare, för närvarande arbetar hon på en tre- till 

femårsavdelning. I barngruppen finns det 17 barn varav sju stycken barn inte har svenska som 

modersmål.

Britta hade arbetat sedan 2002 som förskollärare, för närvarande arbetar hon på en två- till 

treårsavdelning. I barngruppen finns det 13 barn varav tre stycken barn inte har svenska som 

modersmål.

Cilla hade arbetat sedan 1975 som förskollärare,  för närvarande arbetar hon på en tre- till 

femårsavdelning. I barngruppen finns det 14 barn varav nio stycken barn inte har svenska som 

modersmål.

Diana hade arbetat sedan 1970 som förskollärare, för närvarande arbetar hon på en tre- till 

femårsavdelning. I barngruppen finns det 16 barn varav åtta stycken barn inte har svenska 

som modersmål.

Ebba hade arbetat  sedan 2006 som förskollärare, för närvarande arbetar hon på en ett- till 

treårsavdelning. I barngruppen finns det 12 barn varav två stycken barn inte har svenska som 

modersmål.

Filippa hade arbetat sedan 1970 som förskollärare, för närvarande arbetar hon på en tre- till 

femårsavdelning. I barngruppen finns det 17 barn varav sju stycken barn inte har svenska som 

modersmål.

3.3 Genomförande

Vi  kontaktade  tre  förskolor  med  en  förfrågan  via  mail.  I  förfrågan  skrev  vi  att  vi  ville 

intervjua två pedagoger på varje förskola. När sex förskollärare hade tackat ja kontaktade vi 

förskolorna via  telefon och bestämde tid  och datum när  vi  kunde komma och genomföra 

intervjuerna. Vi erbjöd oss att komma ut till deras förskola, sen fick pedagogerna bestämma 

vilket datum och vilken tid som passade dem. Vi rättade oss helt efter det, eftersom vi vet 

vilken tidspress pedagogerna på förskolan har idag. Under intervjun valde vi att vara med 
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båda två, en av oss höll i intervjun och ställde frågorna medan den andra var aktiv lyssnare 

och ställde en del följdfrågor när det passade. Thomsson (2002) anser att det är en fördel att 

vara två intervjuare eftersom man hjälps åt,  stöttar varandra och fyller  i om någon missar 

något. Vi hade en bandspelare med oss under intervjun. Trost (1997) och Thomsson (2002) 

menar att  många människor upplever obehag inför att  bli inspelade på en bandspelare.  Vi 

valde ändå att använda oss av bandspelare eftersom precis som Thomsson (2002) skriver så är 

det svårt att  hinna med att anteckna allt  som respondenten säger och samtidigt ha fortsatt 

fokus  på intervjun.  Vi  påpekade  för  respondenterna  att  det  bara är  vi  som ska lyssna  på 

inspelningen och att material efteråt kommer att raderas. Alla våra respondenter gick med på 

att vi spelade in dem trots att de till en början kände sig lite obekväma. Vi är medvetna om att 

resultatet kan ha påverkats av det faktum att respondenterna till en början kände sig obekväma 

med bandspelaren.

3.4 Bearbetning

Trost (1997) menar att ett sätt att bearbeta det insamlade materialet på är att anteckna medan 

avlyssning  på  bandet  sker.  Fördelen  med  det  här  sättet  att  bearbeta  är  att  intervjusvaren 

sammanställs i en helhet och att det då blir lättare att sortera bort de svar som är ointressanta 

för studien. Vi instämmer med Trosts resonemang och det är så vi har bearbetat vårt material. 

Det vill säga vi spelade upp intervjuerna samtidigt som vi båda antecknade vad som sades. 

Sedan  sorterade  vi  bort  det  material  som  inte  var  relevant  för  vår  undersökning  och 

sammanställde  det  vi  skulle  använda  oss  av.  Eftersom  vi  genomförde  intervjuerna 

tillsammans blev det många diskussioner om materialet  sinsemellan och, precis som Trost 

(1997) beskriver det, blir materialet något som finns aktuellt i minnet hela tiden.

