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Abstrakt 

Syftet med studien har varit att få en ökad kunskap om hur det interkulturella arbetet kan ta 

sig uttryck i förskolans miljö. De forskningsfrågor studien utgått från är hur ett interkulturellt 

arbetssätt synliggörs i miljön och hur förskollärare beskriver sitt arbete med interkulturella 

frågor. Studien vänder sig till förskollärare runt om i Sverige, för att öka medvetenheten att 

synliggöra ett interkulturellt arbetssätt i verksamheten. Detta är ett ämne som ska synliggöras 

i alla förskolor, oberoende av barngrupp. Utifrån studiens syfte och frågeställningar har vi 

observerat och intervjuat förskollärare på fyra avdelningar från tre olika förskolor. 

Resultatet visar att förskollärare är medvetna om att det interkulturella arbetet ska synliggöras 

i verksamheten. Mångkulturalitet visade sig i olika hög grad samt på olika sätt genom 

exempelvis språk, material och leksaker. Några av de intervjuade förskollärarna anser att de 

inte har tillräckligt med kompetens för att arbeta interkulturellt, men de försöker så gott det 

går genom att dela med sig av sina erfarenheter till varandra och genom att ta hjälp av 

vårdnadshavarna.  

Nyckelbegrepp: Interkulturell, Interkulturell pedagogik, Kultur, Modersmål, Mångkulturell.  

  



 
 

Förord 

Vi vill rikta ett stort tack till våra familjer som stöttat oss under arbetets gång. Ett stort tack till 

Susanne Westman som påbörjade denna resa med oss och till Anna Vikström som varit ett 

stort stöd genom resan fram till dess slut. Ni har hjälpt oss med examensarbetet genom att ge 

oss feedback och konstruktiv kritik så att arbetet har kunnat utvecklas framåt.  

Ett stort tack till de förskolor som deltagit genom att dela med sig av sina tankar och 

erfarenheter, utan er hade inte detta arbete varit möjligt.  

Tillsammans har vi kämpat oss igenom detta examensarbete med skratt, tårar och en hel del 

kompromissande. Vi har lärt oss mycket av varandra, de människor vi träffat och all den 

litteratur vi bearbetat under dessa månader. 
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1. Inledning 

I flertalet av Sveriges förskolor, finns idag olika länder och kulturer representerade. Enligt 

statistik från SCB (Statistiska centralbyrån) utgjorde andelen barn och ungdomar som 

immigrerade till Sverige år 2012 cirka 25% av den totala invandringen. Den största gruppen 

barn med invandrarbakgrund är dock födda i Sverige. Nationellt centrum för svenska som 

andraspråk (Stockholms universitet) skriver att antalet flerspråkiga barn ökar hela tiden och 

det gör det ännu viktigare att arbeta interkulturellt. Som blivande förskollärare behöver vi 

kunskap om arbetssätt och hur verksamheten kan anpassas för att tillgodose alla barns behov 

för deras fortsatta utveckling och lärande. 

I förskollärarutbildningen har ämnet mångkulturalitet berörts, dock är det ett område vi anser 

att det finns mycket kvar att lära om och är en fråga som är synnerligen aktuell i dag. 

Lunneblad (2006) menar att dagens samhälle uppmärksammar kulturella, etniska och religiösa 

skillnader. Det kändes därför som ett viktigt och intressant ämne att välja till vårt 

examensarbete. Idag lever vi i ett mångkulturellt samhälle där blivande förskollärare kommer 

att möta barn, föräldrar och kollegor med annan etnisk bakgrund. Vi hoppas att studien 

kommer att bidra till att vi får en fördjupad förståelse för barn och vuxnas olika 

livserfarenheter och olikheter samt att studien kommer visa på olika interkulturella arbetssätt. 

1.1 Arbetsfördelning 

Under arbetet med studien har vi båda tagit lika stort ansvar. Båda har sökt litteratur som vi 

delat upp mellan oss och läst. Vi har sedan diskuterat det som varit väsentlig för vårt arbete 

och därefter sammanfattat det i de olika delarna i arbetet. Alla avsnitt har vi gått igenom och 

skrivit tillsammans för att båda ska vara lika delaktiga men också för att båda ska ha en 

förståelse för sammanhanget i texten. Nathalie har ansvarat för transkriberingen av de två 

intervjuerna till text men vi har tillsammans sammanfattat de fyra intervjuerna till en 

sammanhängande text. Arbetet har skett mestadels genom fysiska träffar där båda varit lika 

engagerade i studien. 
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2. Syfte 

Syftet är att studera hur det interkulturella arbetet tar sig i uttryck i förskolan.  

2.1 Forskningsfrågor 

 Hur synliggörs ett interkulturellt arbetssätt i förskolans miljö
1
? 

 Hur beskriver förskollärare sitt arbete med interkulturella frågor?  

                                                           
1
 Förskolans lokaler samt pedagogiskt material och lekmaterial 
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3. Bakgrund 

I detta avsnitt redogörs för de centrala begreppen för arbetet samt tidigare forskning inom 

området. 

3.1 Kultur 

Förskolan är en kulturell mötesplats som har till uppgift att ta tillvara på kulturella olikheter 

vilket bidrar till att berika verksamheten (Calderon, 2008). Innebörden av begreppet kultur 

kan förstås på olika sätt men är också något som omfattar alla människor (Olausson 2012; 

Calderon 2008). Dels kan ordet förklaras som det traditionella och humanistiska begreppet där 

fokus ligger på konst, musik, litteratur eller annan skapande verksamhet (Olausson 2012; 

Lunneblad 2006). Dels kan begreppet handla om hur vi människor lever, i form gemensamt 

arv av till exempel språk, normer och värden, historia eller beteendemönster (Skolverket, 

1998). 

3.2 Mångkulturell - interkulturell - dagens interkulturella pedagogik 

Begreppet mångkulturell är något som påverkas av olika livsstilar, språk och erfarenheter. Ett 

bostadsområde med stor andel invandrare kan till exempel påverkas av mångkulturella 

upplevelser och värden (Nationalencyklopedin, 2014). När man talar om mångkultur handlar 

det om personer med olika kulturella bakgrunder medan interkulturell innebär personer som 

tillsammans i ett mångkulturellt perspektiv sammanflätas (Eklund, 2003; Lunneblad, 2006). 

Interkulturell pedagogik handlar om förhållningssätt och ska genomsyra hela verksamheten 

oavsett om det är förskola eller skola (Lahdenperä 2004). Lahdenperä menar att det är ett 

förhållningssätt som ska prägla hela verksamheten, vilket bidrar till en ömsesidig respekt och 

förståelse för varandra. 

3.2.1 Sverige och mångkulturen  

Sverige är ett mångkulturellt land där många av barnen kommer från olika delar av världen 

(Calderon, 2008). Lunneblad (2006) menar att begreppet mångkulturalitet kan beskrivas i 

termer av den betydelse kulturella, etniska och religiösa skillnader har för hur ett samhälle ser 

ut. Idag kan begreppet definieras med betydelsen av kulturella, etniska och religiösa 

skillnader. Enligt Lunneblad är det så att människor har olika uppfattningar om vad begreppet 

mångkulturalitet egentligen innebär och någon förutbestämd definition finns därför inte. Det 

beror på människors olika föreställningar om vad som menas med kultur, etnicitet och 

identitet och det har en stor betydelse för förskolans arbete hur människor tolkar begreppet 

(Lunneblad, 2009). 

Bozarslan (2001) tar upp förskolan som en viktig plats där människor från hela världen möts, 

en arena för integration. Den kulturella mångfalden anses ha en stor betydelse för förskolan 

och omnämns som något positivt enligt Olausson (2012). De mångkulturella förskolorna finns 

överallt, där vissa kommuner eller områden har fler barn med annan kulturell bakgrund och 
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andra färre. Förskolor bör se mångkulturen som ett naturligt och självklart inslag i den dagliga 

verksamheten, inte endast något som förekommer ibland (Bozarslan, 2001). 

3.2.2 Interkulturell 

Ordet interkulturell definieras som en process där människor med olika språk och kulturer 

kommunicerar och påverkar varandra. Europarådet använder begreppet för att beskriva 

integrationen av invandrares språk och kultur i samhället (Nationalencyklopedin, 2014). 

Ponciano & Shabazian (2012) menar att det handlar om att dela med sig och lära av varandra 

över kulturella gränser. Det innebär att människor skapar sig en förståelse för jämlikhet, 

harmoni och rättvisa i ett samhälle som omfattar olika kulturella tillhörigheter och religioner 

(Loyola Marymont University 1990 refererad i Ponciano & Shabazian, 2012, s. 23). 

Integrera innebär att förena något till en helhet (SAOL 13). Begreppet integrera används för 

att symbolisera de sociala processer som invandrade etniska grupper slussas in i och då blir de 

del i det nya samhället (Nationalencyklopedin, 2014). Skutnabb - Kangas (1986) förklarar 

begreppet integrera som att människor som tillägg till sina egna normer och värderingar också 

försöker förstå och ta till sig normer och värden i andras kulturer. Bozarslan (2001) beskriver 

det som att ge och ta, att förmedla det svenska samhällets värderingar och erbjuda människor 

från andra länder kunskap och en förståelse för svensk kultur samtidigt som vi ska ta del av 

vad andra kulturer erbjuder. Rubinstein Reich & Tallberg Broman (2000) bedömer språket 

som en viktig del i integrationen. I förskolan handlar det dock inte bara om läs - och 

skriftspråk utan också om helt andra arbetssätt som gör integrationen möjlig. Detta bidrar till 

ett bredare perspektiv vilket i sin tur gör det lättare att leva ihop och att kompromissa när det 

krävs (Rubinstein Reich & Tallberg Broman, 2000). 

