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Syftet med denna uppsats var att undersöka hur interkulturellt förhållningssätt 
tillämpas i förskolan för att ge lika möjligheter till utveckling och lärande för alla barn 
oavsett bakgrund. Som metod användes kvalitativa intervjuer som genomfördes med 
pedagoger i två mångkulturella förskolor. Studien utgår från ett 
socialkonstruktivistiskt perspektiv som ifrågasätter normer och beskriver hur 
identitet, etnicitet och liknande begrepp är socialt konstruerade. Resultatet visade att 
pedagogerna både värdesätter och tillämpar ett interkulturellt förhållningssätt, 
exempelvis genom att aktivt arbeta för att tillmötesgå alla barn, och främja en 
acceptans för olikheter. Språkets och kommunikationens betydelse liksom 
föräldrasamverkan sågs som viktiga grundbultar i tillämpningen av interkulturellt 
förhållningssätt.  Dock identifierades utmaningar med detta kopplat till tankar om 
vad som ingår i förskolans uppdrag och förskollärarprofessionen samt bristande 
ekonomiska resurser i verksamheten. Slutsatsen som kan dras från denna studie är 
att tillämpningen av ett interkulturellt förhållningssätt är en del av pedagogers 
yrkeskompetens som blir allt mer betydande i och med ett allt mer mångkulturell 
förskola.  
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1 Inledning 

Genom en ökad globalisering och internationalisering har Sverige förändrats mot ett allt 
mer mångkulturellt samhälle. Hovdelien (2013) skriver att en av de största utmaningar för 
dagens stater är hur de klarar att införliva den ökande kulturella mångfalden i samhället. 
Här ses betydelsen av att det i samhället finns institutioner som kan gynna integration 
genom utbildning. Förskolan är en av dessa verksamheter som redan från början har 
möjlighet att lägga grunden för interkulturell förståelse och samarbete och kan därför 
betraktas som en verksamhet viktig för införlivandet av samhällets mångfald. Till följd av 
ökad invandring är allt fler förskolor mångkulturella och därför är det intressant att 
undersöka hur pedagoger använder sig av interkulturellt förhållningssätt i förskolan. Vårt 
intresse bottnar även i att vi båda har arbetat på mångkulturella förskolor och genom vårt 
arbete har vi mött många flerspråkiga barn med annan kulturell bakgrund än den svenska. 
Därför finner vi det intressant att undersöka hur alla barn kan gynnas i utveckling och 
lärande av att vistas på förskolor där verksamheten präglas av ett interkulturellt 
perspektiv. 
 
I läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) står att förskolan ska främja alla barns 
utveckling och lärande samt sträva mot en förståelse hos varje barn om allas lika värde. 
Lahdenperä (2008) menar att det behövs en interkulturell kommunikativ kompetens hos 
pedagoger för att kunna möta och förstå alla barn i förskolan utan förutfattade meningar 
och fördomar. Detta menar Lahdenperä (2008) handlar om att bemöta varje individ 
utifrån bakgrund och förutsättningar oavsett vilken kulturtillhörighet barnet har. Således 
innefattas alla barn av det interkulturella perspektivet. Ett interkulturellt perspektiv eller 
förhållningssätt har enligt Lahdenperä (2008) sin grund i att medvetandegöra och belysa 
likheter och olikheter utan att värdera dessa. Även Martens et al (2015) menar att det är 
essentiellt att barn redan när de är små blir medvetna om likheter och skillnader mellan 
olika kulturer för att förstå sin kulturella bakgrund och hur denna påverkar dem. Först då 
menar Martens et al (2015) att man kan sätta värde på och respektera den kulturella 
mångfalden.  
 
Kang (2013) menar att språket är av stor betydelse när det handlar om interkulturellt 
förhållningssätt till barns utveckling och lärande. I många mångkulturella barngrupper 
finns både barn som har goda språkkunskaper i svenska samt barn som inte behärskar det 
svenska språket fullt ut. Kultti (2012) har studerat villkoren för yngre barn i 
mångkulturella förskolor där i huvudsak svenska talades. Syftet var att se vilken typ av 
aktiviteter som mest främjade barns kommunikativa och språkliga utveckling trots 
varierade språkkunskaper. Resultaten visade att gemensamma aktiviteter där varje individ 
får delta på egna premisser samt där pedagoger kan anpassa aktiviteten för de individuella 
behov som finns i barngruppen var mest effektiva då det handlade om barns 
kommunikativa och språkliga utveckling. Detta kan sägas vara grunden i det 
interkulturella förhållningssätt vi är intresserade av att undersöka. Hur skapar pedagoger i 
förskolan en verksamhet som utmanar och stimulerar varje barns utveckling och lärande 
samt är den trygga, roliga och lekfulla plats som läroplanen beskriver att förskolan ska 
vara?  
 
 
 
 



 2 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med vår studie är att ta reda på hur pedagoger använder sig av interkulturellt 
förhållningssätt i förskolan för att ge lika möjligheter till utveckling och lärande för alla 
barn oavsett bakgrund.  

1. På vilket sätt synliggörs det interkulturella förhållningssättet i förskolans 
praktik, enligt pedagoger? 

1.2 Uppsatsens disposition 

I första kapitlet presenteras det valda ämnet genom en inledning som belyser det 
problemområde arbetet riktar in sig på. Detta följs sedan upp genom att presentera valt 
syfte samt frågeställning. Det andra kapitlet inleds av begreppsdefinitioner som är 
relevanta för arbetet. Sedan följer en del där det socialkonstruktivistiska perspektivet 
beskrivs som arbetets valda teoretiska perspektiv. Kapitlet fortsätter sedan med en 
fördjupning i tidigare forskning på valt område. Det tredje kapitlet beskriver metod och 
genomförande av studien samt belyser de etiska riktlinjerna. I kapitel fem redogörs 
resultatet av intervjuer med pedagoger i förskolan. I kapitel sex analyseras resultatet och i 
det avslutande kapitlet förs en diskussion angående resultat samt metoddiskussion. 

1.3 Databassökning 

När vi sökte artiklar till vår studie så använde vi oss av databaserna DiVA, Eric 
(EBSCOhost) och Eric (proQuest). Då vi sökte artiklar använde vi sökorden interkultur och 
mångkultur, pedagogik i förskolan, förskollärare och de yngre barnen. De engelska sökord 
som användes var; intercultural preschool, multicultural preschool med kombinationen 
education och pedagogy.  
 
Vi fick ett stort resultat med över 30 artiklar när vi bara sökte på ordet multicultural så vi 
förminskade sökningen med multicultural preschool och kryssade i vetenskaplig artikel 
som är referensgranskad och då fick vi ett mindre antal artiklar som var mer relevanta för 
vår undersökning. Sedan letade vi efter och valde ut de artiklar och avhandlingar som var 
mest relevanta för vår undersökning.  
 

1.4 Begreppsdefinitioner 

I detta avsnitt definierar vi några återkommande begrepp vi använder oss av i arbetet för 
att klargöra vilken innebörd av respektive begrepp som åsyftas i vår undersökning. 
 
Pedagog – använder vi i uppsatsen då det står för både barnskötare eller förskollärare då vi 
intervjuat både barnskötare, förskollärare och förskolechef.  
 
Flerspråkig - används i uppsatsen för att benämna individer med annat modersmål samt 
hemkultur än den svenska. 
 
Kultur – har två olika definitioner som ofta används parallellt med varandra, men har olika 
innebörd. Dels avses estetisk kultur, såsom teater, dans, musik med mera, men det som 
återkommer mest i detta arbete är den andra benämningen av kultur, nämligen den 
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antropologiska som innebär att en grupp människor tillsammans skapar en kultur med 
värderingar, sociala koder och traditioner. Detta blir ett sätt att leva på och skapar 
riktlinjer att förhålla sig till (Herlitz, 2007). 
 
Mångkultur – används för att beskriva ett tillstånd eller ett varande. En mångkulturell 
förskola beskriver en förskola innehållande individer från olika kulturer, nationaliteter 
eller etniciteter (Lorentz & Bergstedt, 2006).  
 
Interkultur – beskriver en handling, rörelse eller aktion mellan individer från olika 
kulturer. En mångkulturell förskola som arbetar med att samarbeta interagera och utveckla 
verksamheten tillsammans med individer från andra kulturer anses vara interkulturell då 
termen inter står för ömsesidig interaktion mellan personer med skilda kulturella 
bakgrunder (Lorentz & Bergstedt, 2006). 
 
Interkulturellt förhållningssätt – avser förhållningsätt där alla individer oavsett 
kulturbakgrund förväntas värderas och accepteras likvärdigt. I förskolan handlar det om 
att styrka och främja möten mellan individer med olika kulturbakgrund och lyfta fram och 
belysa olikheter på ett positivt sätt, samt skapa möjlighet för lärande och utveckling via 
kulturen (Lahdenperä, 2004). 

1.5 Socialkonstruktivism som ett teoretiskt perspektiv på 
interkulturellt förhållningssätt  

Socialkonstruktivismen är en teori och ett perspektiv som kan förklaras på flera olika sätt. 
Wenneberg (2000) nämner fyra olika former av socialkonstruktivism som har olika grad av 
radikalitet. Den första formen är det kritiska perspektivet som är gemensamt för alla 
formerna, varav de ifrågasätter det människor ser som naturligt eller normalt.  
 
Den andra formen är hur man kritiskt ser på sociala händelser exempelvis barnuppfostran 
och denna form kan också handla om kulturella ståndpunkter och värderingar med mera. 
Hur omgivningen tolkas är nämligen både kulturellt och historiskt betingat. (Wennerberg 
2000). 
 
När man talar om interkulturalitet menar Wenneberg (2000) att det kan passa att använda 
sig av ett kritiskt socialkonstruktivistiskt perspektiv för att kritiskt angripa en traditionell 
uppfattning av ett problem. Inget behöver objektivt sett vara en sann upplevelse eller 
beskrivning av en situation då människor hela tiden är påverkade av den miljö, tid, 
kunskap och erfarenhet de har och befinner sig i.  
 
Den tredje formen handlar just om kunskapsteorin där människans verklighet skapas efter 
vilket eller vilka språk vi talar.  
 
Den fjärde formen handlar om den verkliga naturen där även den är konstruerad socialt. 
Socialkonstruktivismen handlar i stort om att avslöja och demaskera sociala 
konstruktioner för att söka efter ”sanningen” - det som i grunden är verkligt (Wenneberg, 
2000). 
 
Som teoretiskt perspektiv ger socialkonstruktivism oss en chans att kritiskt granska de 
traditionsyttringar och sociala koder och sammanhang inom en förskolekontext som man 
tar för givet, exempelvis normativa vanor som kan vara svåra att bryta (Wenneberg, 2000). 
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Lahdenperä (2004) anger även språket, det vill säga samtal mellan individer som viktigt att 
studera ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv. Språket ses som grundläggande för 
skapandet av sociala konstruktioner såsom känslor och mellanmänskliga relationer och 
förhållanden. Det har betydelse vilka ord som används när människor kommunicerar med 
varandra. Exempelvis när det talas om andra kulturer kan ordvalet bidra till att förstärka 
eller motverka en ”vi och dem”-känsla. 
 

2 Tidigare forskning 

2.1 Interkulturell lärandemiljö utifrån ett 
socialkonstruktivistiskt perspektiv 

Skolverket (2016) skriver i läroplan för förskolan att verksamheten ska medverka till att 
stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra samt ta till vara barnets nyfikenhet 
och intresse för den skriftspråkliga världen. Av skollagen (SFS 2010:800) framgår ”att 
förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att 
utveckla både det svenska språket och sitt modersmål”.  
 