3.5 Etik

De fyra  allmänna  huvudkraven  på  forskning,  i  Vetenskapsrådets  (2002)  Forskningsetiska  

principer, är något vi använde oss av i vår undersökning. Enligt Vetenskapsrådet (2002) fick 

respondenterna information om att det är av fri vilja de deltar i studien och de har rätt att 

avbryta intervjun när helst de vill och vi informerade om vårt syfte med studien. Vi skickade 

en förfrågan till dem vi ville intervjua via mail och fick deras samtycke till att medverka i 

intervjuerna. De var medvetna om att de själva kunde bestämma över sin medverkan. Alla 
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uppgifter i vår studie behandlas konfidentiellt  och respondenternas deltagande är anonymt. 

Det  kommer  inte  att  framgå  från  vilken  kommun  eller  vilken  förskola  som  deltagarna 

kommer. Redan i den första förfrågan via mail och även under telefonsamtalet upplyste vi 

pedagogerna om anonymiteten och att deras svar inte skulle kunna härledas till dem. Trost 

(1997) beskriver att redan vid den första kontakten eller innan man påbörjar intervjun är det 

viktigt att berätta för respondenten att allt som sägs är konfidentiellt. All information som vi 

har fått fram genom intervjuerna används endast till studien.
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4. Resultat

I presentationen av resultatet har vi valt utgå från våra intervjufrågor (se bilaga) och delat in 

dem i  fyra  olika  teman:  förhållningssätt,  miljön,  modersmål  och  interkulturell  förståelse, 

under vilka vi presenterar resultaten. En sammanfattning har gjorts av våra sex pedagogers 

intervjusvar och vi väljer att lyfta de svar som är mest intressanta för vår studie.

4.1 Förhållningssätt

Pedagogerna menar att svårigheter med kulturkrockar är något som inte märks så mycket i 

umgänget med barnen, de anpassar sig ofta lättare än vad föräldrarna gör. Föräldrarna kan 

däremot ha ett annat synsätt, som till exempel när det gäller hur mycket kläder barnen ska ha 

på sig, och det är viktigt att man som pedagog är klar och väldigt tydlig mot föräldrarna. 

Pedagogerna  framhåller  vidare  att  det  gemensamma  förhållningssättet  kommer  upp  i 

arbetslaget varje gång de pratar. Men Britta menar att ett gemensamt förhållningssätt inte är 

något som diskuteras i hennes arbetslag eftersom hon anser att barnen på hennes avdelning är 

för  små.  Pedagogerna menar  också att  det  är  svårt  att  ha samma förhållningssätt  till  alla 

eftersom vårt uppdrag är att se till varje enskild individ och deras bakgrund och bemöta varje 

barn på det sätt som är det bästa för barnet. Invandrarbarn är lika olika som våra svenska barn 

menar Cilla. Ebba nämner att de i arbetslaget hela tiden diskuterar hur de ska arbeta och möta 

barnen. De lyfter hela tiden vad som är bra för alla barnen, svenska barn som invandrarbarn.

Filippa berättar om en kulturkrock på hennes avdelning. En pojke från Kina hade precis börjat 

på förskolan. Pojken kunde väldigt lite svenska och närmade sig de andra barnen med rörelser 

inspirerade av karate. Detta var något som han var van vid från sitt hemland. De andra barnen 

på avdelningen blev rädda för pojken och ville inte leka med honom. Pedagogerna tog tag i 

problemet och uppmärksammade pojkens hemland Kina. De tittade på hur Kinas flagga såg ut 

och de barn som ville fick rita flaggan. De sökte på Internet och såg olika klipp från Kina och 

tog  fram  sådan  information  som  barnen  tyckte  var  rolig.  Detta  gjorde  att  barnen  blev 

intresserade av pojken och rädslan för honom hade försvunnit.

Pedagogerna  anser  att  det  är  viktigt  att  ta  hänsyn till  kulturkrockar  och att  inte  tänka  att 

invandrare minsann ska göra så som vi gör i Sverige när de kommer hit. Att vara öppen och 
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försöka förstå alla kulturer och lyfta olika dilemman för att förstå vad barnen har med sig är 

något som pedagogerna hävdar är betydelsefullt.