3.2.3 Interkulturell pedagogik 

Lahdenperä (2004) menar att interkulturell pedagogik är ett begrepp som innefattar lärande, 

utveckling, undervisning och fostran utifrån interkulturella aspekter. Hon förklarar att 

interkulturell undervisning tidigare handlade om att integrera människor med olika 

bakgrunder till en gemensam samhörighet. Idag handlar det mer om att utöka engagemanget 

och förståelse för frågor gällande det interkulturella perspektivet och det ansvar man har 

gentemot varandra (Lahdenperä, 2004). 

Ett interkulturellt arbetssätt handlar enligt Calderon (2008) om att vara medveten om sin egen 

roll, utifrån sin egen bakgrund och kunna förstå hur ett mångkulturellt samhälle kan 

återspeglas i förskolan. Eklund (2003) tydliggör att ett interkulturellt arbetssätt handlar om att 

undervisningen ska ge ökade kunskaper, vilket i sin tur leder till att individer utvecklar en mer 

positiv inställning till andra kulturer. Olausson (2012) menar att intresset för interkulturell 

pedagogik är mindre i förskolor där färre eller inga barn med annan etnicitet går, jämfört med 

de förskolor som kallas mångkulturella. Skolverkets Allmänna råd med kommentarer för 

Kvalitet i förskolan (2005) redogör för att ett interkulturellt arbete ska prägla verksamheten, 

oavsett om en förskola har barn med olika etniciteter eller inte. Ponciano och Shabazian 

(2012) påpekar att i takt med en ökning av mångfald, växer också behovet av förskollärarnas 
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förmåga att stödja barns utveckling. Genom att ge barnen verktyg och tillfällen att lära sig 

visa respekt för varandra och kunna stå upp mot fördomar hjälper förskollärarna barnen att 

kunna leva tillsammans sida vid sida. Detta anser Ponciano och Shabazian bidrar till att barn 

får en förståelse för likheter och olikheter i samhället och i världen. Enligt Lahdenperä (2004) 

behöver ett mångkulturellt samhälle arbeta interkulturellt. 

Bozarslan (2001) understryker den viktiga rollen förskollärare besitter som representanter för 

Sverige och den svenska kulturen. Förskollärare förmedlar samhällets värderingar och mål 

och förskolan är ofta det första mötet med svensk kultur för många av barnen med 

invandrarbakgrund. Detta samtidigt som vi ska ta del av andras kultur vilket både Bozarslan 

(2001) och Skolverket (1998) framhåller. Ponciano och Shabazian (2012) beskriver 

lärandematerial som visar att det finns olikheter bland världens befolkning, för det mesta 

handlar det om dockor, figurer etc. eller bilder på främlingar med olika utseenden. De föreslår 

ett mer mångkulturellt och fördomsfritt material som ska reflektera gruppens barn och lärare 

vilket hjälper barnen att forma sin kulturella identitet. Barn och föräldrar bör ges möjligheter 

att dela med sig av sånger, berättelser, sitt språk och sin kultur vilket bidrar till att varje 

individ kan känna sig stolt över sin kulturella identitet. Ponciano och Shabazian påpekar även 

hur viktigt det är att vi bekräftar och accepterar barnens liv hemma genom att bygga broar 

mellan barnets värld hemma och den som finns på förskolan. I särtryck Jord för växande tar 

de upp att bygga broar mellan kulturer som en grund för förtroende, vilket bidrar till ett bra 

förhållningssätt (Skolverket, 1998). 

En av förskolans viktiga uppdrag är att bekämpa de fördomar och den diskriminering som 

finns i samhället (Skolverket, 1998). Barn anses ha en medfödd förmåga som gör dem 

fördomsfria och med en inneboende nyfikenhet för sin omvärld, vilket förskolan ska ta 

tillvara. I rapporten menar man att olika uppfattningar om andra, hur de lever och vilka 

värderingar de har endast kan brytas genom aktiva insatser. En kunskap om olika kulturer och 

bakgrunder underlättar förståelsen för olika livsvillkor (Skolverket, 1998). Olika kulturer bör 

synliggöras i förskolemiljön och i den dagliga verksamheten Detta kan bidra till att barnen 

kan få möjlighet att känna sig hemma i både sin egen och i den svenska kulturen (Borzarslan, 

2001; Skolverket, 1998). Lika viktig som det är att se likheter är det att se olikheter. En rädsla 

för olikheter kan leda till svårigheter, därför är det viktigt med ett bra förhållningssätt och att 

man arbetar aktivt med en interkulturell pedagogik (Skolverket, 1998). Det man vill är att 

skapa en förståelse för att vi alla är olika på något sätt och att det inte bara handlar om 

kulturella olikheter. 

3.3 Den mångkulturella historien  

Hill (1999:13) påpekar att det sedan 1950-talet, framförallt på de orter som tidigt var i behov 

av utländsk arbetskraft har det funnits barn med annat modersmål än svenska i förskolan. 

Tidigare förväntades dessa barn dock att snabbt smälta in i gruppen och bli svenskar. 

Olausson (2012) framhåller att Sverige sedan länge varit ett mångkulturellt land. Efter andra 

världskriget fick invandringen på allvar en plats i den politiska diskussionen. År 1968 beslöt 

riksdagen att införa reglering av invandrare. Svenskar och invandrare skulle nu ges samma 

levnadsvillkor och för att detta skulle vara möjligt krävdes en kontroll över antal invandrare 
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som immigrerade till Sverige för att resurserna skulle räcka. Hon skriver även att detta år 

tillsattes en invandrarutredning som ledde fram till en proposition som antogs av riksdagen år 

1975 (vilket var grunden till Sveriges invandrarpolitik). I denna proposition tog man klart 

avstånd från assimilationstanken, tidigare skulle de som invandrade till Sverige bli 

“försvenskade” så snabbt som möjligt. Nu skulle människor med sina olika kulturella och 

språkliga bakgrunder lyftas fram som något positivt (Olausson, 2012). Eklund (2003) redogör 

för att det i mitten av 1980-talet kom ett riksdagsbeslut om att undervisning ska formas genom 

ett interkulturellt synsätt. När beslutet kom utvecklades invandrarundervisningen, då den 

tidigare varit en undervisning för eller om invandrare. Sjögren (1996) uppger att Sveriges 

statsminister 1996 uttalade sig om att Sverige är ett land med en lång tradition av att sträva 

efter jämlikhet och homogenisering. Under denna tid när invandrar och flyktingfrågan var stor 

gjorde man allt för att hitta en gemensam nämnare mellan svenskar och invandrare. Man 

betonade då att språket var det enda som kunde bli gemensamt människor emellan och att det 

då genom detta blev en mer sammanhållen mångfald i landet. Det svenska språket har länge 

varit en stark symbol för landet. Sjögren (1996) skriver vidare att det i Sverige under 1990- 

talet fanns en stor oro i landet då ungdomar från andra länder hamnade i en så kallad 

mellannivå när det handlade om det svenska språket. Man ansåg att det var viktigt för dem att 

ha goda kunskaper i det svenska språket för att på så sätt minska segregation och 

diskriminering.  Det sattes då in stora åtgärder gällande svenska som andra språk och satsades 

mycket på hemspråksundervisning. 

Lunneblad (2006) tydliggör att begreppet mångkultur har olika betydelser inom olika 

områden. Han beskriver att i och med den nya integrationspolitiken som utformades i slutet på 

1990-talet började man istället tala om samhällets mångfald. Detta innefattade inte endast den 

etnisk mångfald utan även kulturella, religiösa och språkliga. Läroplanen för förskolan 

(Lpfö98) beskriver förskolan som en social och kulturell mötesplats (Skolverket, 2011), där 

mångfalden handlar om en variation av människor med olika bakgrund. Hill (1999:13) skriver 

att modersmålstränarna
2
 som hon intervjuat i sin studie kände ett behov av att få gå undan 

ibland, för att kunna ge tillräckligt mycket åt “sina” barn som de endast träffade någon 

enstaka timme i veckan. De hade dock en medvetenhet om att detta kunde ge negativa 

konsekvenser då det markerade utanförskap hos dessa barn. Något som gör dessa barn 

“annorlunda”. Modersmålstränarna ville ha en naturligt flerspråkig miljö där alla språk som 

fanns representerade i barngruppen användes. De ville att alla barnen i barngruppen skulle ha 

tillgång till att kunna lyssna på sagor eller sånger på ett för dem främmande språk (Hill, 

1999:13). Att stödja barns språkutveckling är en pedagogisk fråga för förskolan då barn lär i 

de vardagliga aktiviteterna som pågår (Stockholms universitet). 

3.4 Modersmål 

År 1997 ersattes de gamla policytexter med nya. Det var även detta år som man började 

använda begreppet modersmål istället för hemspråk (Skolverket 2013). Lunneblad (2006) 

redovisar forskning som visar vilken betydelse den språkliga utvecklingen har för barn i 

förskolan. Detta innebär att barn som får utveckla både sitt modersmål och det svenska 

                                                           
2
 Hill (1999:13) använder modersmålstränare istället för modersmålslärare 
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språket därigenom ges bättre möjligheter att göra framsteg inom andra områden. Läroplanen 

för förskolan (Lpfö98, Skolverket, 2011) synliggör vikten av språket för barns utveckling och 

lärande inom andra områden. Eklund (2003:34) menar att språket är det viktigaste verktyget, 

därför kan goda kunskaper i modersmålet ses som grunden till trygghet i den egna kulturen. 