Sheridan, Pramling Samuelsson och Johansson (2009) poängterar i sin forskning att det är 
viktigt att barnen känner sig motiverade att lära sig om olikheter och språk. Dels för att det 
är en del av förskolans arbete med värdegrunden, och dels för att det i ett längre perspektiv 
också lägger grunden för värderingar som ses som värdefulla i ett demokratiskt samhälle. 
De menar att det är av stor vikt att pedagoger kan skapa språkrika miljöer då barn behöver 
variation i det språkliga lärandet. Att skapa en miljö som inte är allt för lik hemmets utan 
har en mer utmanande pedagogik är dessutom centralt vid utformandet av verksamheten 
anger Sheridan m.fl. (2009)  
 
Vad kännetecknar då en god interkulturell lärandemiljö i förskolan?  
Lahdenperä (2004) ger det enkla svaret att det är en miljö där lärande och utveckling sker 
på det sätt som är optimalt för varje individ. Detta kan låta simpelt men i praktiken är det 
en stor utmaning att ta sig an. Lahdenperä (2004) presenterar ett mer utförligt svar i form 
av sex olika punkter som nedan presenteras mer utförligt.   
 
1. Mångfalden som utgångspunkt och tankesätt.  
Lahdenperä (2004) menar att det är av stor vikt att förskolan har tydliga 
verksamhetsplaner och lokala arbetsplaner för hur arbetet inom verksamheten ska löpa. 
Dessa planer bör utgå från hur barngruppernas mångkulturella sammansättning ser ut och 
innehålla värderingar och utgångspunkter som betonar det positiva med mångfald likväl 
som de bör lyfta vikten av varje individs värde oavsett bakgrund.  
 
Lahdenperä (2004) skriver att arbetet först blir interkulturellt då representanter från olika 
kulturella bakgrunder får chans att påverka och bestämma planernas innehåll. Detta kan 
exempelvis ske genom att involvera föräldrar då Skolverket (2016) skriver att föräldrar 
inom ramen för de nationella målen ska få möjlighet att påverka verksamheten.  
 
2. Inkludering och kosmopolitisk kommunikation.  
För att ett interkulturellt lärande ska ske krävs interaktion mellan olika grupper, vilka kan 
baseras på kön, etnicitet, klass etc. Lahdenperä (2004) skriver att en förskola som vill 
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arbeta interkulturellt behöver skapa mötesplatser och tillfällen som inkluderar alla barn 
oavsett grupptillhörighet och som samtidigt lyfter olikheter på ett positivt sätt. Det gäller 
att som förskollärare att ha en kosmopolitisk kommunikationsförmåga som innebär att 
skapa intresse för olikheter och uppmuntra självständigt tänkande istället för att 
nedvärdera någon individs trosuppfattning eller kultur. Lahdenperä (2004) betonar 
således att förskollärare bör vara goda förebilder som motverkar bilden av samhällets 
dagliga diskriminering, rasism och fientlighet. 
 
3. Interkulturell undervisning.  
För att skapa en verksamhet som inte missgynnar barn med mångkulturell bakgrund bör 
hänsyn tas till barnets kultur och språk vid utformningen av verksamheten. Lahdenperä 
(2004) menar att man som pedagog bör ha någon typ av förförståelse eller erfarenhet för 
varje individs bakgrund för att kunna skapa en verksamhet som känns meningsfull och 
utvecklande. Hon påpekar dock att pedagoger bara genom att förstå att man inte delar 
samma erfarenheter eller har samma förförståelse som för ett flerspråkigt barn, har tagit 
ett steg i rätt riktning eftersom problem ofta kan uppkomma när en pedagog tror sig förstå 
ett barns bakgrund och erfarenheter men egentligen inte gör det.  
 
4. Disciplin och kärlek. 
Lahdenperä (2004) menar att många föräldrar med minoritetsbakgrund klagar på 
bristande fostran och lika värde i förskolan. Beroende av vilken bakgrund de kommer ifrån 
har de olika uppfattningar om vilken typ av verksamhet förskolan ska bedriva. På en 
heterogen förskola med barn från många olika kulturella bakgrunder kan detta skapa 
problem om det inte finns en tydlig plan för hur problem och konflikter ska hanteras.  
 
Skolverket (2016) har en inkluderande värdegrund som belyser vikten av alla människors 
lika värde. Därför är disciplin och kärlek en grundläggande utgångspunkt vid utformandet 
av verksamheten i förskolan, exempelvis genom samspel får barnen lära sig att vara 
hjälpsamma emot varandra om ett barn har svårt för något kanske en kompis kan hjälpa 
barnet, på detta sätt lär sig barnen att ta hänsyn till varandra och lär sig både fostran och 
att alla har lika värde fast de ibland behöver stöd (Lahdenperä, 2004).    
 
5. Föräldrasamverkan.  
När det gäller föräldrasamverkan i förskolan tar Lahdenperä (2004) upp flera svårigheter 
som kan uppkomma. Föräldrar kan till exempel känna sig osäkra i mötet med pedagogen 
av olika anledningar. Dels finns det ofta språksvårigheter som står i vägen, dels en känsla 
av underlägsenhet och dåligt självförtroende på grund av bristande kännedom om den 
svenska kulturen. För att arbeta interkulturellt med föräldrasamverkan i förskolan föreslår 
Lahdenperä (2004) att föräldrarna bör informeras och involveras i verksamheten på olika 
sätt. Till exempel kan pedagogen vara tydlig med vilket uppdrag förskolan faktiskt har då 
det kan bidra till att skapa en grundförståelse och en trygghet hos föräldern 
 
6. Mångkulturell utveckling av verksamheten.  
Lahdenperä (2004) menar att en fortsatt kompetensutveckling inom det mångkulturella 
kunskapsområdet är nödvändig för pedagoger i förskolan för att hela tiden utveckla och 
utvärdera verksamheten. Fokus bör ligga på att skapa positiva förändringar som förbättrar 
verksamheten för varje individ oavsett bakgrund.  
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2.2 Professionalitet och interkulturellt förhållningssätt 

Brantefors (2011) har i en avhandling i didaktik undersökt hur skolan bidragit till barns 
kunskap och tänkande om varandra i olika kulturella relationer. Där beskriver hon 
läraruppdragets demokratiska ansvar som att dels lära ut om samhällets kulturarv och dels 
främja för social utveckling mellan alla människor. Detta kan tolkas som att det således är 
viktigt att barn får möjlighet att utveckla en positiv förståelse om flerspråkighet och att 
flerspråkiga barn i sin tur får hjälp med att lära sig svenska och få kunskap om, och 
möjlighet att socialiseras in i det svenska samhället (Brantefors, 2011).  
 
Skolverket (2016)  betonar att verksamheten ska sträva efter att varje barn känner 
delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer. Även 
Niiko och Ugaste (2012) lyfter fram detta i en studie som genomfördes vid estniska 
förskolor där de intervjuade förskollärare om deras förhållningssätt gentemot barnen. 
Pedagogerna uttryckte att deras främsta mål var att barnen skulle trivas i förskolan och 
känna sig trygga vilket även sågs vara det viktigaste för barns självkänsla.  
 
Pedagogerna upplevde också att deras uppgift var att lyssna på barnen och främja 
utveckling, lärande och en lärmiljö där barn respekterar varandra. Detta resultat kan även 
relateras till den enkätundersökning som genomfördes av Kuisma och Sandberg (2008) 
med förskollärare med syfte att identifiera vad som utmärker en professionell pedagog i 
förskolan. De fann att pedagogerna fokuserade på sina professionella åtgärder med att inta 
barns perspektiv. Pedagogerna var stolta och nöjda med sitt yrke, men tyckte att 
vidareutbildning är viktigt då pedagoger aldrig blir färdiga i sin profession utan behöver 
utveckla den och reflektera mer tillsammans med barn och pedagoger. 
       
Sheridan, Williams, Sandberg, och Vuorinen (2011) intervjuade förskollärare om 
pedagogers kompetens och förhållningssätt i förskolan. Resultatet visade att en viktig del 
är hur pedagogerna uttrycker sig samt reflekterar om arbetssättet i samtal och samspel 
med barn. Pedagogerna upplevde å ena sidan att de följde läroplanen och kände sig ganska 
säkra på etiska frågor, barns sociala utveckling, lek, musik, drama, bild och barns språkliga 
utveckling. Å andra sidan ansåg pedagogerna att de inte besatt tillräcklig kompetens för att 
undervisa i ämnen som exempelvis naturkunskap, matematik och teknik på en önskvärd 
nivå. Pedagogerna upplevde även att de behövde utveckla sin kompetens i dokumentation 
och analys av barns utveckling och lärande samt utvidga sin kulturella förståelse. De 
fokuserade på demokratiska och grundläggande värden, som bidrog till att göra barnen 
delaktiga och få mer inflytande. 
 
Trots att de ovan beskrivna studierna inte haft ett direkt fokus på interkulturellt 
förhållningssätt kan spår av vad som kan tolkas som interkulturellt förhållningssätt vara 
synligt om det relateras till Lahdenperäs (2004) sex punkter om vad som karakteriserar 
interkulturella lärandemiljöer. Det mest centrala enligt Lahdenperä (2004) är att utgå ifrån 
den enskilda individen och detta kan relateras till det pedagogerna i de ovan beskrivna 
studierna fokuserar på då de beskriver vikten av att inta ett barnperspektiv och skapa 
trygghet och främja delaktighet. I studien av Sheridan, Williams, Sandberg, och Vuorinen 
(2011) identifierade pedagogerna ett utvecklingsbehov gällande ökad kulturell förståelse, 
något som även har undersökts i nationella såväl som internationella studier 
 
Stier, Tryggvason, Sandström, & Sandberg (2012) studerade hur pedagoger arbetar med 
etnisk och kulturell mångfald på mångkulturella förskolor i Sverige. En situation som 
beskrivs i studien visar svårigheten att ta till vara på varje lärandesituation som 
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uppkommer.  Exempelvis frågade ett barn om varför ett annat barn fått annorlunda mat än 
henne själv då maten innehöll fläsk och istället för att ta chansen att lyfta olika 
kulturskillnader och likheter mumlade pedagogen något om allergi. Sammanfattningsvis 
visade studien att pedagoger ibland upplever en osäkerhet att bemöta denna typ av 
kulturella skillnader. Svårigheter som pedagoger ställs inför belyses exempelvis av 
uttrycket ”att äta som en häst”, vilket betyder att äta mycket i en del kulturer, medan det 
kan betyda att äta på ett fult sätt i andra. 
 
Utifrån en kanadensisk kontext undersökte Kirova och Hennig (2013) ett flerspråkigt 
program för nyanlända barn med speciell inriktning på mångkulturellt lärande. 
Pedagogerna utgick från barnens behov, exempelvis uttryckte dessa barn sig inte så mycket 
verbalt utan var istället skickliga på att kommunicera med omgivningen med ett rikt 
kroppsspråk och därför anpassades verksamheten på olika sätt till detta. Pedagogernas 
kunskap i verksamheten var viktig för att kunna möta barnens styrkor och sporra deras 
lärande och utveckling (Kirova & Hennig, 2013). 
 

2.3 Betydelsefulla aktiviteter i en interkulturell 
förskolepraktik 

Sheridan m.fl. (2009) har forskat om språkutvecklande aktiviteter genom att observera 
barn och vuxna på olika multietniska förskolor. Resultatet visar att pedagogerna 
kommunicerade med barnen på ett medvetet sätt, när de fångade barnens intressen och 
fick dem delaktiga. Pedagogerna använde dessutom ett varierat och nyanserat språk både 
muntligt och skriftligt samt uppmuntrade ett rikt språkbruk som barnen använde i olika 
former i kommunikationen.  
 
Sheridan m.fl. (2009) konstaterade att pedagogerna skapade stunder där barnen kunde 
utveckla sin förmåga att kommunicera och att det i förskolorna fanns ett rikt utbud av 
språkutvecklande material som böcker, spel och program på cd och dator. Barnen fick även 
lära sig att kommunicera språk genom lekar och aktiviteter vilket gjorde att barnen fick 
lära sig att uppmärksamma samband, se mönster, lösa problem, tänka, räkna ut och 
reflektera.  
 