4.2 Den fysiska miljön på förskolan

Pedagogerna har inte planerat miljön på förskolan efter ett mångkulturellt perspektiv. Filippa 

nämner att miljön på hennes avdelning är planerad efter de barn som finns på avdelningen just 

nu, men även en lugn och inspirerande miljö som lockar till lek. Pedagogerna menar att de 

kunde  bli  bättre  på  och  göra  mer  med  den  fysiska  miljön  för  att  visa  att  det  är  en 

mångkulturell avdelning, de har bara inte tänkt i de banorna för tillfället.

På Brittas avdelning använder pedagogerna sig av teckenspråk som stöd och visar med bilder 

och konkreta föremål när de sjunger tillsammans med barnen. Diana berättar att barnen på 

hennes avdelning kan själva ta fram material och göra det de vill, till exempel måla och lyssna 

på musik. Pedagogerna och barnen lyssnar på musik och dansar mycket tillsammans eftersom 

i dansen kan de förenas utan att behöva prata med varandra. De har däremot bara använt 

svensk musik, men det är något som de skulle kunna ändra på, det är en sådan sak som bara 

inte har blivit av menar Diana.

4.3 Får barnen tala sitt modersmål på förskolan?

När det gäller modersmål på förskolan har pedagogerna olika åsikter. Anna anser att om barn 

med samma modersmål pratar med varandra på sitt modersmål på förskolan kan det vara både 

positivt och negativt, men mest negativt. Hon tycker att hon själv känner sig utelämnad när 

hon inte förstår vad barnen säger. Likaså om en förälder pratar sitt modersmål med sitt barn 

känner sig Anna utelämnad när hon inte förstår. Hon menar att det är positivt om det ena 

barnet pratar lite bättre svenska än det andra, då kan det barnet som pratar bättre svenska 

hjälpa till om det är något speciellt det andra barnet vill. De andra pedagogerna anser att det 

självklart  är  positivt  om  två  barn  pratar  med  varandra  på  sitt  modersmål  på  förskolan, 

eftersom de måste lära sig sitt eget språk innan de lär sig svenska. Diana berättar om en gång 

när hon var med fem stycken barn och lekte i dockrummet. Alla barnen pratade olika språk 

men lekte samma lek, vilket Diana tyckte var helt fantastiskt.
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Pedagogerna nämner  att  de använder  sig av Tolkservice,  oftast  vid utvecklingssamtal  och 

inskolningar.  Det  finns  två  typer  av  tolkar,  telefontolk  innebär  att  tolkningen  sker  via 

högtalartelefon medan fysisk tolk innebär att en tolk kommer till förskolan. Cilla, Diana, Ebba 

och Filippa tycker att telefontolk fungerar bra medan Anna och Britta föredrar fysisk tolk. 

Alla pedagogerna berättar  att det är en kostnadsfråga vilken sorts tolk man använder, den 

fysiska tolken är dyrare än telefontolken. Det är deras chefer som bestämmer vilken sorts tolk 

de får använda.

I vardagssituationer kommunicerar pedagogerna med de föräldrar som inte förstår svenska 

genom att använda sig av hela kroppen. De ritar, pekar på klockan, gestikulerar, använder 

teckenspråk  och  engelska.  Ibland  tar  de  hjälp  av  andra  föräldrar  eller  syskon,  men  de 

poängterar att man aldrig ska lägga ansvar på ett barn, och att den hjälpen bara får handla om 

enkla saker. I det fallet påtalar de också vikten av tystnadsplikten. Diana tycker det är både 

fysiskt och psykiskt ansträngande och många gånger får hon och föräldrarna gå utan att de har 

förstått varandra.