Hon skriver att det då också bidrar till att kunna ta till sig och förstå andras kulturer, vilket vi 

uppfattar som en viktig del i arbetet med den kulturella mångfald som finns i förskolorna. För 

att barn ska bli tvåspråkiga behövs det stimulans av båda barnens språk, samt att barnens 

kultur tillsammans med den svenska kulturen måste kännas levande och närvarande (Hill, 

1999:13). 

Calderon (2008) liksom Rubinstein Reich och Tallberg Broman (2000) nämner språket som 

en viktig del i integration och i ett interkulturellt arbetssätt, då språk, identitet och lärande hör 

ihop. Olausson (2012) anser att förskollärare lägger fokus på brister i det svenska språket och 

att det inte räknas som en kompetens att tala flera språk. 

För att ge ett exempel på hur det ser ut i olika kommuner så fanns det i Luleå kommuns 

grundskolor och förskolor år 2014 barn och elever med 55 olika modersmål och kommunens 

mål är att barn och elever med annat modersmål än svenska ska få möjlighet att utveckla sitt 

språk (http://www.lulea.se/utbildning--forskola/flersprakscentrum-nyanlanda-

modersmal.html, hämtad 2015-09-02). Däremot i Stockholms kommuner har barn rätt till 

modersmålsundervisning först i förskoleklass 

(http://www.stockholm.se/ForskolaSkola/Grundskola/Modersmalsundervisning1/, hämtad 

2015-11-17). Nationellt centrum för svenska som andraspråk (Stockholms Universitet (u. å.), 

hämtad 2015-11-17, www.andrasprak.su.se) hänvisar till styrdokumenten, i vilka det inte 

framgår att förskolan måste erbjuda modersmålsundervisning. Läroplanen för förskolan 

nämner dock att det i skollagen står att barn med annat modersmål ska få möjligheter att 

utveckla både sitt modersmål och det svenska språket (Skolverket, 2011, s. 7). 

I Nationellt centrum för svenska som andraspråk kan vi läsa att det skiljer sig från kommun 

till kommun hur man väljer att göra. En del anlitar hemspråkslärare men många arbetar 

språkstimulerande genom att ha sånger och böcker på olika språk eller har bilder med text 

som på barnets språk förklarar vad det betyder. (Stockholms Universitet, (u. å.). På Luleå 

kommuns hemsida kan man läsa att alla förskolor ska erbjuda en stimulerande språkmiljö och 

att dessa ska arbeta utifrån ett interkulturellt förhållningssätt. Alla barn med annan bakgrund 

ska ges möjligheten att utveckla en flerkulturell tillhörighet. Detta innebär att förskolechefen 

varje termin uppdaterar behovet av modersmålsträning. Det finns även möjlighet för föräldrar 

att själva kontakta förskolechefen angående frågor och önskan om modersmålsträning för sitt 

barn. I Stockholms kommun har inte förskolan modersmålsträning men enligt hemsidan 

arbetar de mycket med att stimulera barns lärande och utveckling. Detta genom att arbeta med 

språk, kultur, miljö och jämställdhet. Dock finns det förskolor som saknar kompetenser att 

arbeta med flerspråkighet och inte vet hur de ska arbeta med interkulturella frågor (Stockholm 

Universitet). På Skolverkets hemsida under kompetens och fortbildning står det att 

“undersökningar och granskningar visar att förskolepersonalens kompetens om flerspråkiga 

barns språkliga utveckling behöver bli bättre”. Enligt skolinspektionens rapport (2010:16) 
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finns det en positiv inställning till att barn ska utveckla sitt modersmål hos de flesta 

förskollärare. 

4. Förankring i lagar och förordningar 

I detta avsnitt redogör vi för det som står i läroplanen för förskolan, FN:s barnkonvention 

samt skollagen.  

Lpfö98 nämner att den ökade rörligheten mellan länder genererar en kulturell mångfald i 

förskolan. Detta gör det viktigt att skapa goda möjligheter för barn att grundlägga respekt och 

aktning för varje enskild människa oavsett vilken bakgrund man har (Skolverket, 2011). Även 

i FN:s konvention om barnets rättigheter, artikel 30 kan vi läsa att ”ett barn som tillhör en 

minoritet eller ursprungsbefolkning har rätt till sitt språk, sin kultur och religion”. I skollagen 

(SFS 2010:800 8. kap.) står det att de som arbetar i förskolan ska stimulera barns utveckling 

och lärande och samtidigt erbjuda barnen en trygg omsorg. Det handlar om att verksamheten 

ska utgå från en helhetssyn på barnet och dess behov och utformas så att omsorg, utveckling 

och lärande bildar en helhet. Förskolan ska se till varje enskilt barn oavsett vilket land och 

kultur man kommer ifrån får sina behov tillgodosedda. Förskolan är en social och kulturell 

mötesplats där internationaliseringen av det svenska samhället ställer högre krav på 

förskollärare vad gäller deras sätt att leva med och förstå de värden som ligger i en kulturell 

mångfald (Skolverket, 2011). Enligt läroplanen måste pedagoger erbjuda barn möjlighet att 

utveckla sin förmåga att leva sig in i och förstå andras kulturer och livserfarenheter men även 

bli medvetna om sitt egna kulturarv. Barn som tillhör de nationella minoriteterna samt barn 

med utländsk bakgrund ska få stöd i att utveckla en flerkulturell tillhörighet (Skolverket, 

2011). I Lpfö98 nämns också att barn med utländsk bakgrund som utvecklar sitt modersmål 

har större möjlighet att lära sig svenska men även att utveckla kunskaper inom andra områden 

(Skolverket, 2011).   
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5. Professionsutveckling och lärarutbildningens roll 

I detta avsnitt redogör vi för den kompetens förskollärare anser sig ha när det handlar om 

kulturell mångfald och vad studenter i lärarutbildningarna tycker behöver tas upp. 

Ekstrand och Nadarevic (2010) tar upp att det i lärarutbildningen finns en stor brist på 

kunskap om hur man arbetar med den mångfald som finns i förskolorna. Dock är det i denna 

utbildning som det största behovet av kunskap inom interkulturell pedagogik finns. Få 

pedagoger har kompetens att möta mångfald. Även Lunneblad (2006) visar att förskollärare 

inte förbereds att undervisa i ett samhälle präglat av mångfald och att det finns brister i både 

kursplan och mål i lärarutbildningarna om mångkulturalism. Rubinstein Reich och Tallberg 

Broman (2000) hävdar även de att förskollärare är dåligt eller felaktigt förbereda för den 

verklighet de kommer att möta i sitt arbete. I ett samhälle med växande rörlighet är det viktigt 

att de som arbetar i förskolan får kunskap och kompetens om kulturell mångfald och vad den 

innebär för verksamheten (Ekstrand och Nadarevic, 2010). Det måste ske en förändring i 

utbildningarna för att förskollärare ska kunna möta behoven som finns, vilket Vilegas & 

Lucas (2002), refererad i Ponciano & Shabazian, (2012) nämner. Lahdenperä (2004) tycker 

att interkulturell pedagogik bör finnas med i alla utbildningar men också något som ska tas 

upp i högskoleutbildningarna då det relaterar till ett samhälle som är i ständig förändring. 

Skolinspektionens rapport (2010:16) visar att personalen i förskolan saknar kompetens och 

kunskap om barns erfarenheter från hemlandet. Förskollärarna saknar även kompetens att 

arbeta med flerspråkiga barn. Som förskollärare krävs det att kunna anpassa verksamheten 

utifrån varje enskilt barn och att de har kunskap om barnens bakgrund. Rapporten redogör 

vidare för att det är viktigt att förskollärare har ett intresse för barns kultur. Forskning pekar 

på att pedagoger som har en positiv syn på barns olika kulturella skillnader stärker den 

flerkulturella identiteten. 
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6. Teoretisk utgångspunkt 

Vi har valt att använda oss av det sociokulturella perspektivet till vårt examensarbete. Denna 

teoretiska utgångspunkt anser vi intar ett synsätt som kan kopplas till läroplanen för förskolan, 

då kunskap konstrueras i möten med andra och i samspel med miljön som finns runtomkring.  

Genom att uppmärksamma olikheter och kulturella skillnader och att barn tillsammans får 

utforska och upptäcka olikheter så skapas en acceptans för att alla människor är olika. Världen 

vi lever i och den kunskap som skapas kan ses som socialt konstruerad där människor 

tillsammans ingår i en aktiv konstruktionsprocess. Det är alltid vår värld, förstådd och 

konstruerad av oss själva. Världen är skapad genom gemensam interaktion mellan människor 

(Dahlberg, Moss & Pence, 2014). Nightingale och Cromby (2001) tar upp att social 

konstruktionisternas syn på den värld vi upplever och vem vi själva upptäcker oss vara, är en 

produkt av sociala processer. Den sociala verkligheten styr mer än andra bestämmande 

faktorer i våra liv. Vår värld är alltid socialt konstruerad, framför allt genom språket. 