I en studie genomförd av Kang (2013) uppmärksammade pedagogerna på en 
mångkulturell förskola att språket har störst prioritering i samling och sagoläsning. Enligt 
studien arbetar pedagogerna didaktiskt och barnen får språkträning samtidigt som intresse 
och delaktighet skapas. Båda dessa studier visar exempel på betydelsen av strategier för att 
arbeta med språkutveckling genom olika typer av aktiviteter, material och medier.  
 
Park och Yang (2013) har utifrån ett internationellt perspektiv studerat förskollärares 
kunskap om mångkulturell utbildning. Resultatet visar att kommunikation och aktiviteter 
var effektivt för undervisning i förskolan, exempelvis skapande aktiviteter, att sjunga 
tillsammans på det nya språket som barnen behöver lära sig och titta på video-klipp av 
låtarna som barnen sjungit. De menar även att det är viktigt för undervisningen att 
förskollärare i framtiden har kunskap om miljöer där det förekommer barn med olika 
språkliga och kulturella erfarenheter. När barn har roligt så utvecklas de och lär sig lättare, 
vilket Sherman och Torres-Crespo (2015) bevisar i en studie i vilken de observerade 
förskolebarn som skulle lära sig ett helt nytt språk. De kom fram till att barnen lärde sig det 
nya språket trots att de inte kunde ett enda ord från början genom att delta i aktiviteter 
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som intresserade dem. Aktiviteter som exempelvis väckte deras intresse kunde vara 
kroppsrörelser och sång eller aktivt deltagande i skapandet av en saga vilket ökade deras 
ordförråd. Även Kultti (2012) har konstaterat att bland annat sagostund som en gemensam 
aktivitet, kan ge möjligheter till olika slags deltagande och fler viktiga sätt att 
kommunicera. I sagostunden får barn chans att observera, gestikulera och träna på språk. 
Barnen kan genom att peka på bilder lära sig att använda språket och egna och andras 
handlingar blir en tillgång i lärandet.  
 
Martens et al. (2015) ger i sin studie exempel på hur böcker och andra artefakter kan 
användas för att skapa kulturell medvetenhet. På en förskola fanns en världskarta uppsatt 
med varje barns hemland markerad. Pedagogerna använder kartan året om för att belysa 
barnens kultur genom att exempelvis prata om barnets namn, högtider och nationell 
litteratur. De använder sig av global litteratur för att skapa tankar hos barnen om andra 
kulturer som kan leda vidare till frågor och funderingar kring likheter och skillnader. 
Resultatet visade att barnen fått en större känsla av ansvar samt blivit mer självständiga 
och medvetna om att den lilla människan kan göra skillnad. 

2.4 Föräldrasamverkan 

Skolverket (2016) belyser i förskolans läroplan förskolechefens ansvar för att samarbetet 
mellan förskolan och hemmet utvecklas och upprätthålls samt att föräldrar blir 
informerade om förskolans mål och hur de arbetar. Pedagogerna har ansvar för att ge 
föräldrar möjlighet att vara delaktiga i förskoleverksamheten och ha inflytande över hur 
målen i läroplanen nås i den pedagogiska planeringen (Skolverket, 2016). Eftersom alla 
föräldrar ska få möjlighet att ta del av information om inflytande är det av stor vikt att 
samverkan mellan pedagoger och föräldrar sker exempelvis när barn lämnas och hämtas.  
 
Mahmood (2013) genomförde en kvalitativ studie i nya Zeeland där hon undersökte 
relationerna mellan pedagoger och föräldrar i en mångkulturell förskola. Resultatet visade 
å ena sidan att de flesta pedagogerna i förskolan hade vissa svårigheter att skapa bra 
relationer till barnens föräldrar å andra sidan kände föräldrarna en osäkerhet där de ansåg 
att det var svårt att bygga ömsesidiga relationer med pedagogerna då de inte visste vad som 
förväntades av dem. Pedagogerna hade en önskan om att samarbetet skulle bli bättre 
mellan hemmet och förskolan exempelvis med kommunikationen.  
Pedagogerna visade även ett stort intresse och respekt för familjer med mångkulturell 
bakgrund, men de upplevde att språkförståelsen var liten mellan parterna. 
 

3 Metod 

Under denna rubrik presenteras metodologin och urvalet i denna undersökning. 

3.1 Metodologi 

Vi började med att bestämma oss för ett syfte som vi bröt ned till en problemställning. 
Därefter valdes lämplig metod utifrån syfte och frågeställning. 
 
I vår undersökning användes kvalitativa intervjuer som vi anser passade bra för att 
undersöka vårt syfte samt svara på vår valda frågeställning. Efter hur vår frågeställning är 
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formulerad menar vi att kvalitativa intervjuer istället för exempelvis observationer 
tydligare kunde återge hur pedagogerna arbetar i förskolan och vilka tankar som ligger 
bakom. Genom att använda oss av denna metod fick vi utförliga och personliga svar vilket 
enligt Bryman (2011) innebär att informanten får öppna frågor som kan besvaras fritt och 
svaren blir mer personliga. Följdfrågor ställdes även vilket bidrog till utförligare svar och 
att vi lättare kunde tolka informantens svar. Denna typ av intervju kallas också 
semistrukturerad intervju då frågorna görs i förväg men kan ändra ordning och 
omformuleras efter hand som intervjun pågår.  
 
I intervjun ställdes förutom frågor om hur det interkulturella förhållningssättet synliggörs i 
förskolans praktik, även bakgrundsfrågor om pedagogernas utbildning, hur länge de 
arbetat i förskola och i mångkulturell barngrupp. Detta för att få en tydlig bild av 
pedagogernas erfarenhet inom området då vi ansåg det vara viktigt att de intervjuade 
pedagogerna hade någon form av bakgrund i att jobba med flerspråkiga barn på 
mångkulturella förskolor. 

3.2 Urval 

Ett tillgänlighetsurval (Bryman, 2011) har tillämpats i denna undersökning då kontakt togs 
med två förskolor där kontakt redan hade etablerats. Bryman (2011) anger att en av 
fördelarna med tillgänglighetsurval är att det ger ett snabbt tillträde till verksamheten och i 
de fall kontakten är etablerad i förhand finns ofta redan ett förtroende mellan parterna. 
Detta är dock även den största nackdelen med urvalsmetoden då parterna redan i förväg 
har skapat sig bilder av hur den andre är, något som troligtvis kan påverka resultatet på 
olika sätt. Till exempel genom att undanhålla sådant som hade varit lättare att delge en 
obekant person, eller att det är svårt att hålla sig till ämnet.  
 
På de två förskolor som valdes ut intervjuades pedagoger med olika bakgrund, erfarenhet, 
position och utbildningsnivå - sammanlagt åtta personer. Två av de intervjuade är 
barnskötare, två är lärare mot yngre åldrar samt fyra förskollärare varav en av dem arbetar 
som förskolechef. Pedagogerna var i åldrarna 30-54 och hade arbetat i förskola mellan 7 
och 26 år. 
 
De intervjuade pedagogerna arbetar antingen i förskola eller förskoleklass med en andel 
flerspråkiga barn på runt 80%. Vi valde en blandad grupp av pedagoger då vi inte anser att 
det finns någon större skillnad bland de svaren vi trodde oss få. Då vi endast intervjuade 
åtta pedagoger på två olika förskolor är vi medvetna om att resultatet endast visar några få 
pedagogers tankar om interkulturalitet men det är ändå värdefullt för oss att höra hur de 
olika förskolorna som vi valt ut arbetar med interkulturellt förhållningssätt.  

3.3 Genomförande 

Utifrån ett tillgänglighetsurval kontaktades först förskolecheferna på de förskolor och den 
förskoleklass vi valt att göra våra intervjuer på. De fick frågan om det fanns intresse för att 
vara med i studien och tillsammans med dem valdes sedan ett antal pedagoger ut som 
senare fick frågan att vara med. Vi delgav allmän information om studien, dess syfte och 
genomförande. Därefter skickades missivbrev till pedagogerna via e-post. Åtta pedagoger 
samtyckte till intervjun och dessa fick intervjufrågorna skickade till sig i förväg så att de 
skulle kunna förbereda sig genom att tänka på hur ett interkulturellt förhållningssätt 
synliggjordes på förskolan enligt dem.   
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Efter ca en vecka genomfördes de enskilda intervjuerna med pedagogerna på respektive 
förskola i ett ostört rum som personalrummet eller likande.  Vi genomförde fyra intervjuer 
var och intervjuerna som varade ca 10- 30 minuter spelades in med mobiltelefon och 
transkriberades därefter. När transkriberingarna var klara gjordes en sammanställning 
genom att kategorisera resultatet efter de ämnen som tog upp under intervjun. Detta för att 
enklare få en överblick på resultatet och därmed presentera detta överskådligt i studien.  

3.4 Etiska ställningstaganden 

Undersökningen har genomgående baserats på de forskningsetiska krav som anges av 
Vetenskapsrådet (2011).  
 
I enighet med informationskravet (Vetenskapsrådet 2011) gavs information i missivbrevet 
som skickades till pedagogerna om undersökningens syfte och genomförande. Deltagarna 
informerades också om att deltagandet var frivilligt och att de utan någon förklaring fick 
avsluta sin medverkan när som helst. Vi informerade om att det finns möjlighet att få ta del 
av det självständiga arbetet via E-post och på databasen Diva.  
 
Efter när pedagogerna gett sitt samtycke efter samtyckeskravet (Vetenskapsrådet 2011) 
intervjuades pedagoger på plats med ljudupptagning på våra privata mobiltelefoner.  
 
Intervjuerna har inte spelats upp för obehöriga och vi har inte heller talat om intervjuernas 
innehåll med någon annan än vår handledare. Efter transkriptionen raderades ljudfilerna 
så att ingen obehörig skulle kunna ta del av materialet. Även de transkriberade 
intervjuerna har raderats och de återfinns nu endast i behandlad form i det självständiga 
arbetet. Inga namn har används på informanter eller förskolor, vilket därmed garanterar 
konfidentialitet (Vetenskapsrådet 2011).  
 
Datamaterial användes inte för någon eller något annat syfte än det vi hade tillåtelse till i 
enlighet med vetenskapsrådets nyttjandekrav (Vetenskapsrådet, 2011). 
 

4 Tillförlitlighet och trovärdighet 

Bryman (2011) förklarar att tillförlitligheten i kvalitativa undersökningar handlar om att 
omständigheterna kring en undersökning öppet redovisas, samt de faktorer som kan 
tänkas ha påverkat undersökningen. En viktig faktor som påverkar tillförlitligheten är de 
frågor som ställs vid en intervjusituation (Bryman, 2011).  Frågeformuläret konstruerades 
noggrant och fördelar och nackdelar med olika formuleringar diskuterades. Ett neutralt 
språkbruk användes. Inspiration till frågorna hämtades från tidigare forskning och de 
faktorer som identifierats ha betydelse för förskolors interkulturella praktik. 
 
Bryman (2011) påpekar vikten av att informanterna har hög trovärdighet.  De informanter 
som deltog i studien har alla erfarenhet av att arbeta på förskola och var således lämpade 
för att delta i undersökningen. Däremot kan undersökningens resultat ha påverkats av att 
alla utom en pedagog var bekant för oss sedan tidigare. Risken finns att den som var 
obekant för oss sen tidigare svarade mer återhållsamt än i de fall då vi intervjuade för oss 
välbekanta personer. Detta kan även ha bidragit till att två av intervjuerna blev ganska 
kortfattade. Pedagogerna svarade dock tydligt på alla frågor och i transkriptionen av denna 
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intervju gavs flera exempel på hur det interkulturella förhållningssättet synliggörs i 
förskolan.  
 