4.4 Interkulturell förståelse

Eftersom vi hade en föreställning om att pedagogerna vi skulle intervjua inte skulle ha hört 

begreppet  interkulturell  förståelse,  valde  vi  att  avsluta  varje  intervju  med  att  fråga 

pedagogerna om de hade hört talas om interkulturell förståelse och vad det i så fall innebar för 

dem. Anledningen till att vi valde att lägga frågan om interkulturell förståelse sist var att vi 

inte ville att  pedagogerna skulle bli  hämmade i den fortsatta intervjun om de inte förstod 

ordets betydelse. Ingen av pedagogerna visste vad interkulturell förståelse betydde, de flesta 

tänkte att interkulturellt var samma sak som mångkulturellt. Efter att pedagogerna hade svarat 

vad de trodde, gav vi en förklaring enligt följande: Interkulturell förståelse är en process som 

ska genomsyra hela verksamheten. Barnen och pedagogerna ska lära av varandras kulturer. 

Kulturerna ska inte bara existera bredvid varandra som de gör i det mångkulturella, det ska 

finnas en samverkan dem emellan. Det ska synas i den fysiska miljön på förskolan att det 

finns  barn  på  avdelningen  som  kommer  från  olika  länder.  Efter  vår  förklaring  gjorde 

pedagogerna följande kommentarer:
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Pedagogerna upplever en brist på kunskap, tid och resurser. Cilla menar att hon många gånger 

känner sig otillräcklig i arbetet med kulturell mångfald. Ett exempel som hon nämner är att 

det i läroplanen står att man ska tillgodogöra barnen deras språk, vilket Cilla anser att hon inte 

har någon möjlighet till, istället är det barnen som får lära henne. Cilla menar att om hon ska 

kunna lära barnen måste hon kunna mer än dem.

Ebba säger att interkulturell förståelse inte är något som hon lärt sig i sin utbildning som hon 

avslutade för två år sen. Hon menar vidare att det istället är något som hon lär sig ute i det 

verkliga livet.

Pedagogerna menar att det kan vara svårt ibland att hinna med om det är för många olika 

språk på en och samma avdelning, språkutvecklingen sätts då på prov. Idag finns inte tiden 

och det är så fruktansvärt mycket annat runt om kring, vilket leder till att barnen får för lite 

vuxenkontakt och då utvecklas de inte optimalt.

Anna berättar att de på förskolan tidigare pratade om att översätta det informationsblad de 

skickar  ut  till  föräldrarna  på olika språk,  men det  är  en kostnadsfråga att  anlita  en riktig 

översättare och tar man hjälp av en förälder vet man inte om de förstår vad man menar.
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5. Analys

Resultaten visar att pedagogerna arbetar efter ett mångkulturellt perspektiv, dock inte efter ett 

interkulturellt  perspektiv.  Det  vill  säga  att  på  förskolorna  finns  det  barn  från  flera  olika 

kulturer, men kulturerna existerar endast bredvid varandra, det finns ingen samverkan dem 

emellan.  Med samverkan  menar  vi  att  barnen ska  få  ta  del  av och lära  sig  av  varandras 

kulturer. Ibland görs aktiviteter på förskolorna för att lyfta fram olika kulturer men det finns 

inget genomgående medvetet tankesätt från pedagogernas sida.

Pedagogerna  arbetar  på olika  sätt  i  förskolan,  till  exempel  visar  med bilder  och konkreta 

föremål, och även teckenspråk som stöd. Genom att lyssna på musik och dansa tillsammans 

kan alla förenas utan att behöva prata med varandra. Detta är exempel på hur man arbetar 

mångkulturellt  i  förskolan,  för  ett  interkulturellt  arbetssätt  krävs  däremot  att  de  olika 

kulturerna blir synliga, till exempel genom att lyssna på musik från olika länder.

Pedagogerna använder inte sig av den fysiska miljön som ett redskap i det mångkulturella 

arbetet. Anledningen till det är att pedagogerna helt enkelt inte har tänkt i de banorna och att 

de inte har fått den kompetensutvecklingen som behövs för att få upp ögonen för ett sådant 

arbetssätt. 