Säljö (2000) beskriver att grundtanken i ett sociokulturellt perspektiv är att kommunikation 

och interaktion är det avgörande mellan människor. Begreppet interkulturell står för 

interaktion och de processer som sker mellan individer med olika kulturell bakgrund 

(Lahdenperä 2000). Säljö (2000) menar att människan beskrivs både som en biologisk och 

sociokulturell varelse. Sociokulturella resurser skapas genom kommunikation och genom 

detta förs det även vidare människor emellan. Genom språket kan man dela erfarenheter med 

varandra och när människor deltar i sociala praktiker sker lärande och utveckling. I ett 

sociokulturellt perspektiv menar man med begreppen redskap eller verktyg att de är resurser 

för såväl språkliga, själsliga eller fysiska tillgångar och dessa används då människor förstår 

sin omvärld och agerar i den. Säljö skriver att den grundläggande analysenheten i en 

sociokulturell tradition är att handlingar och praktiker utgör varandra. Kultur är något som 

skapats av människor, som finns mellan människor och omvärlden. Med hjälp av själsliga 

redskap och fysiska verktyg som är kulturella och inte givna av naturen, bearbetar människor 

sin omvärld. “Vårt sätt att bete oss, tänka, kommunicera och uppfatta verkligheten, är formade 

av sociala och kulturella erfarenheter" (Säljö, 2000 s. 35). 
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7. Metod 

I detta avsnitt beskrivs hur vi gått tillväga för att uppnå svar på våra forskningsfrågor. 

Vi valde att göra fallstudier av kvalitativ karaktär med observationer och intervjuer som 

tillvägagångssätt. Kvalitativ forskning handlar om verbala undersökningsmetoder och gör det 

möjligt för respondenterna att ge uttryck för sina upplevelser och sin förståelse av det som ska 

undersökas (Patel och Davidson (2003). Kvalitativ data eller kvalitativ empiri kan vara sådant 

som till exempel en händelse, ett yttrande, en bild, smak eller beröring. Det kan även vara 

känslor, upplevelser, tankar, intentioner etc. Kvalitativ data mäts inte, utan det konstateras 

istället att det finns, hur de fungerar och i vilka situationer de förekommer. Hur mycket, hur 

länge eller hur ofta de finns är av mindre betydelse (Ahrne & Svensson, 2011). Fallstudier 

innebär att undersökningar görs i en mindre avgränsad grupp och undersöker fenomen i sin 

realistiska miljö (Patel & Davidsson, 2003; Harboe, 2010/2013). Det kan handla om 

undersökningar av en individ, en grupp, organisation eller en situation (Patel & Davidsson, 

2003; Backman, 2008). När man använder sig av dessa metoder innebär det att man vill få 

fram en djupare förståelse för vad man vill undersöka (Harboe, 2013; Backman, 2008; 

Rosenqvist & Andrén, 2006). Metoden behandlar frågor som rör människors upplevelser och 

uppfattningar om verkligheten (Backman, Gardelli, Gardelli & Persson, 2012).  

7.1 Urval 

Studien genomfördes i en mellanstor stad med cirka 50.000 - 100.000 invånare. Vi har tagit 

kontakt med förskolor som ligger i stadsdelar där vi antog att det fanns många olika kulturer 

representerade i området. Förskolorna vi fått kontakt med är förskolor med fem avdelningar. 

Två av förskolorna har åldersblandade barngrupper där vi gjorde studierna på en avdelning i 

varje förskola. På den tredje förskolan går barnen i åldersindelade grupper, där valde vi att 

göra studierna på två avdelningar. En avdelning har barn mellan 1-3 år och den andra 

avdelningen har barn mellan 3-5 år.  

7.2 Tillvägagångssätt 

Till och börja med hade vi mejlkontakt med förskolorna. Vi fick svar från tre olika 

förskolechefer som har förskolor i tre olika stadsdelar i kommunen. En förskolechef 

hänvisade oss vidare till en förskollärare som vi sedan skötte all mejlkontakt med. Vi 

bestämde en tid då vi skulle komma till förskolan för att berätta mer om vårt arbete för 

arbetslaget. Denna tid lades på morgonen precis innan frukost. Den andra förskolechefen hade 

vi fortsatt kontakt med, samtidigt som hon hänvisade oss vidare till en förskollärare. Vi blev 

inbjudna till deras gemensamma husmöte för att berätta om vårt arbete för pedagogerna på 

förskolan. Den tredje förskolechefen bjöd in oss till deras morgonmöte och först där fick vi 

träffa pedagogerna och bestämma vilka avdelningar vi skulle göra vår studie på. Vid de första 

besöken på förskolorna presenterade vi oss och berättade mer ingående om vårt 

examensarbete. De fick även ta del av vårt samtyckesbrev (Bilaga 1) som vi skrev under när 

de godkänt att vår studie fick göras på den förskolan. Efter presentationerna planerade vi in en 

tid för intervjuerna och kom överens om att vi kunde göra våra observationer av 
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verksamheterna direkt. Vårt fokus var på hur ett interkulturellt perspektiv synliggjordes i 

miljön, vi tittade på pedagogiskt material och lekmaterial som fanns framme. Observationerna 

har hjälpt oss att samla information om förskolans miljö samt att vi har kunnat jämföra dessa 

med de svar vi fått genom intervjuerna. Patel och Davidson (2003) menar att observationer 

kan användas då man vill komplettera information som samlats in genom till exempel 

intervjuer. Dock har våra observationer inte varit för att fylla ut intervjuerna utan dessa har 

tjänat ett eget syfte, där vi ville ha en egen bild av hur det mångkulturella/ interkulturella 

arbetet synliggjordes i förskolans miljö. Observationerna var ostrukturerade och har 

dokumenterats genom att vi fotograferat förskolornas lokaler, material och lekmaterial med 

hjälp av iPad och fört anteckningar. Patel och Davidson (2003) skriver att vid ostrukturerade 

observationer används inte observationsscheman, vilket innebär att allt som ses och hörs 

registreras. De menar att oavsett om forskare eller studenter använder sig av strukturerade 

eller ostrukturerade observationer måste dessa ändå förberedas. Det innebär att det i förväg 

bestämts att observationerna ska göras i ett utforskande syfte men det är också viktigt att de 

som gör undersökningen hunnit en bit in i själva processen med arbetet. Detta har vi gjort 

genom att vara väl förberedda både teoretiskt och empiriskt men även att vi i förväg bestämt 

oss för vad det är vi vill undersöka. Vi tog ungefär tio bilder på varje avdelning och dessa har 

vi analyserat tillsammans med anteckningarna direkt efteråt. Två av intervjuerna (Bilaga 2) 

gjordes med en förskollärare från varje avdelning med hjälp av anteckningar och 

ljudinspelning på mobiltelefonen. Intervjuerna skedde under deras planeringstid och varade 

cirka 15 minuter. Nathalie ledde samtalat med att ställe frågor till den förskollärare som blev 

intervjuad. Jenny var den som skrev fältanteckningar under intervjun och kommenterade om 

det var något som behövde förtydligas. Vi hjälpte tillsammans åt att ställa följfrågor. 

Intervjusvaren från två av de andra förskolorna fick vi skickade till oss via mejl. Mejlen från 

förskollärarna besvarade våra frågeställningar.  

7.3 Bearbetning av data 

Efter observationerna analyserades bilderna genom att titta på vad vi hade sett och dessa 

sorterades som anteckningar under rubrikerna språk, material, lekmaterial och mångfald. 

Intervjuerna transkriberades och den löpande texten sammanfattades och jämfördes mot syfte 

och forskningsfrågor. Vi sökte sedan efter mönster för att kunna sortera texten till varje 

intervjufråga. Detta finjusterades och skrevs sedan ner under rubrikerna erfarenheter, 

förskollärares tankar, arbetet i praktiken, modersmål, förskolans traditioner, miljöns betydelse 

samt förskollärares kompetens. 

7.4 Vår roll som utforskare 

Innan våra besök i förskolorna hade vi läst igenom litteratur som sammanfattat viktiga saker 

att tänka på när man gör undersökningar. Vi valde att göra ostrukturerade observationer, med 

fokus på förskolans miljö och material. Till intervjuerna hade vi formulerat öppna frågor 

(Bilaga 2) som var relaterade till vårt syfte. Öppna frågor har inga fasta svarsalternativ, de 

används i så kallade ostrukturerade intervjuer där respondenten ges maximalt med utrymme 

att svara på de frågor som ställs (Patel & Davidson, 2003). Detta bidrog till att intervjun blev 
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mer likt ett samtal, där vi kunde ställa spontana följdfrågor beroende av vad vi fick för svar. 

Medvetenheten om vad vi gav för signaler genom vårt kroppsspråk var vi införstådda med 

samt hur viktigt det var att vi var engagerade i intervjuerna genom att lyssna aktivt. Detta är 

något som Harboe (2010/2013) påpekar som viktigt. Harboe menar också att det är viktigt att 

vi låter respondenterna styra intervjuprocessen genom att inte påverka dem genom våra egna 

kunskaper och attityder. Detta gjorde vi genom att ha våra frågor som skulle besvaras men att 

vi ibland ställde följdfrågor som utgjorde stöd för respondenterna att vidareutveckla sina svar. 

Ur en intervjuares synpunkt kan det vara till en  fördel att vara två vid ett intervjutillfälle. Om 

de två som ska intervjua är samspelta med varandra bidrar detta vanligtvis till att 

intervjutillfällena bli bättre samt att man kan ta in en större informationsmängd och förståelse 

än om man endast är en. Den som blir intervjuad kan däremot se situationen som ett 

maktövergrepp då det är två intervjuare. Detta måste såklart undvikas (Trost, 2005).  