En annan aspekt som kan ha påverkat undersökningens trovärdighet är att pedagogerna 
fick frågorna skickade till sig i förväg. Fördelen med detta är att de har fått möjlighet att 
fundera ordentligt och komma på exempel från sin verksamhet som de annars kanske 
skulle ha haft svårt att identifiera om de inte fått tillgång till frågorna i förväg. Nackdelen 
med detta förfarande är att de kanske har filtrerat svaren och också haft möjlighet att ta 
hjälp av någon informationskälla för att besvara frågorna.  
 
Vi utförde intervjuerna ostörda från barn och andra pedagoger vilket bidrog till god 
koncentration och uppfattningsförmåga både för oss och informanterna. Då vi spelade in 
intervjuerna för att sedan transkribera materialet kunde vi vara säkra på att inte missa 
något viktigt som sades.  

4.1 Dataanalys  

När vi var klara med alla intervjuer transkriberades de ordagrant och lästes sedan ett 
flertal gånger för att få en uppfattning av materialet. Med utgångspunkt i syftet 
identifierade vi sedan avsnitt från transkriptionerna som på olika sätt exemplifierade 
hur interkulturellt förhållningssätt kommer till uttryck i förskolan. I analysen var det 
återkommande likheter i utsagorna som var relevanta och på så sätt blev dessa några 
av de utvalda kategorierna i resultatet.  Dessa avsnitt kategoriserades efter innehåll 
och namngavs med en lämplig rubrik. 
 

5 Resultat  

Här redovisas vårt resultat av åtta intervjuer komprimerat till teman som presenteras i fem 
underrubriker. 

5.1 Mångkultur i förskolan i förhållande till samhället 

Samtliga pedagoger menar att det finns många positiva möjligheter med att arbeta i en 
mångkulturell barngrupp. Både som pedagog och barn finns oändliga tillfällen att lära sig 
nya traditioner, språk och lekar från olika kulturer. En pedagog framhåller vikten av att ta 
tillvara på mångfald för att ge barn chans att vidga sitt perspektiv för att uppleva en större 
värld som inkluderar och skapar acceptans. 

”Man utvecklar en förståelse för andra människor på en djupare nivå än om allihop har samma 
erfarenheter, för då är man en ganska homogen grupp och då har man ganska lite tålamod om 
något sticker ut. Men om alla sticker ut på olika sätt så blir det en större acceptans.” 

Flera pedagoger problematiserar att det ofta verkar vara en väldigt ojämn fördelning av 
barn med svensk härkomst gentemot barn med annan härkomst i svenska förskolor. De 
menar att många föräldrar väljer att placera sina barn på en förskola i närheten av boendet 
och därför representerar barnen på förskolan ofta de kulturtillhörigheter som finns i det 
område där förskolan är belägen. Detta leder till ytterligare segregation i ett redan 
segregerat samhälle uttrycker en pedagog.  
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”Antingen så är det väldigt många barn som är födda och uppväxta i Sverige och deras föräldrar 
också. Och på andra förskolor är det väldigt många barn som har föräldrar födda utomlands, 
utomeroupeiskt och om man skulle blanda det mer så tror jag att det skulle öka förståelsen. Och 
det handlar ju om segregationen. Tyvärr är det väl så att vi bor väldigt segregerat och då blir det 
liksom ofta att man går på förskola i närheten av området coh då leder den 
bostadssegregationen till att det hamnar många barn med svensk påbrå i en förskola och så 
hamnar några som har olika bakgrund i en annan förskola. Jag tror att man skulle få större 
förståelse om man fick chansen att möta varandras kulturer mer.” 

Flera pedagoger nämner exempelvis att det är viktigt att aktivt skapa mångkulturella 
barngrupper i syfte att lägga en bra grund för interkulturell pedagogik i förskolan. De 
menar att en förskola med mångfald redan från början har bra förutsättningar för att skapa 
en trygg plats där alla känner sig välkomna och accepterade. En pedagog uttrycker att en 
sådan förskola representerar en social och kulturell mångfald som speglar samhället i stort, 
vilket förbereder barnen för en lättare övergång till skolan. På så sätt kan förskolan få 
hjälpa till att bidra till integreringen av barn och deras familjer i samhället.  

5.2 Interkulturalitet och rasism 

Trots den allmänna inställningen hos pedagogerna att mångfald och mångkultur är något 
positivt menar några pedagoger att det ibland kan vara svårare att skapa acceptans och en 
känsla av samhörighet hos barn i en mångkulturell barngrupp. Anledning till detta menar 
de är att det finns en utbredd rasism i samhället som påverkar barnen redan från tidig 
ålder. Ett annat exempel ges på situationer då de varit med om att barn i vissa fall fått höra 
hemma att ”den är mörk, så håll dig undan från den”, eller ”den är muslim så....” och så 
vidare.  

”Vi kan ju tidigt se hos barnen att de har fördomar trots att det inte kanske är svenska barn, 
utan det kan vara ett barn från ett land som har fördomar om andra barn så det, det är ju väldigt 
lätt att vi svenskar klumpar ihop att det är svenskar och sen är det invandrare, men de tänker 
likadant, att det är vi syrianer och så är det invandrare och då kanske vi svenskar är ett annat 
alltså, så det är så lätt att man bara tänker från det svenska tänket och sen är ju alla andra i en 
klump, om man nu ska separera oss svenskar så, men det är ju separationer, det är separerat i 
alla kulturer och det är mycket krockar och fördomar och då kan jag tycka att precis där tar jag 
inte in föräldrarbiten, för det är fråga om barngrupp. 

Flera pedagoger vittnar om att detta har varit ett stort problem, som inte alltid är så lätt att 
upptäcka i barngruppen. Barnen vet att det är fel att uttrycka sådana åsikter men de håller 
omedvetet eller medvetet sig ifrån vissa barn i lekar eller när det handlar om att hålla dem i 
handen. Pedagogerna menar att barnen inte rätt ut säger att det är anledningen men efter 
lite efterforskning i situationer och konflikter har det flera gånger framkommit att så är 
fallet. En pedagog berättar även att de i arbetslaget tidigare haft en kollega som tog upp 
frågan om att synliggöra skillnader i barngruppen eller inte. Hon menade att själva 
diskussionen om kulturella likheter och olikheter hos barnen skulle peka ut de utsatta 
barnen ännu mer och på så vis uppmuntra en sorts mobbing av de barn som sågs som mest 
”annorlunda” av de andra barnen. 

”Jag tycker inte, jag vet att vi har haft en diskussion på förskolan, det var en pedagog som sa så 
här att man kanske inte ska lyfta fram det, för då blir det som att dem anammar och 
uppmärksammar att vi är olika, annars kanske barn tänker, det är så självklart att du är mörk 
och att du är vit och att du är lite... alltså att det blir så självklart för barn att de inte en tänker på 
det men då sa jag att, så kanske det kan vara, jag har all respekt för det, men det kan också vara 
så att de redan hemifrån lär sig att, nej men han är svart och då kan du inte sitta bredvid den, 
och du ska undvika den som har den hudfärgen och då tänker jag att då är det ju jätteviktigt att 
vi vågar prata om det och lyfta det. Och då tycker jag att vi kanske ska göra det på samlingen att 
vi vågar prata om det, ”du som är från Afrika, vad har ni för djur” eller ”vet du vad som finns” 
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och nu är ju de flesta Sverigefödda och då kanske de inte vet, men då kan det vara rätt intressant 
att vi kanske spekulerar i det eller tar reda på saker, så det, jag tror på öppenhet och att våga ha 
det förhållningssättet.” 

Övriga pedagoger i barngruppen menade dock att eftersom barn lätt påverkas och tar efter 
normer och värderingar som finns i deras omgivning så är risken stor att de redan vid låg 
ålder har snappat upp fördomar mot olika grupper av människor. För att förebygga och 
motverka dessa fördomar ger samtliga pedagoger i vår undersökning uttryck för att det är 
mycket viktigt att våga prata om olikheter på ett positivt och upplyftande sätt, men att 
samtidigt ha respekt för varandra.  

5.3 Interkulturalitet och inkludering 

Pedagogerna framhåller olikheter som något positivt där både pedagoger och barn har 
mycket att lära av varandra och de beskriver hur det enda sättet att göra det på är att sätta 
sig ned och se på saker och ting ur andras perspektiv. De anser att för att skapa en 
inkluderande miljö i förskolan där alla barn känner samhörighet och respekt krävs en 
fingertoppskänsla hos pedagoger. Varje barn ska få ta plats och känna att det är välkommet 
att visa sin kultur och dela med sig av sina tankar och erfarenheter.  
 
Det ses även som viktigt att inte pressa barnen till att representera deras kultur, utan ha 
tålamod och invänta rätt tillfälle. De menar att alla barn är unika och har olika erfarenheter 
från sin kultur vilket gör att det finns en rikare pedagogik att arbeta efter. Två pedagoger 
berättar om interkulturellt förhållningssätt: 

”Det förhållningssättet tycker jag man borde ha oavsett om man har en mångkulturell förskola 
eller inte. Därför det förhållningssättet förutsätter den hållningen att alla människor är lika 
värda, barns rätt till, ja men barnkonventionen. Det är därifrån nånstans man utgår, varje barns 
rätt till sitt eget liv, till sin egen uppfattning. Så egentligen handlar det inte om kultur där för 
mig utan det handlar om individ. ” 

”jag tycker det är spännande, berikande och väldigt självklart att ha interkulturalitet, det vore, 
väldigt tråkigt och enformigt om vi inte hade det och jag tror att där skulle vi tappa många på 
vägen om vi inte lyssnade till andras sätt, synsätt eller erfarenheter och bakgrund.” 

En annan pedagog berättar att det uppstår återkommande situationer där de upplever att 
barnen väljer att leka med de barn som har liknande kulturtillhörighet framför barn där 
kulturen skiljer sig åt. Då har pedagogerna istället skapat ”lekgrupper” med barn från olika 
kulturtillhörigheter vid utvalda tillfällen för att ge alla barn en chans att utforska nya 
lekmöjligheter och lekkamrater. Pedagogen i studien upplever att detta är ett bra sätt att 
hjälpa barnen in i situationer de kanske inte frivilligt skulle placera sig i, men där de finner 
nya möjligheter för lek och lärande. Samtidigt kan det även hjälpa de barn som av olika 
anledningar tycker det är svårt att ta initiativ till lek med nya barn. Exempelvis kan barn 
som ännu inte förstår så bra svenska hamna lite utanför i barngruppen.  

”De som har svenska som modersmål har ju något att lära av att det kommer en kompis med ett 
annat modersmål också där man lär sig att visa respekt, ödmjukhet, hur man är en god vän och 
att man respekterar varandra.”  

Flera pedagoger i studien lyfter även en rädsla över att förlora den svenska kulturen när det 
fokuseras så mycket på andra kulturer och traditioner och menar att det är viktigt att det 
ändå är den svenska kulturen som ligger till grund vid utformning av verksamheten.  

”.. sen vill jag lyfta fram med att liksom det är klart att man ska lyfta fram också att visst, jobba 
interkulturellt och inkludera alla, men det är också viktigt att vi inte utplånar det svenska. Alltså 
vi lever i Sverige och vi är en svensk förskola. Det är lite sådär gränsfall ibland också tycker jag 
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att vi ska ta hänsyn till alla andra. Alla som har kommit hit och har andra kulturella bakgrunder 
och så. Visst, vi kan lära oss och liksom vara vidsynta och ta med alla barn, men, vi är 
fortfarande i Sverige. Så det tycker jag är viktigt att hålla på. Jag försöker också liksom, ja men 
svenska traditioner och svenska högtider och så, det är jätteviktigt att lära barnen för det får de 
ju inte hemma! Och de lever i Sverige.” 

 

Genom detta citat visar pedagogen i fråga på den balansgång som finns på många 
flerspråkiga och mångkulturella förskolor. Hen ger uttryck för uppfattningen att det 
mångkulturella kan ta över de svenska traditioner som finns i samhället. Även en annan 
pedagog lyfter detta men påpekar samtidigt att det interkulturella förhållningssättet inte 
utesluter de svenska traditioner och högtider som redan finns i verksamheten. Tvärtom 
menar pedagogen att alla barns kulturyttringar kompletterar varandra och ger möjlighet 
för inkludering av varje individ.  
 