Det  är  viktigt  att  ta  hänsyn  till  kulturkrockar  och  att  vara  öppen och  försöka  förstå  alla 

kulturer, menar pedagogerna. De lyfter olika dilemman för att försöka förstå vad barnen har 

med sig. Alla pedagoger hävdar att det gemensamma förhållningssättet är något de diskuterar 

i  arbetslaget  hela  tiden.  Britta  menar  dock  att  hennes  arbetslag  inte  har  ett  gemensamt 

förhållningssätt på grund av att barnen är för små på hennes avdelning. Hon berättar att när 

hon arbetade på en avdelning med barn mellan tre och fem år diskuterades det gemensamma 

förhållningssättet. Orsaken till att hon resonerar som hon gör framgår tyvärr inte av intervjun, 

vi inser i efterhand att vi kunde ha ställt en följdfråga om orsaken till hennes resonemang. 

Något  som  pedagogerna  också  tycker  är  betydelsefullt  i  det  mångkulturella  arbetet  är 

modersmålet.  Alla  pedagoger  utom Anna tycker  att  det  är  positivt  om två  barn  som har 

samma modersmål talar det språket med varandra på förskolan. Vi kan inte se någon annan 

orsak till Annas inställning om modersmål än att hon inte har tillräckliga kunskaper om ämnet 

eller att hon ger uttryck för sina personliga åsikter.
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Pedagogerna  svarar  att  de inte  har  hört  begreppet  interkulturell  förståelse.  Det  finns  inga 

direkta  skillnader  i  pedagogernas  svar  eftersom  de  inte  vet  vad  begreppet  innebär.  I  de 

förskolor  som  ingår  i  vår  undersökning  är  interkulturell  förståelse  något  som  är  lågt 

prioriterat. Kunskapen finns tillgänglig men det krävs att någon lyfter fram den. Detta kan 

vara anledningen till att pedagogerna inte vet vad interkulturell förståelse innebär.     
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6. Diskussion

Genom vår undersökning fick vi uppfattningen att begreppet interkulturell förståelse inte är 

något som pedagogerna ute på förskolorna är bekanta med. Enligt Benckert, Håland & Wallin 

(2008)  är  begreppet  interkulturell  förståelse  en  process  och  ett  förhållningssätt  som 

genomsyrar  hela  verksamheten.  Interkulturell  förståelse  innebär  att  kunna  ta  tillvara  på 

olikheterna och lyfta fram dem som något positivt. Det ska även finnas en samverkan mellan 

olika kulturer och erfarenheter. Sjöwall (1994) menar att i en interkulturell pedagogik måste 

individen ha ett öppet förhållningssätt och våga samtala om olika möten och händelser för att 

nå en  utveckling  längre  fram.  Skillnaden  mellan  interkulturell  förståelse  och  kulturell 

mångfald är att i en kulturell mångfald lever kulturerna sida vid sida, medan kulturerna i en 

pedagogisk miljö präglad av interkulturell förståelse samverkar och lär av varandra. Norrby & 

Håkansson (2007) beskriver att socialkonstruktivismen har uppfattningen att individen skapar 

sin  identitet  i  samspel  med  andra.  Vi  menar  att  det  sociala  spelar  en  stor  roll  i  både 

socialkonstruktivismen  och  interkulturell  förståelse.  Då interkulturell  förståelse  bygger  på 

samverkan mellan olika kulturer, kan individen skapa och förändra sin identitet då den lär av 

och samspelar med den nya kulturen. 

De pedagoger vi intervjuat arbetar med att ta tillvara på olikheter och lyfta dem som något 

positivt och de anser även att det är betydelsefullt att ha ett öppet förhållningssätt. Genom 

detta arbetssätt arbetar pedagogerna till viss del med interkulturell förståelse utan att de är 

medvetna om det. Men vi anser att pedagogerna kan arbeta med interkulturell  förståelse i 

större  utsträckning  och  med  ett  mer  medvetet  tankesätt.  Vi  inser  dock  att  det  finns  en 

möjlighet att vi inte ställde de rätta frågorna för att få fram den rätta informationen när det 

gäller  huruvida  pedagogerna  arbetar  med  kulturell  mångfald  och  interkulturell  förståelse. 