7.5 Forskningsetiska principer 

Vi har tagit del av de forskningsetiska regler som finns på 

(http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf, hämtad 2015-09-02) Vi har informerat deltagarna i 

undersökningen om syftet med examensarbetet samt att det var frivilligt att delta och 

medverkandet kunde avbrytas när som helst under arbetets gång. Deltagare i studien fick ta 

del av information genom ett samtyckesbrev (Bilaga 1). Detta skrev vi som undersökare under 

och deltagarna fick godkänna detta samtyckte muntligt. Alla uppgifter om personerna i 

studien har hanterats varsamt och används på ett sådant sätt att det inte gått att identifiera de 

personer som medverkat. 
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8. Resultat 

I detta avsnitt redogörs för det resultat vi kommit fram till via observationer och intervjuer. 

8.1 Det interkulturella arbetssättets uttryck i förskolans miljö 

8.1.1 Mångkultur i språket 

Grundtanken i ett sociokulturellt perspektiv är att kommunikation och interaktion mellan 

individer är betydelsefullt (Säljö, 2000). Det handlar om sampel mellan människor vilket är en 

av förutsättningarna för lärande, då kunskap konstrueras tillsammans med andra människor.  

Orden ”välkommen” och "hej” skrivet på de olika språk som fanns representerade i 

barngrupperna kunde man se antingen på ytterdörren eller direkt när man kom in i hallen.  I 

förskolans rum där måltiderna serveras, fanns bilder på orden mjölk och vatten på de olika 

språken uppsatta på väggen.  

8.1.2 Mångkultur i material  

I ett sociokulturellt perspektiv kan material i förskolans miljö ses som redskap för såväl 

språkliga, själsliga eller fysiska tillgångar och dessa används då människor förstår sin omvärld 

och agerar i den (Säljö, 2000). I våra observationer på de olika förskolorna har vi kunnat se att 

det fanns en mångkulturell matta som synliggjorde olikheter bland världens befolkning. Vi 

såg även en bokhylla med böcker som synliggjorde olika familjekonstellationer. I hallen, som 

delades av två avdelningar hade förskolan hängt upp en bild med flaggor och landets namn, 

där man kunde se alla de länder som representerade hela förskolan. Det fanns även upphängt 

större flaggor från de olika länderna. Ett annat material som visar på en kulturell mångfald är 

den mångkulturella almanackan som förskolorna hade. Den mångkulturella almanackan har 

365 alternativa namnsdagar på fler än 70 språk (Mångkulturella almanackan, 2015), ett 

exempel är den fjärde november då det spanska namnet Esperanza (som betyder hopp) har 

namnsdag. Almanackan tar även upp olika högtider och ett exempel är den andra november 

när katolikerna firar alla själars dag. I förskolan fanns det en världskarta, en som visar den 

stadsdel förskolan ligger i samt en karta över Sveriges olika län. Förskolan har dockor som 

visar olika hudfärger, både mörk och ljus hy.  

8.1.3 Mångfald i förskolan 

Människors olikheter synliggjordes på olika sätt. På väggen fanns det bilder med alla barnens 

ögon. Bredvid fanns det bilder på en person som satt i rullstol, barn med olika hudfärger, en 

äldre person med rullator, människor med olika kroppsstorlekar, en flicka som bär slöja och 

någon som bara har en arm.  En förskola är HBT - certifierad
3
, vilket innebär att pedagogerna 

ökat sin medvetenhet kring HBT - frågor för att på bästa möjliga sätt kunna möta alla 

vårdnadshavare. I förskolan använde de sig av tecken som alternativ och kompletterande 

                                                           
3
 “En HBT - certifiering innebär att skapa förutsättningar för ett respektfullt bemötande av människor oavsett 

deras bakgrund. Det handlar om att behandla individer utifrån den man är och utifrån var och ens 

förutsättningar” (Hämtad 2015-12-04 från http://www.rfsl.se/?p=5321) 
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kommunikation (TAKK). Teckenbilder var upphängda på väggarna i de olika rummen, dessa 

var placerade på en nivå som gjorde det lätt för barnen att gå och titta. 

8.2 Pedagogernas beskrivningar av interkulturellt arbete 

8.2.1 Erfarenheter av arbete i en mångkulturell barngrupp  

Alla förskollärare har mellan tio och fyrtio års erfarenhet av arbete i förskolan och mer eller 

mindre erfarenhet av mångkulturella barngrupper. Två av förskollärarna har tidigare arbetat 

på andra förskolor. De beskriver sitt arbete på dessa förskolor som mer mångkulturellt medan 

andra sade att den förskola de arbetade på nu är den som har flest barn med annan bakgrund. 

Arbetssätten var enligt förskollärarna mer varierande på de mer mångkulturella förskolorna 

när det gäller interkulturellt arbete. Detta synliggjordes genom att det på väggarna fanns 

foton, kartor, flaggor från barnens länder samt att man pratade mycket med barnen om mat. 

Ibland kunde någon förälder komma förbi med traditionellt bröd från deras hemland. 

8.2.2 Tankar om ett interkulturellt arbete i förskolan, samt synen på kulturell mångfald 

De flesta förskollärare ser mycket positivt med att det är en stor kulturell mångfald i förskolan 

och att arbeta interkulturellt. Det berikar både personal och barn att vara nyfikna och lära sig 

om olika kulturer och språk, dock ansåg några av förskollärarna att det finns mycket kvar att 

göra inom området. Andra tycker att det är ett svårt område att arbeta med då de inte vet 

riktigt hur man ska gå tillväga. Några av förskollärarna uttryckte att pedagoger inom 

förskolans verksamhet nog inte har förstått vikten av att arbeta med ett interkulturellt 

arbetssätt i förskolan. Arbetet med detta område bör påbörjas tidigt, redan då barnen börjar 

förskolan genom att synligöra allas olikheter och likheter. Förskollärarna anser det handlar om 

att sammanfläta olikheter och likheter, oavsett om det handlar om genus, kultur eller att bara 

få vara den man är. Det bör vara lika självklart att arbeta interkulturellt som det är att arbeta 

med barns olikheter eller bakgrund på andra sätt. En förskollärare sa till exempel: “Vi gör det 

på samma sätt som när man pratar med barnen om att en del inte har någon fysisk pappa, två 

mammor, har olika längd eller pratar teckenspråk” En annan förskollärare sa: “Det är 

jätteviktigt. Både för pedagoger och barn, att vi får lära oss om olika kulturer”. 

Förskollärarna i studien uttrycker att man bör vara öppna och lyhörda för att alltid prata om 

olikheter och att ta tillvara på de tillfällen som ges så blir det något naturligt för barnen. De 

anser att det är roligt med kulturell mångfald och menar att om det finns olika kulturer 

representerade i barngruppen så blir det något naturligt och självklart för alla. En kulturell 

mångfald anses vara en stor tillgång och förutsättningen är att alla arbetar mot samma mål: 

“Det är ju en tillgång och här har vi möjlighet att lära barn, att vi alla är olika". En 

förskollärare berättar att de i ett månadsbrev till föräldrarna skrivit om mångkultur:  

Vi har skrivit i ett månadsbrev där vi tog upp om det här med mångkultur till 

föräldrarna så att de också vet om att det finns på avdelningen. Föräldrar idag har så 

bråttom när de hämtar och lämnar barnen, därför har vi skrivit det för att berätta om 

barnen tillexempel säger mjölk på finska hemma var det kommer ifrån. En mamma 
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som pratar arabiska med sitt barn hemma vart väldigt glad att barnet hade berättat på 

förskolan för de andra vad olika saker heter på arabiska. 

 

8.2.3 Arbetet i förskolan med barns olikheter och kulturella skillnader  

Två av de intervjuade förskollärarna berättade om arabiska, vilket är ett språk där man läser 

bakifrån jämfört med hur vi läser här i Sverige. Detta har tydliggjorts för barnen på olika sätt. 

En avdelning har låtit barnen skriva sitt namn på arabiska. En pedagog berättade: "Vi har en 

förälder som ska hjälpa oss att översätta vissa ord till arabiska men det är ett supersvårt språk 

då de läser bakifrån". Vidare sa samma förskollärare: “Så det är inte bara att sätta upp! Vi 

måste ju först lära oss, hur vi uttalar det”. Varje år har en av förskolorna en internationell fest, 

där varje familj lagar en maträtt, bakverk eller liknade som är vanligt i deras hemland eller 

från den del av Sverige de kommer ifrån. Detta äter de sedan gemensamt på kvällen och det 

anses vara “ett ypperligt tillfälle att umgås och få ta del av olika matkulturer”. Denna förskola 

använder sig även av flaggor och världskartor när de pratar om var barnen kommer ifrån. I en 

av de andra förskolorna pratar man också mycket om mat man äter i olika länder och en 

förälder tog med och visade vad de äter hemma. De flesta förskolor säger sig prata mycket 

med föräldrarna, ofta har de massor att berätta. Här finns det ofta mycket de kan ta med sig i 

arbetet med en mångkulturell barngrupp. Förskollärarna menar att för de mesta gör de 

medvetna val när det köps in material till barnen, material som visa på att olika är bra och det 

kan vara till exempel spel, pussel, dockor. De har även planerat att hänga upp bilder som 

representerar de länder som barnen kommer ifrån. 