En pedagog lyfter även att hen tycker att ett interkulturellt förhållningssätt borde användas 
på alla förskolor oavsett om den är mångkulturell eller inte. Då förhållningssättet 
förutsätter att alla människor är lika värda och man utgår från varje barns rätt till sitt eget 
liv, till sin egen uppfattning är det inte förbehållet mångkulturella förskolor.  
 

5.4 Språkträning som tillämpning utifrån interkulturellt 
förhållningssätt  

Språket sågs av pedagogerna som den viktigaste faktorn kopplat till interkulturalitet, både i 
positiv och negativ bemärkelse. De talade om språket som det viktigaste verktyget för att 
kunna arbeta interkulturellt, men även att språkkunskap är en av de största utmaningar 
pedagoger möter i förskolan eftersom språket lägger grunden för förståelse över huvud 
taget. Flera pedagoger i studien nämner vikten av att använda sig av språket på ett sätt som 
gör att barn känner sig förstådda.  

”När ett barn med annan härkomst inte känner sig förstådd kan det lätt uppstå ilska och 
frustration hos barnet och då måste man prata med lugn och trygg röst så inte barnet blir mer 
stressad, för barnen med annan härkomst visar när de är mogna att prata svenska”  

”rent språkmässigt, det svenska språket, där har vi en väldigt stor chans att nå alla barnen 
likvärdigt på en gång om man säger. Sen får inte alla barn höra det svenska språket hemma, 
men är man så liten och ändå börjar på förskolan då har man jättestor chans att få det svenska 
språket på förskolan, i en samling, och i den fria leken och så har man sitt modersmål och 
utvecklar identitet och känslor hemifrån. Det är ju det, det är liksom ett guldläge för personal i 
förskola tänker jag. Då skiljer det inte jättemycket på barnen utan där kan behandla dem alltså 
ganska lika. Med det svenska språket, man når till alla barn, om man är medveten om hur man 
pratar. Korta meningar, tydligt och att där kan man även bortse från bakgrund tänker jag.” 

Flera pedagoger i studien påvisar vikten av att uppmuntra barn att kommunicera på det 
sätt de kan, exempelvis kroppsspråk. Att tala tydligt och långsamt kan låta som en 
självklarhet menade de flesta pedagoger i vår studie men påpekar även att det är lätt att 
glömma bort i en stressad situation.  

”kroppsspråket är av stor betydelse för att komplettera det verbala språket, även att barn har 
mycket tydligare kroppsspråk än vad vi vuxna har och har därmed en hel del att lära av barnen 
när det handlar om tydlig kommunikation”.  

En samling med flerspråkiga barn sågs av flera pedagoger som en stor utmaning att ta sig 
an. Att nå fram till varje barn så att de känner sig delaktiga och inkluderade kan vara svårt 
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när inte tiden och resurserna räcker till. En pedagog framhåller vikten av lek och spel på 
samlingen och menar att man som pedagog har ett ansvar att hålla samlingarna lekfulla 
och roliga för varje individ oavsett språkkunskaper. Samtidigt skapar detta även en 
möjlighet att använda sig av de olika språk som finns i barngruppen. Pedagogen ger 
exempel på att vid en samling som handlar om färg kan varje barn få chans att lära de 
andra barnen vad dessa heter på respektive språk.  
 
Några pedagoger förklarar att de använder mycket ramsor och sånger i samlingarna och 
barnen älskar att lyssna på sagor och titta på bilder. Barnen pekar och säger ord på sitt 
modersmål.  

”Man måste ju hela tiden se vart barnens intressen ligger för stunden, och i exempelvis 
samlingar ha en strukturerad början och slut. Barnen lär sig fort när något börjar och slutar om 
man hela tiden kör samma om och om igen. Om man pratar om färger så kanske barnen med 
annat modersmål än svenska kan lära ut vad det heter på deras språk.  Och hela tiden prata 
tydligt och långsamt” 

Samma pedagog berättar vidare om den fria leken i förhållande till språkutveckling: 
 

”Den fria leken är nästan lättsammare upplever jag, för när barnen leker, oavsett språk, så 
upprepar de orden om och om igen, och barn har ett mycket tydligare kroppsspråk än vad vi 
vuxna har. Det är lika där, det är vi vuxna som måste vara närvarande och lyhörda så att vi kan 
fånga upp dem om det skulle uppstå problem som barnen kanske inte kan lösa själva.  En del 
barn som har bredvid-lek kan behöva få ha det, observera hur de andra barnen leker och sedan 
gå in med stöd från en vuxen om den så vill så att den kan gå in i en lek med fler barn. ” 

En pedagog i vår studie som arbetat fem år i mångkulturell barngrupp berättar att 
medvetenheten hos barn om parallella språk i vårt samhälle känns ganska stor. Hen tror på 
att använda kompletterande verktyg som exempelvis tecken, bilder och sånger och 
uttrycker att man måste ha en tydlighet i hur man kommunicerar och ett öga för varje 
barns språkutveckling samt en språklig och språkande miljö där man sätter ord på saker 
och känslor. Men även tydliga rutiner som alla barn känner sig trygga med. Hen beskriver 
en optimal verksamhet som: 

 ”Ett projektinriktat arbetssätt som ger barnen tillgång till ”hundra språk”, olika 
skapandetekniker och ett tillåtet klimat för fantasi och utforskande i skilda former”.  

Den fria leken beskrivs av samtliga pedagoger som ett enkelt sätt att skapa en positiv 
språklig lärandemiljö för flerspråkiga barn. En pedagog förklarar att barn i den fria leken 
ofta upprepar och förtydligar ord om och om igen vilket skapar stora möjligheter för 
språkutveckling hos barn. Hen menar att barn lär av varandra och visar hur man leker eller 
vad olika saker heter. Samtliga pedagoger är noga med att poängtera att det interkulturella 
arbetssättet i förskolan inte handlar om att man vill att alla barn ska prata svenska och 
inget annat. Tvärtom menar de att det är viktigt att barnen inte glömmer sitt modersmål 
när det ska lära sig svenska. En pedagog berättar att barn som enbart talar svenska ibland 
kan vara avundsjuka på barn som är tvåspråkiga. 

”barnen ska inte behöva känna sig rädda för att uttrycka sig (...) vi uppmuntrar barnen att prata 
på sitt modersmål med de vanligaste orden som tack, mamma och pappa” 

Många av pedagogerna i vår studie pratar varje dag med barnen om olika kulturer och 
länder. Vilken mat man äter där, vilket språk man talar och kanske vad de lekte med i sitt 
hemland. Flera nämner matsituationen som ett ypperligt tillfälle att prata kultur och språk. 
Det är lätt att peka på olika saker och benämna det på de olika språken som finns 
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representerade runt matbordet. På så vis får alla barn chans att lära sig nya ord på alla 
möjliga olika språk som de kan ha nytta av i framtiden.  

”Barnen uppskattar att få höra de vanligaste orden på andra språk än vad de är vana vid”.  

Att använda tecken som stöd nämns av flera pedagoger som ett positivt och uppskattat 
komplement till det verbala språket. En pedagog menar att intresset är stort för att lära sig 
nya ord och även tecken. Ytterligare en annan pedagog berättar att hen arbetar på en 
småbarnsavdelning där man ser att barn lär sig svenska snabbare vid användning av 
tecken som stöd. Hen menar at det är väldigt uppskattat av både barn och pedagoger.  

”I min grupp är intresset stort för att lära sig nya ord även tecken. Vi använder tecken när vi 
pratar med barnen, exempelvis äpple med knuten hand mot kinden, ledsen, glad och många 
andra tecken. Jag arbetar på en småbarnsavdelning och man ser på barnen att de lär sig svenska 
fortare och att de tycker om att använda tecken. Barnen får ju lära sig olikhet, att man ser ut och 
pratar på olika sätt men att alla är lika värdefulla.” 

En annan pedagog förklarar att användandet av tecken som stöd bidrar till att barn lär sig 
olikheter, att man ser ut och pratar på olika sätt men att alla är lika värdefulla. Hen tycker 
att språkstöd alltid ska finnas på förskolan och menar att om det inte finns språkstöd 
minskar barns delaktighet i verksamheten.  

”Om det inte finns språkstöd minskas barnens möjlighet till delaktighet i förskolans 
verksamhet. Svårt att hitta material mm. Men vi har ju tolkar i huset som pratar arabiska, 
somaliska och svenska och när det kommer nya barn som talar arabiska arbetar tolken närmast 
dessa barn med föräldrar.” 

”Språkstöd hjälper till med att utöka pedagogernas kunskap om andra språk och kulturer” 

På en förskola finns tillgång till modersmålslärare på flera olika språk. Dessa lärare talar 
med barnen, sjunger med dem på deras modersmål och lär dem bland annat hur man 
hälsar både på svenska och på andra språk. Pedagogerna på den förskolan skulle vilja 
förbättra och utveckla arbetet med sina modersmålslärare, att de blir mer delaktiga i 
verksamheten med ett projektinriktat arbetssätt.  

”I vår verksamhet har vi tillgång till modersmålslärare på de flesta språk. Ofta kan dessa 
pedagoger hjälpa oss att utöka vår kunskap om andra språk och kulturer. Vi brukar tala med 
barnen om olika språk, ibland sjunger vi sånger på andra språk eller lär oss hälsningsfraser. 
Medvetenheten hos barnen om att det finns parallella språk i vårt samhälle känns ganska stor. 
De barn som enbart talar svenska brukar ibland vara avundsjuka på att de inte får lära sig 
arabiska/finska/polska etc. ” 

”Positiva möjligheter i en mångkulturell förskola kan vara om barnet inte har knäckt än att prata 
svenska, så om det är någon som förstår så kanske man ska säga ahhh du menar såhär, åh kom 
han menar såhär och så gör man det till något väldigt positivt att han har pratat, men om inte 
pedagogen förstår då måste de försöka göra det, kan du säga på svenska eller kan du förklara, 
jag förstår inte? och att man är nyfiken för det visar dem att pedagogen har en vilja att förstå så 
de till slut knäcker att tala svenska.”  

5.5 Föräldrasamverkan 

En problematik som lyftes av pedagogerna var att ha tillräckliga resurser för att tolka viktig 
information åt familjer med mångkulturell bakgrund. Pedagogerna berättar att det ibland 
finns språk representerade hos pedagogerna i barngruppen, så som spanska, engelska samt 
enstaka arabiska och italienska ord. De menar att detta är en stor tillgång då man tar emot 
barn som talar dessa språk eftersom det är enklare att skapa en trygghet och samhörighet 
redan från början. Detta innebär även att man når fram till föräldrarna på ett helt annat 
sätt. Vid utvecklingssamtal med föräldrar som talar varken svenska eller engelska utrycker 
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samtliga pedagoger att det är nödvändigt att använda sig av tolk och menar att de 
resurserna sätts in i nödfall.  
 
Flera pedagoger berättade att de såg det som viktigt att både föräldrar och pedagoger har 
en vilja att lära av varandra och andra kulturer. De menar att det då skapas respekt 
gentemot varandra och även en förståelse för kulturella olikheter. Men trots en vilja hos 
föräldrar att lära sig av den svenska kulturen och en önskan om att passa in i samhället så 
uppstår ofta förvirring på grund av språksvårigheter. 
 

”Det svåraste tycker jag är föräldrakontakten, framför allt de språkliga barriärerna. Det kan vara 
komplicerat att nå ut med information och det är inte alltid som man har tillgång till tolk eller 
översättningar. Det är ju mycket en kostnadsfråga. Ibland kan vi ta hjälp av kollegor som delar 
föräldrarnas modersmål, men det är inte alltid som det finns. En annan utmaning kan vara 
synen på förskolans verksamhet, dess funktion och syfte. ” 

”Ibland blir det problem när föräldrar inte förstår förskolans regler exempelvis kan man inte 
lämna barnen när man är ledig och då går det bättre att förklara med en tolk.” 