Orsaken till att pedagogerna inte känner till begreppet interkulturell förståelse anser vi är brist 

på  kunskap  och  kompetensutveckling.  Det  är  viktigt  att  pedagoger  får  kunskap  och 

kompetensutveckling för att hålla sig uppdaterad och få utveckla sina tankar. Vi tror att man 

som pedagog behöver förnya och vidga sitt tankesätt för att förhindra att verksamheten blir 

kvar i gamla invanda mönster. Får pedagogerna kunskap och kompetensutveckling ökar deras 

möjligheter för ett fortsatt och mer medvetet arbete med interkulturell förståelse. Ytterligare 

en  anledning  till  varför  pedagogerna  inte  känner  till  begreppet  kan vara  att  interkulturell 

förståelse är något som är lågt prioriterat. I samtal med en specialpedagog som arbetar centralt 

i  kommunen framkom det  att  rektorerna  har  haft  språkinlärning  som fokus när det  gäller 
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kompetensutveckling  för  pedagoger.  En  väldigt  liten  del  av  språkinlärningen  har  varit 

flerspråkighet.  Rektorerna  har  haft  andra  prioriteringar  än  ämnet  interkulturell  förståelse, 

därför har inte pedagogerna fått den kompetensutveckling de behöver för att kunna arbeta mer 

medvetet med interkulturell förståelse. 

Majoriteten av pedagogerna menar att det är viktigt att vara öppen för andra kulturer eftersom 

kulturen hör ihop med barnens identitet. Vi håller med pedagogerna i deras resonemang och 

precis  som Diana nämner  anser vi  att  barn som har  gått  på en förskola med en kulturell 

mångfald får en bättre inblick och förståelse för andra kulturer. Både Bozarslan (2001) och 

Sjöwall (1994) skriver om vikten av att inte generalisera och tro att alla från samma kultur har 

samma åsikter. Det är inte pedagogernas uppgift att fostra och ändra föräldrarna till att vara 

och tänka på ett visst sätt. Det finns heller ingen kultur som är den enda rätta. Alla människor 

är  formade av den miljö  de är  uppvuxna i  och det  är  därifrån  deras syn  på verkligheten 

kommer. Men man måste vara medveten om att det finns individuella olikheter. Vi tycker det 

är viktigt att tänka på att det finns de människor som håller starkt på sin kulturella identitet, 

medan andra kanske vill glömma sitt ursprung och skapa sig en ny identitet. Alla är vi olika 

och tänker olika, som Cilla sa ”alla våra invandrarbarn är lika olika som våra svenska barn”. 

I  Filippas  exempel  om  pojken  från  Kina  tog  pedagogerna  tag  i  problemet  och 

uppmärksammade pojkens hemland. Detta gjorde att barnen blev intresserade av pojken och 

rädslan för honom försvann. Vi anser att detta är ett bra exempel på hur man kan arbeta med 

interkulturell förståelse. Genom att pedagogerna lyfte fram landet Kina och Kinas kultur blev 

barnen berikade och positivt inställda till både pojken och hans bakgrund. Lahdenperä (2004) 

refererar  till  Holm (2001),  som framhåller  att  om man utgår  från socialkonstruktivismens 

idéer så måste man utgå från att människor handlar och tänker utifrån sin kulturella bakgrund. 

Benckert,  Håland & Wallin (2008) anser att kultur är hur vi beter oss mot oss själva och 

gentemot andra människor. Våra tankar och åsikter är inte statiska utan de kan förändras i 

mötet med andra människor. Det är tydligt att pojken i detta fall handlar och tänker utifrån sin 

kulturella bakgrund precis som Holm (2001) beskriver. När de andra barnen får en förståelse 

för pojkens kultur förändras deras syn på pojken. Som Benckert, Håland & Wallin menar kan 

våra tankar och åsikter förändras i mötet med andra människor.

Genom den litteratur vi har läst har vi fått uppfattningen att det är väldigt viktigt att stimulera 

modersmålet  och  att  barnet  också  ges  tillfälle  att  tala  sitt  modersmål  på  förskolan.  I 
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Läroplanen för förskolan, Lpfö 98 (Skolverket, 1998) står det att barn med annat modersmål 

än svenska ska få möjlighet att  både utveckla  det svenska språket och sitt  modersmål.  Vi 

instämmer  i Ellnebys  (2007)  resonemang  när  hon  påtalar  att  det  är  bra  om pedagogerna 

uppmuntrar två barn med samma modersmål att prata på sitt språk, eftersom det gör att barnen 

stimuleras i att tala sitt modersmål. Det är även viktigt att föräldrarna blir införstådda med hur 

betydelsefullt det är för barnets modersmålsutveckling att de pratar sitt modersmål i hemmet. 