Majoriteten av förskollärarna berättar att de tänker mer på hur ett interkulturellt arbete kan ske 

i förskolan. I arbetslagen har de börjat diskutera om hur de vill att de ska se ut hos dem, hur 

det ska synas när man kommer in på avdelningen att de arbetar med olikheter och har barn 

från olika länder. Alla intervjuade beskriver att de ska hänga upp bilder med text eller redan 

har enkla ord som mjölk, smör, vatten och någon frukt på de olika språken som finns 

representerade i barngrupperna. De berättar att de har böcker, sjunger och räknar på olika 

språk. Såhär uttrycker sig en förskollärare: “Bara att bella med dem (elle belle bi) är viktigt då 

de (barnen) förstår någonstans att man räknar eller att det i alla fall är en ramsa” En annan 

uttrycker det såhär: “Man leker mycket med ord, som det här med 1 2 3 på finska och 

bosniska, spanska, franska. 9 är ju jättekul det heter nöff (neuf). Bara det här att man leker 

med orden, och inte bara på de språk som finns representerad i barngruppen utan även andra 

språk”.   

En avdelning har barn som haft många funderingar kring det här med flyktingsituationen som 

pågår just nu. Det har visat sig att barnen varit delaktiga genom att följa med de vuxna när de 

lämnat saker på tågstation eller på andra ställen. Det som framkommit i diskussionerna med 

barnen är att de har väldigt stor empati och att de förstår. Pedagogerna har tillsammans med 

barnen pratat om hur flyktingar kan ha det och varför de flyr ifrån sina hemländer. En av 

förskollärarna beskriver att hon anser att förskolorna ofta arbetar med olikheter först när man 

får ett barn från ett annat land eller ett barn med en funktionsnedsättning. Hon tycker dock att 
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det skulle kännas bättre om det alltid fanns kontinuerligt i verksamheten, att man i vardagliga 

situationer visar på att vi kan tycka och vara olika. 

Förskollärarna menar att det är viktigt att de frågar föräldrarna hur man kan göra och hur de 

vill göra när det kommer till att arbeta interkulturellt. De vill veta hur föräldrarna känner och 

tänker kring olika saker. Det viktigaste är att ha en bra dialog med föräldrar och barn, och att 

man förklarar varför man gör som man gör i olika situationer.  

8.2.4 Modersmål 

De förskollärare som intervjuats har tillsammans barn som talar tio olika språk utöver 

svenska. Några förskollärare berättar att deras avdelning inte har barn som träffar 

modersmålslärare men att barn på andra avdelningar har modersmålsundervisning. Vid dessa 

tillfällen går pedagogen iväg med barnet/barnen till ett enskilt rum. En annan förskollärare 

berättar att när barnen från deras avdelning har modersmålsundervisning försöker 

förskollärarna se till att de tar med sig andra barn också. Detta även om de inte använder det 

språket hemma. På detta sätt har alla barn lärt sig något ord på ett annat språk, vilket gör 

interkulturellt arbete till något naturligt för barngruppen. Andra berättar istället att 

modersmålspedagogerna är delaktiga i verksamheten. Enligt kommunens nya direktiv ska 

modersmålslärarna ha sin pedagogiska aktivitet inkluderad i den dagliga verksamheten och 

inte plocka ut endast de barn som har språket som modersmål. Dock märker pedagogen att det 

skiljer sig åt hur man väljer att arbeta mellan de olika modersmålslärarna. Förskollärarna kan 

få hjälp med översättningar från modersmålslärarna och de har även en kontinuerlig dialog 

om vad som händer om och kring barnen. 

Utifrån intervjuerna har vi fått förklarat att kommunen nu har gjort en inventering i 

förskolorna, för att se vilka pedagoger som kan tala och skriva på finska och meänkieli. De 

menar att det mest troligt innebär att modersmålslärarna inom finska kommer att försvinna i 

framtiden och tanken är att pedagogerna på förskolan ska prata med de barn som pratar finska 

hemma. Det kommer inte heller att vara någon speciell tid avsatt till detta utan det blir mer 

spontant. Det kan vara till exempel när pedagogen har olika aktiviteter eller går förbi barnen 

och kanske då säger någon mening på finska. Förskollärarna menar att tanken är att det ska bli 

något naturligt i verksamheten, då det är många som pratar finska i norra delen av Sverige. 

Många av förskollärarna tror att det istället kommer att "falla mellan stolarna" med finska 

språket och att det inte kommer att bli något alls istället. Enligt Luleå kommuns hemsida så 

har inventeringen gjorts för att inom en snar framtid kunna erbjuda föräldrar en plats åt sina 

barn på en förskola som är finsk/svensk. “Luleå kommun ingår i förvaltningsområde för 

finska och förbereder sig för meänkieli. Det innebär att du som vårdnadshavare har rätt att få 

förskoleverksamhet till ert/era barn helt eller delvis på finska (och eventuellt meänkieli från 

våren 2016.)” (hämtad 2015-12-09, http://www.lulea.se/utbildning--

forskola/flersprakscentrum-nyanlanda-modersmal.html). Om barnen börjar på en förskola där 

det inte finns någon i personalen som talar finska eller meänkieli, ska barnen erbjudas 

modersmål. 
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8.2.5 Traditioner 

I de förskolor som har deltagit i intervjuerna firas de svenska högtiderna. På en av dessa får de 

barn som har sitt ursprung i ett annat land vara lediga de gånger de firar någon högtid som är 

vanlig i deras kultur.  En förskollärare berättade att de skulle ha luciafirande på avdelningen 

där barnen, om de ville fick klä ut sig till tomtar, lucior eller pepparkaksfigurer. En annan 

förskollärare berättade om att det varit med barngruppen till kyrkan för att se julspel. De hade 

även varit till en miljögård
4
 för att lämna sin önskelista till tomtemor. Förskollärarna på en 

förskola hade haft ett samtal med föräldrarna till ett barn, då dessa inte ville att barnet skulle 

bli firat på förskolan när denne fyllde år eftersom de inte firade födelsedagar hemma. 

Pedagogerna och föräldrarna hade dock tillsammans kommit överens om att barnet skulle få 

vara med när de andra barnen blev firade för att inte exkludera detta barn från gruppen. 

8.2.6 Miljöns betydelse 

Förskollärarna anser att miljön är en viktig del och en av dem nämner att miljön bör ses som 

den tredje pedagogen. Hon tycker att förskollärare är dåliga på att använda miljön i förskolan 

och att den är viktigare än man tror. Förskolläraren berättar: “Jag vill att man ska komma in 

på vår avdelning och man ska se att här, här jobbar man med genus och med olikheter, med 

kulturella skillnader, att det ska synas, att vi har en sådan miljö”. Hon tydliggör vikten av att 

barn ska få möjlighet till att prova allting och att man som förskollärare inte förutsätter att 

barn kan eller inte kan. Det är viktigt att förskollärare reflekterar över vad för material som 

finns framme, var i miljön materialet placerats, materialets tillgängligt etc. "Det är viktigt att 

vi tänker på vilka böcker vi läser och vad vi sjunger för sånger och det spelar ingen roll hur vi 

talar om miljön om vi ändå inte anpassar den utifrån barnen". Andra förskollärare menar att 

miljön anpassas genom att man ändrar om och tar fram material utifrån de behov som finns i 

barngruppen. En annan pedagog menar att hon inte riktigt vet hur man ska kunna synliggöra 

det i miljön: “Inte i miljön just, utan mer att det ska synas när du kommer in att här finns det 

olika kulturer, men jag vet inte just miljön hur man skulle kunna göra”. 

8.2.7 Förskollärares kompetens 

De förskollärare vi har intervjuat anser att de inte har med sig den kompetens de behöver från 

förskollärarutbildningen. En av förskollärarna säger att: “Man lär ju sig eftersom och så lär 

man sig mycket utav varandra. Även förskolor emellan pratar vi om det väldigt mycket, hur 

man kan synliggöra ett interkulturellt arbete i verksamheten och hur man kan involvera 

hemmet och sådär, så man får ju tips av varandra”. Förskollärarna vill ha bättre och bredare 

grundkompetens. Först när ett barn från en annan kultur kommer till förskolan, börjar 

pedagogerna själva söka efter den information de behöver och detta finns det inte alltid tid till. 

En förskollärare säger: “Det borde finnas mer grundmaterial. Men man får vara 

uppfinningsrik, söka information och fråga de olika familjerna”. En annan förskollärare anser 

att: “Huvudsaken är att man väcker frågan, att man börjar tänka, litegrann vad man gör själv, 

för man gör ju så mycket saker ibland som är tokigt, det har man inte tänkt på”. Det framkom 

                                                           
4
 En gård som du kan besöka året runt för att hälsa på djur eller bara ta en fika. 
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att förskollärarna ansåg att man behöver prata mer om mångfald och interkulturellt arbete och 

att detta förutsätter att förskollärarna blir medvetna om ämnet. Det krävs att de är medvetna 

om vikten av att synliggöra det interkulturella arbetet i förskolor som inte benämns som 

mångkulturella. En förskollärare säger: “Men asså egentligen, kan du få barn att acceptera alla 

då har dom ju, då får vi ju egentligen allt med, och redan från början, att man lär barn att 

acceptera”. En annan förskollärare berättar att i området där hennes arbetsplats ligger, har 

förskolecheferna startat ett interkulturellt nätverk. En till två förskollärare från varje förskola 

träffas halvdagar några gånger per år, där de tillsammans diskuterar interkulturella frågor, 

ibland utifrån något de fått i uppdrag att läsa eller filmer de sett. De flesta känner att man hela 

tiden behöver utvecklas då man hela tiden möter individer med olika behov och bakgrund. 