En pedagog säger att om föräldrar som inte talar svenska inte får information på ett sätt 
som de kan ta till sig kan detta resultera i att detta istället går ut över barnen och att de inte 
får samma förutsättningar som de annars skulle fått. Samtidigt belyser flera pedagoger hur 
viktigt det är att även pedagoger anstränger sig för att skapa den relation till föräldrar som 
är önskvärd samt ha en öppenhet mot olikheter. En pedagog poängterar hur viktigt det är 
att vi inte läser in saker hos föräldrarna som inte finns där egentligen. Ofta är det enkla 
missförstånd som kan lösas genom kommunikation och tydlighet hos pedagoger. 

”Men sen tänker jag såhär, vi har ju väldigt mycket svenska förväntningar. Tiden, klockan, den 
är ju helig för oss. I andra länder, alltså, de har inte det så. Det är jättesvårt för dem att förstå 
varför vi är så hårda med tiden och vi blir så kalla plötsligt när de går över tiden så blir vi sura 
och då förstår de inte varför. Och vi tar för givet att de struntar i tiderna för att vara 
nonchalanta, men de har inte det i sig och just hela tiden att ha det i baktanke, det är inte 
nonchalans, det är en okunskap om hur vi tänker, för vi tar för givet och har inte ens uttalat hur 
vi tänker i Sverige, så det är jätteviktigt. Så där kommer den biten in att vi måste lära oss, lära 
dem den svenska kulturen för till slut kommer det bli så att undrar vad svenskar är för ett folk 
som blir sura fast de inte har sagt varför?” 

Att nå ut med information till alla föräldrar för att skapa medvetenhet om förskolans 
verksamhet och dess syfte beskriver samtliga pedagoger är grundläggande för en positiv 
samverkan mellan förskola och hem. Ytterligare aspekter som pedagoger nämner som 
viktiga att föräldrar är medvetna om är; pedagogers arbetssätt, deras syn på barns 
utveckling och lärande, verksamhetens barnsyn samt vilken barnsyn som präglar den 
svenska förskolan överlag.  

”Den liknar inte vissa förskolor utanför Europa där det fokuseras mer på lärandet och liknar 
mer skolundervisning än lärande i leken som vi har här i Sverige.” 

En pedagog beskriver att föräldrar har rätt att kunna påverka verksamheten enligt läroplan 
och berättar att de på förskolan har ett inflytanderåd där föräldrar kan lämna synpunkter 
till de representanter som är med i rådet. Det ingår en personal från varje avdelning och en 
förälder från varje avdelning i inflytanderådet. Pedagogen berättar att det som tas upp i 
rådet ofta handlar om pedagogers bemötande till barn och föräldrar, hur man synliggör 
barns likheter och olikheter och samtidigt intresserar sig för vad och hur de gör, tycker och 
tror i barns familj eller kultur.  
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Samtidigt lyfter en annan pedagog problemen de anser sig ha med att involvera föräldrar i 
verksamheten. Hon menar att de vill att föräldrar ska komma med respons och åsikter men 
upplever att föräldrar inte verkar vara intresserade av detta. Pedagogen menar att det inte 
skiljer sig åt mellan svenska föräldrar eller föräldrar med annan kulturell bakgrund men 
upplever samtidigt att föräldrar med mångkulturell bakgrund har en större respekt 
gentemot förskolan och dess pedagoger. Hon menar att det i många länder som barnen 
kommer ifrån finns en större respekt och tilltro till skolor och lärare. Pedagogen menar att 
i Sverige har pedagoger och lärare inte lika hög status. 

”Det är ju skönt på ett sätt att de litar på pedagogerna, men innan man förstod det trodde vi att 
föräldrarna var ointresserade. Men det är klart de bryr sig, de litar på pedagogerna, så då måste 
pedagogerna försöka få dem att förstå att vi vill ha ett samarbete. 

Föräldramöte är ytterligare en svårighet som flera pedagoger lyfter när de talar om 
föräldrasamverkan. Det finns en önskan hos pedagoger att fler föräldrar ska komma på 
föräldramöten. En pedagog ger som exempel att man för att få fler att komma har provat 
flera olika koncept, så som stor träff med hela förskolans föräldrar i Aulan, träff på 
avdelningarna samt även en slags cafékväll med diskussionsgrupper. Trots detta upplever 
pedagogen inget större gensvar från föräldrar med mångkulturell bakgrund utan fastslår 
att det oavsett vilken form föräldramötet har kommer en större andel svenska föräldrar. 
Pedagogen menar att detta hänger ihop med den mångkulturella bakgrund hos föräldrar 
där de inte tror att de har något att tillföra verksamheten. Hon illustrerar detta med att 
säga hur hon tror att dessa föräldrar tänker: 

”De är proffs på det här, de vet hur de ska, jag har inget där att göra, jag har inget att tillföra 
eller liksom sådär. Men vi tycker ju att vi ska ha ett samarbete och de ska komma och vara med 
och tycka saker och sådär.” 

En annan pedagog berättar att de ibland bjudit in föräldrar för att berätta om deras 
kulturella bakgrund; varifrån de kommer och vilka traditioner de är vana vid. Men hen 
upplever att det är svårt att få föräldrar att göra det och tror att även detta hänger ihop med 
att de känner sig lite underlägsna och inte tror att de har något av vikt att berätta. Men 
ibland tar föräldrar kontakt med dem med önskemål att få hjälp med olika saker som inte 
direkt rör barnets vistelse i förskolan: 

”ibland måste vi hjälpa till med de administrativa uppgifterna exempelvis att fylla i blanketter, 
för det är inte självklart för de nyanlända. Vi försöker hjälpa till så gott vi kan och märker man 
att vi inte har nått fram så försöker man på ett annat sätt. Kanske med bilder. Man kan till 
exempel visa konkret med verksamheten, nu beror det ju på vad det handlar om, men peka och 
visa och försöka förklara och blanda språk gör vi också, för att nå dem.” 

Citatet illustrerar det pedagoger berättar att de även fått frågor från föräldrar med 
mångkulturell bakgrund om sådant som inte har med verksamheten att göra. Det kan 
handla om att förklara ett brev de fått från någon myndighet, att fylla i diverse blanketter 
eller helt enkelt förklara svenska seder och bruk.   
 

6 Analys av resultat 

Nedan följer en analys av resultatet. Analysen har framkommit genom en 
sammanställning av resultatet, tidigare forskning samt den teoretiska bakgrunden. 

6.1 Interkulturellt förhållningssätt kopplat till den reella 
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verksamheten  

På vilket sätt blir då det interkulturella förhållningssättet synligt i förskolan? Resultaten 
visar att kärnan i detta arbete enligt pedagogerna utgörs av att se mångfald som något som 
berikar och skapar acceptans för varandra. Ett tydligt exempel på detta gavs av en pedagog 
som problematiserade den rådande normen som utgår ifrån likheter, och skillnaden det 
blir om olikhet istället görs till norm, oavsett om det gäller etnicitet, språk eller annat. Just 
ifrågasättandet av det människor ser som naturligt eller normalt är en utgångspunkt i ett 
socialkonstruktivistiskt perspektiv (Wenneberg, 2000), och ur resultaten kan flera exempel 
skönjas gällande hur pedagogerna problematiserar eller arbetar med att motverka rådande 
strukturer kring kultur och etnicitet i förskolan.  
 
Ett exempel på detta är hur pedagogerna har identifierat hur barnen endast lekte med barn 
som kom från samma kultur och aktivt valde att inte leka med andra barn på grund av 
etnisk eller religiös tillhörighet. För att motverka detta skapades lekgrupper med barn från 
olika kulturer som fick en chans att hitta nya lekmöjligheter med nya kompisar. På så vis 
visar även pedagogerna det som Lahdenperä (2004) beskriver som kosmopolitiskt 
kommunikationsförmåga och pedagogerna verkar även då som förebilder för att motverka 
diskriminering.  Detta kan även relateras till det som Brantefors (2011) beskriver som 
pedagogernas uppgift i verksamheten, nämligen att barnen socialiseras in i det 
demokratiska samhället med språkutbyte mellan barn, familjer och pedagoger. Den 
demokratiska kärnan i uppdragsbeskrivningen skriven Brantefors (2011) är också helt i 
linje med Skolverkets (2016) beskrivning av att förskolans verksamhet ska sträva efter att 
varje barn känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra 
kulturer.  
 
I resultatet kan vi se att pedagogerna är tydliga med att framhålla mångfald som 
något positivt och utvecklande och något som behöver tas tillvara på för att skapa en 
inkluderande lärmiljö för varje barn. Detta menar vi visar på en öppenhet och god 
vilja inför traditioner, tankesätt och uppfattningar som kan vara främmande. Genom 
att identifiera de positiva effekter som kommer från ett interkulturellt samarbete 
menar vi att pedagogerna visar en förståelse för att mångfalden är viktig, inte bara i 
verksamheten utan i samhället i stort. Detta kopplar vi till vad Lahdenperä (2004) 
skriver om att ha mångfald som utgångspunkt i förskolan då hon betonar vikten av 
detta och samtidigt menar att en förskola inte kan räknas som interkulturell innan ett 
samarbete mellan representanter för de olika kulturerna påbörjats.  
 
Ytterligare ett exempel som indikerar en utgångspunkt i mångfald är pedagogerna 
beskrivning av betydelsen av varierade förhållningssätt, som inte kan kopplas till en viss 
pedagogik eller metod, utan som tar sin utgångspunkt i individens behov, och som 
konkretiseras genom olika anpassningar av verksamheten utifrån exempelvis material och 
kommunikation för att i dagliga situationer stötta barnets lärande och utveckling.  
Forskning av Stier, Tryggvason, Sandström, & Sandberg (2012) har visat betydelsen av de 
dagliga situationerna som lärtillfällen men att dessa sällan tas tillvara på fullt ut i 
mångkulturella förskolor.  Betydelsen av den individanpassade pedagogiken som 
pedagogerna ger uttryck för i vår studie kan jämföras med det som Lahdenperä (2004) 
skriver om som en mångfaldig förskola som är utvecklande och meningsfull och där alla 
känner sig välkomna och accepterade. 
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6.2 Utmaningar i pedagogers interkulturella förhållningssätt  

Vi ser i resultatet som att pedagogerna upplever svårigheter att skapa miljöer som är 
inkluderande och tillåtande för varje individ. De uttryckte vid flera tillfällen en frustration 
över otillräkneliga resurser för att skapa en individanpassad verksamhet. Däremot verkar 
kunskapen om vad som krävs för att skapa detta finnas hos många pedagoger på en 
teoretisk nivå. Men när det handlar om att praktisera denna kunskap tolkar vi det som att 
pedagogerna upplever att det ofta saknas tid i verksamheten för att i lugn och ro skapa en 
positiv lärandemiljö för varje barn. Detta kopplar vi till det som Lahdenperä (2004) skriver 
om att skapandet av mötesplatser i förskolan bör göras inkluderande för alla barn oavsett 
kulturell bakgrund, kön eller klasstillhörighetför. Det interkulturella förhållningssättet ses 
som en del av ett professionellt bemötande men själva innebörden av det verkar vara svårt 
för pedagogerna att sätta fingret på. Det beskrivs bland annat som en fingerstoppskänsla, 
och ett handlande som sker på en intuitiv grund.  
 