Vi blev förvånade när Anna uttryckte att hon tycker det är negativt om barnen talar på sitt 

modersmål på förskolan. Och även när föräldrarna kommer till förskolan och talar modersmål 

med sina barn upplever Anna det negativt eftersom hon känner sig utelämnad. Eftersom all 

litteratur  vi  läst  och även Läroplanen för förskolan,  Lpfö 98 (Skolverket,  1998)  pekar  på 

vikten  av  att  barn  får  utveckla  sitt  modersmål  på  förskolan,  var  vår  förhoppning  innan 

intervjuerna att alla pedagoger skulle tycka att det är positivt med modersmål på förskolan. Vi 

tror att anledningen till att den här pedagogen upplever det som negativt är brist på kunskap 

och kompetensutveckling. Men frågan är om de pedagogerna som upplever det som positivt 

har fått mer kunskap och kompetensutveckling än henne? Vi fick inte den uppfattningen, men 

i  efterhand  inser  vi  att  vi  kunde ha  ställt  en  fråga  om pedagogerna  har  fått  någon sorts 

kompetensutveckling i ämnet. Beroende på hur pedagogerna hade svarat på en sådan fråga 

kunde vi ha dragit andra slutsatser. I Läroplanen för förskolan, Lpfö 98 (Skolverket, 1998) 

står det hur viktigt det är med modersmål på förskolan och genom vår litteraturundersökning 

har  vi  förstått  att  barnen  behöver  bli  trygga  i  sitt  modersmål  för  att  kunna utveckla  sitt 

andraspråk. Vi frågar oss varför Anna resonerar som hon gör? Är det brist på kunskap? Eller 

kan det vara så att hon ger uttryck för sina egna personliga åsikter, eftersom hon känner sig 

utanför när hon inte förstår vad föräldrarna säger till sina barn på modersmålet eller när två 

barn talar sitt modersmål sinsemellan? 

Vårt resultat visar att pedagogerna inte har planerat den fysiska miljön efter ett mångkulturellt 

perspektiv. Vi ställer oss frågan varför det är så och varför är det bra att ha en mångkulturell 

miljö? Angel & Hjern (1992) menar att om förskolan har en miljö som inbjuder till mångfald 

är det lättare för flyktingfamiljen att få en känsla av trygghet och igenkännande. Vi anser att 

genom att ta del av och lära sig om varandras kulturer och seder skapas en gemenskap och en 

förståelse för varandra. Genom att göra mångfalden synlig för barnen, till exempel med hjälp 

av ett språkträd, skapas ett intresse för andra länder som annars kanske inte hade funnits där. 

Därför är det viktigt att mångfalden syns i miljön på förskolan.  Pedagogerna prioriterar inte 

bort den fysiska miljön ur ett mångkulturellt perspektiv för att de tycker den är oviktig, istället 
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prioriterar de saker som är viktiga för barngruppen just nu. Pedagogerna vet att den fysiska 

miljön är viktig men de har inte kunskapen att omsätta den i ett mångkulturellt perspektiv. I 

intervjuerna framgick att pedagogerna anser att det är mycket runtomkring och därför finns 

inte tiden att göra allt de vill göra på förskolan. Pedagogerna väljer att prioritera annat när de 

planerar miljön på sina avdelningar,  till  exempel lärandemiljö, åldersmässigt och att skapa 

lugna och inspirerande platser för barnen. Alla dessa aspekter är något som även vi anser är 

viktiga i planerandet av den fysiska miljön. Dock är vår förhoppning att vår studie har lyft 

fram möjligheterna med att planera den fysiska miljön efter ett mångkulturellt perspektiv och 

att det är något som prioriteras mer i framtiden.