8.3 Sammanfattning av resultat 

Utifrån observationer och intervjuer har vi sett att de studerade förskolorna arbetar med 

interkulturellt arbetsätt i olika grad samt på olika sätt. Resultatet har visat att alla förskollärare 

är medvetna om att ett interkulturellt arbete ska synliggöras och vara en del av arbetet i 

verksamheten. Miljön har en avgörande roll, vilket vi tagit till oss utifrån både observationer 

och intervjuer. Det vi har sett är att det interkulturella arbetet börjar redan när man kliver in 

genom dörren för att sedan fortsätta in i förskolans olika rum. Det flertalet förskollärare tagit 

upp i intervjuerna är att de saknar kompetens att arbeta interkulturellt i förskolan. I 

utbildningen till förskollärare har de inte fått den kunskap som de anser sig behöva. De vill se 

en “tilldelning” av en grundkompetens redan i utbildningen. Förskollärarna anser att 

kompetensen de har idag har de fått genom att utbyta erfarenheter med varandra, samt att de 

själva fått söka den information de ansett sig behöva. 
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9. Diskussion 

I detta avsnitt redogörs för studiens syfte och forskningsfrågorna som vi ur ett kritiskt 

perspektiv granskat och sammanflätat med bakgrund och det vi fått fram av vårt resultat.  

9.1 Metoddiskussion 

Metodvalet kändes självklart då en kvalitativ metod är undersökande eller utforskande enligt 

Harboe (2010/2013), vilket var det vi var ute efter. Enligt honom är kvalitativa intervjuer och 

observationer även metoder som kräver mer tid, men trots detta ansåg vi att det passade bäst 

till det vi ville undersöka. Frågorna till intervjuerna har vi formulerat tidigare (Bilaga 2) och 

dessa var ett viktigt stöd för oss vid intervjutillfällena. Kvalitativa intervjuer med öppna 

frågor ger bättre möjlighet att fördjupa sig i frågorna (Harboe 2010/2013), dessa ger mer 

ingående svar vilket bidrog till att vi fått den fördjupade förståelsen vi har varit ute efter. Efter 

önskemål från förskollärarna mejlade vi ut frågorna innan intervjutillfällena och vi var väl 

medvetna om vilka konsekvenser detta kunde orsaka för vårt resultat. Detta kan till exempel 

vara att respondenterna ger svar som de tror att vi förväntar oss. De svar vi fick via mejl var 

olika mycket omfattande. Ett mejlsvar var väl utvecklat med genomtänkta svar på våra 

intervjufrågor medan det andra mejlsvaret hade mer kortfattade svar. Innan intervjuerna hade 

vi gjort observationer och materialet har vi bearbetat direkt efteråt eller dagen efter för att inte 

ha för mycket material att gå igenom. Innan intervjuerna gjorde vi observationer och 

materialet bearbetades direkt efteråt för att det inte skulle vara alltför mycket material att gå 

igenom. Genom den kontinuerliga bearbetningen har vi kunnat ha intervjuerna i färskt minne 

samt att det bidragit till att vi funnit saker som behövt förändras eller tänkas på till de 

efterföljande intervjuerna. Förhoppningen var att hela arbetslaget skulle vara delaktiga under 

intervjutillfällena, men på grund av tidsbrist har intervjuerna skett med endast en förskollärare 

från avdelningen. Intervjuerna ägde rum vid den planerade tidpunkten förutom med 

förskollärarna från två av förskolorna. Detta då tidsbrist och andra orsaker påverkade vår 

avtalade tid så svaren från dessa förskolor skickades via mejl.  

9.1.1 Reliabilitet och validitet 

Syftet med arbetet har inte varit att göra jämförelser mellan förskolor utan att få en fördjupad 

förståelse för hur just de här förskolorna integrerade interkulturellt arbetssätt i verksamheten. I 

studien har vi jämfört det vi skrivit mot syftet och forskningsfrågorna. Detta för att se att det 

vi undersökt överensstämde med det som varit meningen att undersöka. Patel och Davidsson 

(2003) menar att det är viktigt att det man planerat att undersöka och det som undersökts 

överensstämmer. Reliabilitet vid kvalitativa intervjuer är mer ovanligt att tala om då 

människan är en deltagare och aktör i en process. Svaren i en intervju kommer därför 

nödvändigtvis inte bli detsamma vid en ny undersökning (Trost, 2005). Tillförlitligheten eller 

reliabiliteten har vi kontrollerat genom att vara två vid både observationer och intervjuer. 

Detta har även gjorts genom att vi spelat in intervjuerna. Enligt Patel och Davidsson (2003) är 

det dessa tillvägagångssätt som gör det möjligt att kontrollera reliabiliteten i en undersökning. 

Patel och Davidsson skriver att inspelade intervjuer gör det möjligt att lyssna igenom 

intervjun flera gånger för att försäkra sig om att man uppfattat saker på ett korrekt sätt. 
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Intervjuerna vi tagit del av via mejl har vi inte haft lika stor möjlighet att kontrollera, vilket vi 

varit medvetna om. Genom att vi fick några av svaren via mejl blev det svårare att ställa 

följdfrågor som gjordes vid intervjun. Det vi gjort med både intervjusvaren och de vi tagit del 

av via mejl, var att jämföra svaren med det vi observerat. Utifrån dessa ansåg vi att det fanns 

material nog att använda vid analysen av svaren. Vi har även varit noga med formuleringen av 

intervjufrågorna för att dessa skulle vara lättare att förstå. Intervjuerna har varit enkla då både 

respondenten och intervjuaren har kunnat ställa frågor om något varit otydligt eller att man 

inte förstått.  

9.2 Resultatdiskussion 

9.2.1 Interkulturella arbetssättets uttryck i förskolans miljö och verksamhet 

Genom observationer har vi kunnat se olika arbetssätt med den kulturella mångfald som finns 

i förskolorna. Vissa berättar att de räknar och sjunger på andra språk än svenska. I en förskola 

fanns lekmaterial som synliggör olikheter genom dockor med olika hudfärg. På en annan 

förskola hade de en mångkulturell matta och mångkulturell almanacka. Med lekmaterial som 

kan belysa olikheter menar vi matkartonger från olika länder, olika valutor, dockor etc. som 

barnen kan leka med.  

Majoriteten av förskolorna har hej eller välkommen skrivet på de olika språk som finns i 

barngruppen och flaggor från olika länder. Det vi har noterat är att ingen av förskolorna har 

böcker på andra språk, vilket vi anser anmärkningsvärt. Böcker är ett enkelt sätt för barnen att 

själva titta i och jämföra. Hur ser bokstäverna ut på detta språk? I alla fall för de barn som är 

medvetna om bokstäver. Detta kan då leda till en naturlig diskussion mellan barnen och då 

kan förskollärare fånga upp detta samtal och ta det vidare. Man behöver inte som förskollärare 

kunna språket men bara att böckerna finns tillgängliga anser vi som något positivt. Att ha 

något så enkelt som en jordglob eller världskarta kan även vara ett bra sätt att få en förståelse 

att människor kommer från olika delar av världen, vilket en av förskolorna använde, när de 

pratade om vart barnen kom ifrån. Genom att ha material tillgängligt och ta tillvara på barnens 

tankar och funderingar kan man öppna upp för samtal. Vi har sett att några av förskolorna har 

material som reflekterar gruppens barn och pedagoger. Ponciano och Shabazian (2012) anser 

att det hjälper barn att forma sin kulturella identitet. De tycker att det ska finnas ett 

mångkulturellt och fördomsfritt material som speglar de barn som finns i gruppen. 

Olikheter är något som bör synliggöras oavsett barngrupp. Det kan vara till exempel olika 

kulturer, etniciteter och religioner och mångfald i synnerhet. Andelen mångkulturella 

förskolor ökar och även om man inte har barn som representerar olika kulturer, religioner etc. 

så ska man se det interkulturella arbetet som ett naturligt och självklart inslag vilket Bozarslan 

(2001) påpekar. Ponciano och Shabazian (2012) menar att i takt med en ökning av 

mångfalden, växer också behovet av förskollärarnas förmåga att stödja barns utveckling. 

Genom att ge barnen verktyg och tillfällen att lära sig visa respekt för varandra och kunna stå 

upp mot fördomar hjälper förskollärarna barnen att kunna leva tillsammans sida vid sida. 

Ponciano och Shabazian anser att det bidrar till att barn får en förståelse för likheter och 

olikheter i samhället och i världen. De intervjuade förskolorna arbetar mycket med, att öka 
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barns förståelse för olikheter och likheter. Förskolorna ska ta tillvara på olikheter i 

barngruppen och visa att det är en stor tillgång, då dessa är viktiga mötesplatser för barn, 

föräldrar och förskollärare. Här sker kulturella möten och möten av andra olikheter varje dag. 

Det talas mycket om hur mångfald och olikheter ska eller kan synliggöras på avdelningarna. 