Trots tankar om otillräckliga resurser i mångkulturella förskolan när det handlar om barn 
poängterar flera pedagoger i studien hur viktigt det är med mångsidighet och mångkultur. 
Att välja bort detta verkar inte vara ett alternativ som någon av pedagogerna ser som 
rimligt utan istället resonerar pedagogerna att verksamheten är rikare just på grund av den 
mångkulturella sammansättning som finns på förskolorna. Pedagogernas beskrivning av 
de utmaningar och tillgångar som olika kulturer medför kan kopplas till Wennebergs 
(2000) beskrivning av att kritiskt granska normer och allmänna uppfattningar om 
samtiden ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv. 
 
Utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv kan ytterligare en utmaning skönjas i det 
praktiska arbetet med att tillämpa ett interkulturellt förhållningssätt i förskolan. I några 
utsagor kan ett spänningsfält tolkas med uppdraget att bibehålla det svenska och lära ut 
om de svenska traditionerna och samtidigt att anpassa verksamheten så att den främjar 
barnets kulturella och språkliga identiteter. I det socialkonstruktivistiska perspektivet 
konstrueras, bibehålls eller dekonstrueras fenomen med språket (Wenneberg, 2000) och 
därför är det också intressant att se hur detta spänningsfält kommer till uttryck exempelvis 
i hur ord som vi och de används. I resultatet representerar pedagogerna den svenska 
förskolan med dess traditioner, regler och uppdrag- ett ”vi”. Det ses viktigt att 
vårdnadshavare får kunskap om dessa så att ett samarbete kan etableras. En pedagog 
beskrev hur bristande samverkan från vårdnadshavares sida först tolkades som ointresse 
av pedagogerna, men sedan de fått mer kunskap om synen på förskola och läraryrkes 
status i andra länder kunde en annan förståelse etableras. Detta kan tolkas som att 
traditionella normer om synen på vårdnadshavare nu utmanats.  

6.3 Utveckling och lärande med ett interkulturellt 
förhållningssätt 

Att språket har en central del i förskolan gällande interkulturellt förhållningssätt 
poängterades av samtliga pedagoger. De nämnde flera olika sätt att kommunicera på 
förutom det verbala språket, så som tecken som stöd, ansiktsuttryck och kroppsspråk. 
Vidare betonade de vikten av att som pedagog vara tydlig i sin kommunikation gentemot 
barn genom att använda den typ av kommunikation som passar bäst för varje individ. Även 
Kirova och Hennig (2013) betonar betydelsen av att kommunicera med barn på ett 
behovsanpassat vis och menar att detta kräver kunskap och kompetens av pedagoger i 
förskolan. Vidare kan detta relateras till Sheridan m.fl. (2011) som i sin undersökning 
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kommit fram till att pedagoger upplevde sig äga otillräcklig kompetens i teoretiska ämnen 
som till stor del innefattar verbal kommunikation så som matematik och naturkunskap. 
Däremot upplevdes lek, musik och drama som lättare att kommunicera och förmedla. 
Utifrån resultaten kan vi se att pedagogerna i vår studie erfor vikten av att använda sig av 
sin lekfullhet i förskolans verksamhet för att fånga och bibehålla varje barns intresse.  
 
I resultatet framkommer att pedagogerna ansåg det vara viktigt att inte stressa flerspråkiga 
barn att börja tala svenska i förskolan innan de själva är redo. Vi tolkar det som att fokus i 
stället bör ligga på att skapa en trygghet i verksamheten genom värme och kärlek. 
Pedagogernas beskrivning av hur en gynnsam och stabil verksamhet bör se ut kopplar vi till 
Sheridan m.fl. (2009) som menar att en positiv lärandemiljö för flerspråkiga barn bör 
innefatta flera olika typer av kommunikation, så som ett rikt och varierande språkbruk i 
både tal och skrift och ett tydligt kroppsspråk. Det är inte bara typen av kommunikation 
som är viktig menar Sheridan m.fl. (2009) utan även hur och när det ska användas. Vi 
relaterar detta till Kang (2013)som belyser hur bland annat samlingar, sagostunder och 
pedagogstyrda aktiviteter är väl lämpade i ett språkutvecklande syfte för alla barn.  
 
Att sånger och ramsor har en stor del i förskolans verksamhet kan vi se utifrån vårt 
resultat. Pedagogerna beskrev detta som ett enkelt sätt att fånga varje barns 
uppmärksamhet och koncentration oavsett aktuell språkkunskap. Det verkar som att 
lekfullheten och rytmen i sång och ramsor skapar en optimal grogrund för språkutveckling 
hos barn. Detta kan tolkas utifrån Sherman och Torres-Crespos (2015) resonemang om hur 
kreativa aktiviteter främjar barns språkliga utveckling då barn får ägna sig åt något de 
tycker om. Även Kultti (2012) framhåller vikten av att skapa trivsam atmosfär för barn och 
nämner sagostunden som ytterligare en språkberikande och inkluderande aktivitet.  
 
Utifrån resultaten kan vi se att pedagogerna ansåg att matstunden är ett utmärkt tillfälle 
att presentera och diskutera språk och kulturskillnader. Genom att peka och upprepa ord 
på svenska samt andra språk som barnen besitter skapas en förståelse för olika språk 
samtidigt som det uppmuntrar lärande barn emellan. Vidare nämnde de att barnen på 
samma gång introduceras för andra traditioner och kulturyttringar än vad de är vana vid 
och kan därmed skapa en större förståelse för både sin egen och andras kultur. Detta 
relaterar vi till Martens et al. (2015) som menar att det är viktigt att barn får chans att bilda 
en uppfattning om sin kulturella identitet för att utveckla självständighet samt skapa en 
dialog om kulturella likheter och skillnader.  
 
Resultatet visar att de flesta pedagoger tyckte att olikhet är positivt och att pedagoger 
och barn kan lära av varandra genom att stanna upp och lära av varandra. Stier et al 
(2012) resonerade om att det händer att pedagoger inte riktigt vet hur barnen i 
mångkulturella förskolor ska bemötas utan när barnen hade funderingar om 
kulturskillnader i maten så fick de korta svar som inte var genomtänkta. I resultatet 
såg vi att pedagogerna ansåg att om miljön verkligen ska utformas efter varje barn 
måste pedagoger vara kunniga med att låta alla komma till tals och känna sig 
välkomna med sin kulturbakgrund i lugn och ro. 

6.4 Föräldrasamverkan i interkulturellt förhållningssätt 

I vårt resultat ser vi att många pedagoger upplever att föräldrar med mångkulturell 
bakgrund ibland varken har medvetenhet om förskolans uppdrag eller tillräcklig kunskap 
om olika samhällsfunktioner. Detta kan förstås utifrån det Lahdenperä (2004) skriver om  
att kulturkrockar som uppstår vid mötet av ett helt nytt samhälle kan bidra till föräldrars 
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känsla av underlägsenhet i förhållande till pedagoger i förskolan. Blandat med 
språksvårigheter och kulturella skillnader i synen på barn, uppfostran samt förskolans 
uppdrag är det lätt att föräldrarna hamnar utanför verksamheten (Lahdenperä, 2004). 
Vidare kopplar vi detta till Skolverket (2016) som tydligt visar i läroplan för förskolan att 
det är av stor vikt att föräldrar får ta del av förskolans mål och sätt att arbeta.  
 
Pedagogerna gav uttryck för att de vill skapa bättre relationer med vårdnadshavarna, vilket 
är en strävan som även har dokumenterats i internationell forskning i studien av Mahmood 
(2013).  Mahmood (2013) rapporterar att uppfattningen om att det fanns problem i 
kommunikationen mellan hemmet och förskolan delades av både pedagoger samt föräldrar 
och grundade sig i språklig och kulturell förvirring. Utifrån Mahmoods (2013) resonemang 
om mångkulturell föräldrasamverkan kan vi se att språket spelar stor roll när det kommer 
till att ha en god relation till föräldrar och vårdnadshavare. Resultatet av vår studie visade 
att det hos pedagogerna fanns en frustration över språkförbistringar i den dagliga 
verksamheten men det synliggjordes även att tillgång till tolk fanns i de allra flesta fall 
endast när det handlade om exempelvis utvecklingssamtal, och mer formella former av 
föräldrasamverkan.  
 
Utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv tokar människor sociala företeelser utifrån  
deras kulturella och historiska bakgrund (Wenneberg, 2000). Föräldrasamverkan kan 
därför uppfattas mycket olika av olika personer beroende på deras tidigare erfarenheter, 
vilket även Lahdenperä (2004) beskriver. Pedagogerna ger utryck för hur de strävar efter 
olika former av samverkan för att nå alla vårdnadshavare och kunna informera om 
förskolans uppdrag. Pedagogernas beskrivning av hur de arbetar med föräldrasamverkan 
kan också relateras till det som Lahdenperä (2004) skriver om att då människor från olika 
kulturer är inblandade i barns verksamheter blir delaktiga, det är då arbetet genomsyras av 
interkulturellt samarbete.  

7 Diskussion  

7.1 Metoddiskussion     

I studien använde vi oss utav den kvalitativa forskningsmetoden då vi ansåg att den var 
mest lämpad för att undersöka studiens syfte. Vi intervjuade både förskollärare, 
förskolechef och barnskötare men gjorde ingen skillnad på detta i resultatet. Däremot tror 
vi att vi fick ett mer varierat resultat eftersom pedagogerna hade olika erfarenheter samt 
bakgrund. Vi använde oss av semistrukturerade intervjuer för att få så breda svar som 
möjligt samtidigt som vi fick chans att gå djupare in i ämnet genom att ställa följdfrågor.  
Vi uppfattade pedagogerna som bekväma att intervjuas av oss.  
 
Eftersom vi skickade frågorna i förväg innan vi intervjuade kunde informanterna förbereda 
sig och behövde inte bli överraskade över vilken typ av frågor som skulle ställas. Inför 
intervjuerna hade pedagogerna förberett sig mentalt eller skrivit ned svaren i förväg vilket 
ledde till att pedagogerna i stort sett visste vad de skulle svara under intervjuerna.  
 
En pedagog var tvungen att gå tillbaka till barngruppen efter ungefär halva intervjun vilket 
gjorde att den blev något kort. Detta ledde till att data från denna intervju inte blev lika 
omfattande som för de övriga intervjuerna, men resulterade ändå i flera exempel på hur ett 
interkulturellt perspektiv speglas i verksamheten.   
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Då pedagogerna som vi intervjuade arbetar på förskolor som har stor kulturell mångfald 
anade vi att vi skulle få ett intressant resultat utifrån ett interkulturellt förhållningssätt. 
Möjligtvis skulle resultaten blivit annorlunda om vi gjort våra intervjuer på förskolor med 
väldigt homogen kulturell sammansättning. Samtidigt anser vi det interkulturella 
förhållningssättet vara relevant för alla förskolor oavsett hur den kulturella bakgrunden 
hos barn ser ut eftersom det handlar om anpassa verksamheten efter individen. Därför 
skulle det även vara intressant att se hur pedagoger i andra verksamheter förhåller sig till 
ett interkulturellt förhållningssätt.  

7.2 Resultatdiskussion 

Syftet med vår uppsats var att undersöka pedagogers interkulturella förhållningssätt när 
det gäller att bemöta alla barn oavsett kulturell bakgrund. Resultaten visar att det finns en 
medvetenhet hos pedagogerna om de positiva effekterna av ett interkulturellt 
förhållningssätt och många såg det som att dessa effekter sträckte sig långt utöver 
förskolans verksamhet.  Pedagogerna relaterade förhållningssättet till förskolans uppdrag 
såsom den beskrivs i läroplanen (Skolverket, 2016), men utsagorna gav även uttryck för det 
som Brantefors (2011) beskriver som lärarens demokratiska uppdrag, det vill säga att lära 
ut om samhället och samtidigt främja social utveckling.  De positiva effekterna av ett 
interkulturellt förhållningssätt som något som sträcker sig utöver förskolans verksamhet 
synliggörs i de utsagor där pedagogerna talar om hur de funderar på övergången till skolan 
och vad barnen behöver rustas med inför detta. Pedagogerna gav även uttryck för att de har 
ett ansvar för att främja utveckling och lärande för alla barn under förskoletiden men de 
ser även att förskoletiden är betydelsefull i ett längre perspektiv både för barnet, men även 
för vårdnadshavarna. Detta kan relateras till det Hovdelien (2013) skriver om gällande 
förskola som en betydande verksamhet i främjandet av integration. 
 