Hade pedagogerna fått den kompetensutveckling som behövs för att kunna se hur viktigt det 

är med interkulturell pedagogik hade de kanske prioriterat annorlunda. Det krävs kunskap för 

att  kunna  jämföra  och  bestämma  vad  som  är  mer  eller  mindre  viktigt  att  arbeta  med  i 

förskolan. Vi anser att det är viktigt att se till hur samhället ser ut idag, invandringen ökar och 

gränserna  suddas  ut.  Sverige  blir  mer  och  mer  mångkulturellt  och  därför  menar  vi  att 

interkulturell pedagogik bör vara något som är högprioriterat på förskolorna. 

7. Sammanfattning

Vår utgångspunkt var ett urval pedagogers syn på sitt uppdrag i den mångkulturella förskolan. 

Vi  ville  undersöka  om och i  så  fall  hur  pedagogerna  arbetar  för  att  främja  interkulturell 

förståelse och kulturell mångfald. Urvalet av pedagoger baseras på att de arbetar på förskolor 

som är  placerade i  mångkulturella  områden.  Vi skickade ut  en förfrågan via mail  och de 

pedagoger som svarade valde vi att intervjua. Det blev tre olika förskolor med två pedagoger 

från varje förskola. Frågorna handlade främst om pedagogernas förhållningssätt och tankar 

kring  interkulturell  förståelse  och  kulturell  mångfald  och  hur  de  arbetar  med  det  på sina 

förskolor. Svaren visade att pedagogerna inte ens hade hört begreppet interkulturell förståelse 

men  flera  av  dem  förknippade  begreppet  med  kulturell  mångfald.  Vårt  resultat  visar  att 

pedagogerna  har  viss  kunskap  om interkulturell  förståelse  men  de  hade  inte  kopplat  sin 

kunskap till begreppet interkulturell förståelse tidigare. Genom den litteratur vi har läst har vi 

förstått  hur  viktigt  arbetet  med  interkulturell  förståelse  är.  Därför  är  vår  förhoppning  att 

arbetet med detta blir mer utbrett och uppmärksammat i kommunen där vi genomförde vår 

studie. 
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8. Fortsatt forskning

Vår studie har väckt ett flertal frågor och funderingar hos oss. Följande frågor anser vi är 

intressanta att studera vidare. Resultatet av studien visade att pedagogerna till viss del arbetar 

med interkulturell pedagogik utan att vara medvetna om vad begreppet innebär. Men efter att 

vi har gjort den här studien och läst litteraturen inser vi hur mycket mer det finns att arbeta 

med när det gäller interkulturell pedagogik Pedagogerna arbetar inte alls med interkulturell 

pedagogik  i  den  utsträckning  som krävs  för  att  uttrycka  en interkulturell  förståelse  enligt 

litteraturen. Vår fråga till vidare forskning är varför det inte arbetas mer med interkulturell 

pedagogik.  Ett  antagande  som  vi  gjorde  var  att  det  saknades  kunskap  och  behövdes 

kompetensutveckling.  Frågan  är  då  hur  kompetenta  pedagogerna  är  när  det  gäller 

interkulturell  pedagogik och vilken sorts kompetensutveckling som behövs. Vi hade också 

tyckt  att  det  vore  intressant  att  veta  vilken  kunskap  rektorerna  har  och  hur  de  ser  på 

interkulturell förståelse.
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Bilaga

Intervjufrågor

1. Ålder, år i yrket

2. Hur ser barngruppen ut?

3. Har ni i arbetslaget reflekterat över ert egna förhållningssätt och era tankar när det gäller 

olika  kulturmöten  eller  kulturkrockar?  Har  ni  genom det  kommit  fram till  ett  gemensamt 

förhållningssätt?

4. Hur har ni tänkt när ni har planerat er fysiska miljö på avdelningen?

5. Anser du att det är positivt eller negativt om barnen pratar sitt modersmål på förskolan? 

Varför?

6. Finns det någon tolk ni kan kontakta och ta hjälp av?

7. Hur gör ni om ni har föräldrar som inte förstår svenska?

8. Hur genomför ni en samling om inte alla barn förstår svenska? Och hur blir de barn som 

förstår svenska stimulerade då?

9. Vad innebär begreppet interkulturell förståelse för dig?
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