Att förskolan ses som en verksamhet som är av betydelse ur ett integrationsperspektiv blev 
synligt i vårt resultat då pedagogerna beskriver en balansgång mellan ett interkulturellt 
handlande inom ramarna för uppdraget att arbeta som pedagog i förskolan och ett 
interkulturellt handlande som egentligen gick utöver detta uppdrag.  Ett exempel på detta 
är då pedagogerna hjälper vårdnadshavare med att fylla i blanketter och ta kontakt med 
olika myndigheter. Detta kan i sin tur relateras till att det i förskolans läroplan (2016) 
tydligt beskrivs ett uppdrag där föräldrasamverkan ingår. Resultaten ger en bild av ett 
uppdrag och en kompetens som är flerdimensionell och svår att definiera.  
 
Det interkulturella förhållningssättet beskrivs som någonting intuitivt och som en 
fingertoppskänsla av en av de intervjuade pedagogerna. Samtidigt beskriver också flera att 
det varken är en speciell pedagogik eller metod, utan ett förhållningssätt som är 
tillämpbart i alla förskolor eftersom kärnan i det bygger på mångfald som en resurs för 
verksamheten. Denna mångfald kan relateras till mångkultur men också till annan 
mångfald, och torde därför kunna tillämpas på vilken förskola som helst, eftersom alla 
människor är olika. Detta kan relateras till vad Kuisma och Sandberg (2008) skriver om 
pedagogers professionalitet i förskolan som handlar om vikten av att utgå från barns 
intressen och förutsättningar för att skapa en rik lärandemiljö för varje individ. Denna 
kompetens hos pedagoger behöver ständigt utvecklas och underhållas för att vara relevant 
för verksamheten (Kuisma & Sandberg, 2008). Vidare kan vi koppla detta tillbaka till 
resultatet som visar att pedagogerna vid flera tillfällen uttryckte att de upplevde att de 
saknade resurser och i vissa fall kunskap för att fullt ut kunna bedriva den verksamhet som 
man såg som önskvärd. 
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Resultatet visar att pedagogerna upplever språket som en grundläggande faktor både i 
förskolans verksamhet, både när det gäller i arbetet med barn, men även i samverkan med 
hemmet. Detta kan kopplas till Wenneberg (2000) som menar att enligt det 
socialkonstruktivistiska perspektivet måste språket anpassas flera gånger om beroende på i 
vilket sammanhang och tillsammans med vilka kommunicerandet sker. Resultatet visade 
att pedagogerna tillämpar mycket lekfull språklig träning exempelvis med sång, rim och 
ramsor och drama vilket kan relateras till slutsatserna som dras av Kirova och Hennig 
(2013) om att pedagoger behöver anpassa språkliga aktiviteter i förskolan efter varje barns 
individuella behov och förutsättningar men även på ett lekfullt och tilltalande sätt.  
Enligt resultatet visar pedagogerna på flera sätt att kommunicera på än det verbala, 
exempelvis kan tecken som stöd användas eller ett uttrycksfullt kroppsspråk för att 
förtydliga kommunikationen med barn. Detta kan relateras till Sheridan m.fl. (2009) som 
menar att det hjälper alla barn i kommunicerandet med både andra barn samt pedagoger 
och inte bara barn som är flerspråkiga.  
 
Att det finns en interkulturell lyhördhet i pedagogernas förhållningssätt visas i resultatet 
genom utsagor om hur även de vardagliga aktiviteterna tas till vara på. Ett exempel som 
ges är måltiderna som sker dagligen och enligt pedagogerna är ett ypperligt tillfälle att 
samspråka med barnen, dels för att skapa en uppfattning om deras färdigheter och behov 
men även vidareutveckla och tillgodose dessa. Detta kan kopplas till Kang (2013) som 
skriver att kommunicerandet mellan pedagoger och barn inte bara sker i planerade 
aktiviteter utan i alla stunder i förskoleverksamheten där pedagoger utmanar barn. 
 
I studiens resultat såg vi att det ibland finns svårigheter och fördomar mellan människor 
med olika kulturbakgrund vilket antagligen har att göra med okunskap och dåligt med 
erfarenhet gentemot andras kulturbakgrund. Utifrån Lahdenperä (2004) som berättar om 
att när barnen är små så behöver de lära sig att ta hänsyn till varandra och vara 
hjälpsamma vilket kan ske i samspel mellan barn som är unika. 
 
Utifrån resultatet visade det sig att barnen får ta del av andras kulturbakgrund som de inte 
känner till och genom det utvecklas en acceptans till varandra vilket även Martens et al 
(2015)  redogör för och menar att det behövs en förståelse och kunskap om både sin egen 
kultur och andras kulturer för att i sin tur värdesätta sin egen kulturella bakgrund. Detta 
kan vidare relateras till ett socialkonstruktivistiskt perspektiv som visar att vanor och 
traditioner behöver omstruktureras för att möten överhuvud taget ska bli möjliga i den 
interkulturella pedagogiken. (Wenneberg 2000).  
 
För att barnen ska få tillräckligt bra kunskap och utveckling i det interkulturella arbetet 
måste vårdnadshavarna också vara involverande för vi såg i det som Mahmood (2013) tog 
upp att det är lätt att det blir problem i samspelet mellan hemmet och förskolan som kan 
bero på den språkliga förståelsen men också sinsemellan vad som förväntas av 
vårdnadshavaren och tvärtom av den pedagogiska verksamheten. I studien ser vi att efter 
vad pedagoger berättade försöker de göra aktiviteter som vårdnadshavarna kan vara 
delaktiga i vilket kan vara föräldramöten eller en fika med öppet hus. Men detta är bara en 
början i vad som kan utvecklas i samarbetet mellan hemmet och förskolan. Wennerbergs 
(2000) resonemang handlar om att människor tolkar varandra historiskt och socialt och då 
blir det en utmaning när pedagoger och vårdnadshavare ska samspela eftersom båda 
parters bakgrund ser olika ut.  
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7.3 Relevans för förskolläraryrket 

Denna studie är relevant för förskollärarprofessionen eftersom den tar upp betydelsen av 
pedagogers förhållningssätt i förskolan för barns utveckling och lärande. I och med den 
ökade mångkulturella sammansättningen i förskolan kan det upplevas vara svårt att ge 
varje barn lika möjligheter till detta på grund av språk- och kulturskillnader. I denna studie 
finns en ambition att lyfta fram exempel på hur det interkulturella förhållningssättet kan 
synliggöras i  förskolans verksamhet, samtidigt som den lyfter de svårigheter och 
motgångar som kan uppstå i förskolor med hög andel mångkulturella flerspråkiga familjer.  
I förskolans profession behöver vårdnadshavaren som står barnet närmast även få chansen 
till delaktighet och det är viktigt hur pedagoger kan lyckas få föräldrarna att komma på 
engagemang som ordnas i förskolan.     
 

7.4 Fortsatt forskning 

Denna studie skulle med fördel kunna utvecklas på flera olika sätt. En mer omfattande 
studie med fler pedagoger på många olika förskolor skulle vara intressant för att få en mer 
övergripande bild av hur det interkulturella förhållningssättet används i dagens förskola. 
Det skulle även vara intressant att undersöka om pedagogers utbildning har betydelse för 
hur man arbetar i förskolan för att skapa en verksamhet som är anpassad efter varje barns 
individuella behov. Genom att komplettera med observation i förskolan skulle resultatet 
kunna jämföras med resultatet från intervjuer av pedagoger för att se om detta 
överensstämmer.  
 

7.5 Slutsatser 

De slutsatser som kan dras av vår studie är att det interkulturella förhållningssättet i 
förskolan är viktigt för att ge varje barn lika möjlighet till utveckling och lärande. Som 
pedagog i förskolan är det av största vikt att uppmuntra och synliggöra likheter och 
olikheter på ett positivt sätt. Detta för att skapa en accepterande miljö som möjliggör 
utveckling och lärande hos varje individ.  
 
Vi har sett att språket spelar en stor roll när det kommer till att skapa en trygg och 
inkluderande verksamhet. Genom att som pedagog använda sig av flera sorters 
kommunikation så som tecken som stöd, tydligt kroppsspråk samt att lära sig fraser på 
barns hemspråk bidrar detta till att öka barns utveckling och lärande i förskolan.  
 
Sist men inte minst så visar pedagoger i vår studie många möjligheter att i både 
mångkulturella och homogena förskolor påverka barnen positivt med samspel som gynnar 
barnen på så sätt att de lär sig att respektera och acceptera varandra. 
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Bilaga 1 

Information om undersökning för examensarbete om:  

Pedagogers förhållningssätt och arbetssätt i förskolan med tanke på mång- och 
interkultur. 

Studiens syfte är hur pedagoger använder sig av interkulturellt förhållningssätt i 
förskolan för att ge lika möjligheter till utveckling och lärande för alla barn oavsett 
bakgrund.  

Ni tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning.  

Vi är två förskollärarstudenter som studerar på förskollärarprogrammet vid 
Mälardalens Högskola i Eskilstuna och ska nu skriva vårt examensarbete.   

Vi vill intervjua dig som arbetar som pedagog i förskolan som har kunskap och 
erfarenheter av att arbeta med ett interkulturellt arbetssätt i förskolan 

Totalt kommer vi intervjua åtta olika pedagoger. Det finns möjlighet när arbetet är 
färdigt att ta del av hela uppsatsen via mejl.   

Alla deltagare i undersökningen kommer att anonymiseras. Uppgifterna kommer 
endast att användas för uppsatsen. Efter när examensarbetet examinerats kommer vi 
att förstöra allt datamaterial så att det endast finns kvar i behandlad form i 
uppsatsen.  

Ert deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Ni har rätten att när som helst 
avbryta ert deltagande utan närmare motivering. Undersökningen kommer att 
presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens högskola som i sin slutversion läggs 
ut på databasen Diva.  

Om ni har några frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta oss eller vår 
handledare för mer information. 

Vi kommer tillsammans överens om en tid för intervju. 

 

Marie Nyström                             0736129687           mnm12002@student.mdh.se 

Linnea Jönsson                            0768703192           ljn12014@student.mdh.se 

Handledare:   Anne Lillvist        021101332  anne.lillvist@mdh.se  

 

mailto:mnm12002@student.mdh.se
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Bilaga 2 

Intervjufrågor 

1. Vi kommer att använda oss utav både begreppet interkultur och mångkultur. 

Kan du beskriva skillnaden mellan dessa begrepp? 

 
2. Hur länge har du arbetat inom förskolan? 

 
3. Vilken utbildning har du? 

 
4. Vilken erfarenhet har du av att jobba i en mångkulturell förskola? 

 
5. Vilka positiva möjligheter anser du att det finns med att arbeta i en 

mångkulturell barngrupp? 
 

6. Vilka utmaningar finns det med att arbeta i en mångkulturell barngrupp? 
 

7. Vad är dina tankar om interkulturalitet i förskolan? 

 
8. På vilket sätt anser du att det interkulturella förhållningssättet syns i 

förskolan? 
 

9. Vad tycker du är särskilt bra med interkulturellt förhållningssätt. 

Kan du ge konkreta exempel? 
 

10. Vad skulle du vilja ändra på i förskolan med tanke på interkulturellt 

förhållningssätt? 

 
11. Hur skapar man en verksamhet som utmanar och lockar alla barn oavsett 

kulturell bakgrund och förförståelse för det svenska språket? Ex. Samling? Fri 
lek?  

 
12. Vilka svårigheter/utmaningar finns det i samband med föräldrasamverkan 

med tanke på familjer från olika bakgrund och kulturer? 
 

 