Förskollärare är medvetna om att mångfald alltid ska synliggöras i förskolan men i praktiken 

händer det först när ett barn med en annan bakgrund börjar på förskolan. Skolverkets 

Allmänna råd med kommentarer för Kvalitet i förskolan (2005) menar att interkulturellt 

arbete ska synliggöras i verksamheten, oavsett om förskolan har barn med olika etniciteter 

eller inte Skolinspektionens rapport (2010:16) anser att synliggörande handlar om att skapa en 

trygghet i miljön. Alla ska känna sig trygga, att de är lika mycket värda och att man duger 

som den man är. Förskollärarna har gett uttryck för att miljön, den tredje pedagogen, är en 

viktig del i det interkulturella arbetssättet. De menar att hur miljön organiseras, vilka 

artefakter som finns framme och tillgängligheten har en stor betydelse i det pedagogiska 

arbetet och därmed även för arbetet med mångfalden i förskolan. Miljön är något som hela 

tiden bör förändras och detta utifrån den barngrupp man har. Verksamheten ska anpassas för 

att tillgodose alla barns behov för fortsatt utveckling och lärande. En förskollärare menar att 

hon inte riktigt vet hur man ska synliggöra det i miljön. Detta anser vi kan tas upp i 

arbetslaget som en diskussion, där man tillsammans delar med sig av sina tankar och 

erfarenheter för att på så sätt hjälpas åt med hur man kan iordningställa en miljö som 

synliggör en kulturell mångfald. 

9.2.2 Pedagogers kompetens och erfarenheter 

Lahdenperä (2004) menar att interkulturell pedagogik idag handlar om att utöka 

engagemanget och förståelse för frågor gällande det interkulturella perspektivet och det 

ansvar man har gentemot varandra. Calderon (2008) anser att ett interkulturellt arbetssätt 

handlar om att vara medveten om sin egen roll, utifrån sin egen bakgrund och kunna förstå 

hur ett mångkulturellt samhälle kan återspeglas i förskolan. Genom analyser av intervjuerna 

har vi sett att flertalet av förskollärarna har förstått detta. De har intagit ett interkulturellt 

arbetssätt i förskolans verksamhet och pedagogerna har även ett interkulturellt 

förhållningssätt. Det vi har märkt utifrån analyser av intervjuer är att pedagoger dock 

fortfarande använder ordet mångkultur, vilket kan stämma om det är en mångkulturell 

förskola eller mångkulturell barngrupp. Begreppet interkulturell är som vi förstått det ord som 

används idag. Begreppet interkulturell omfattar personer som tillsammans i ett mångkulturellt 

perspektiv sammanflätas (Eklund, 2003; Lunneblad, 2006) och det är så vi uppfattar att 

pedagogerna vill göra, utifrån de svar de delgett oss i intervjuerna. De vill att den 

mångkulturella barngruppen ska sammanflätas till en helhet och vill att olikheter ska 

synliggöras. När vi använder ordet sammanfläta innebär det detsamma som att integrera. 

Detta i sin tur betyder att förmedla det svenska samhällets värderingar och erbjuda människor 

från andra länder kunskap och en förståelse för svensk kultur samtidigt som vi ska ta del av 

det andra kulturer erbjuder (Bozarslan, 2001). Pedagogerna vill, utifrån vår analys, inta en 

interkulturell pedagogik, vilket Lahdenperä (2004) menar är ett förhållningssätt som ska 

prägla hela verksamheten. Det bidrar till en ömsesidig respekt och förståelse för varandra. 
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Förskollärarna ansåg att det blir ett mer naturligt arbete då barngrupperna består av fler barn 

från andra kulturer och detta är nog något som sker på de flesta förskolor. Det vi vill 

uppmärksamma med studien är hur viktigt det är att det interkulturella arbetet blir något som 

finns i verksamheten hela tiden och inte något man börjar arbeta med först då det kommer 

barn från andra länder. Ett interkulturellt arbete ska synliggöras i förskolans verksamhet 

oavsett om det finns barn från andra kulturer eller inte. Vi förstår att det faller sig mer 

naturligt med en mångkulturell barngrupp men det ska vara lika självklart även fast förskolan 

inte kallas mångkulturell. Skolverkets Allmänna råd med kommentarer för Kvalitet i 

förskolan (2005) redogör för att oavsett om förskolor har barn med rötter från andra länder 

eller från Sverige så ska det mångkulturella arbetssättet genomsyra verksamheten i alla 

förskolor.  Dock i den nya upplagan, Skolverkets Allmänna råd med kommentarer om 

förskolan (2013) står det ingenting om att interkulturellt arbete ska genomsyra förskolans 

verksamhet, vare sig det finns eller inte finns barn med rötter i andra länder. Detta tycker vi är 

anmärkningsvärt då vi anser att förskolans verksamhet alltid ska inta ett interkulturellt 

arbetssätt oavsett om verksamheten har barn från andra länder än Sverige eller inte. Vi undrar 

varför detta inte finns med i den nya upplagan. Genom analysen av våra intervjuer kan vi se 

att pedagoger är medvetna om att det interkulturella arbetet alltid ska genomsyra hela 

verksamheten och de pratar om att pedagoger i förskolor behöver blir mer medvetna om detta 

ämne. Detta visar på att det har blivit en ökad medvetenhet i förskolorna om ett interkulturellt 

arbetssätt, men fortfarande handlar det om att ta in det i verksamheten. Det tar dock tid och 

som en pedagog vi har intervjuat sade "det handlar att få med alla på tåget". Har du inte dina 

arbetskollegor med dig i arbetet så är det svårt att göra någon förändring. 

Olausson (2012) menar att intresset för interkulturell pedagogik är mindre i förskolor där färre 

eller inga barn med annan etnicitet går, jämfört med de förskolor som kallas mångkulturella. 

Detta kan vi genom intervjuerna båda bestyrka och bestrida. Förskollärare på de förskolor 

som vi kan kalla för mindre mångkulturella har ett intresse för interkulturell pedagogik vilket 

synliggörs i deras intervjusvar, däremot så kan vi se att det inte sker i praktiken. Genom att bli 

medveten om och börja tänka hur man kan få in ett interkulturellt arbetsätt i verksamheten så 

är pedagogerna på väg i rätt riktning. Nästa steg är att implementera det interkulturella 

arbetsättet i förskolans dagliga verksamhet. Utifrån tidigare forskning (Lunneblad, 2006) kan 

vi läsa att pedagoger endast vill synliggöra likheter mellan barnen och inte lyfta fram 

olikheter vilket dock inte stämmer med de förskollärare vi har intervjuat. Dessa pratar mycket 

om att lyfta fram människors olikheter. 

Ekstrand och Nadarevic (2010) tar upp att det i lärarutbildningen finns en stor brist på 

kunskap om hur man arbetar med mångfald och ett interkulturellt arbetssätt. Genom intervjuer 

har det visat sig att det behövs mer kompetens inom det interkulturella arbetssättet. 

Förskollärarna anser att de inte har med sig tillräckligt med grundkompetens från 

förskollärarutbildningen. De har själva eller tillsammans med andra skapat sig den kompetens 

som behövs. Behovet av att förskollärarens förmåga att stödja barns utveckling ökar i takt 

med att mångfalden ökar (Ponciano & Shabazian, 2012). Utifrån intervjuerna menar 

förskollärarna att engagemanget för interkulturella frågor bör öka hos pedagoger i förskolan. 

Lahdenperä (2004) tycker att interkulturell pedagogik bör finnas med i alla 
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högskoleutbildningar då det relaterar till ett samhälle som är i ständig förändring. Genom att 

bläddra runt på olika universitet/högskolor på internet kan vi läsa att Södertörns högskola i 

Stockholm har en förskollärarutbildning med interkulturell profil. Detta anser vi är något som 

bör finnas i alla utbildningar inom läraryrket. Den ökade invandringen gör att pedagoger 

kommer möta många barn från andra kulturer i sitt arbete och då krävs kompetens. Dels om 

deras kultur men även om deras bakgrund. Vad har de varit med om innan de kom till 

Sverige? Att visa en öppenhet samt nyfikenhet för barn och föräldrars bakgrund visar på att 

pedagoger i förskolor accepterar och vill veta mer. Dock behövs det fortfarande en 

grundkompetens från utbildningen. 

9.2.3 Förskolan och hemmet 

Förskollärarna menar att det är viktigt att man har en bra dialog med föräldrar. Detta kan 

handla om att be föräldrar berätta om deras kultur, vad de äter etc. Det kan även handla om 

hur de vill att man ska gå tillväga med vissa saker i förskolan som till exempel firandet av 

traditioner. En del kanske inte firar födelsedagar eller jul. Att bygga broar mellan barnets 

värld hemma och livet på förskolan skapar en förståelse för olikheter mellan kulturer. 

Ponciano och Shabazian (2012) skriver att det är viktigt att vi bekräftar och accepterar barns 

liv hemma. Bygga broar mellan kulturer är en grund för förtroende och bidrar till ett bra 

förhållningssätt (Skolverket, 1998). 

Allt handlar om att integrera, att förmedla individers normer och värderingar mellan olika 

kulturer. Det interkulturella arbetssättet handlar om att dela med sig och lära av varandra över 

kulturella gränser (Ponciano & Shabazian, 2012). Rubinstein Reich & Tallberg Broman 

(2000) bedömer språket som en viktig del i integrationen. I förskolan handlar det inte bara om 

läs - och skriftspråk utan också om helt andra arbetssätt som gör integrationen möjlig. En bra 

föräldrasamverkan är ett sätt att få kunskap om hur andra lever och kunskap bidrar till ett 

bredare perspektiv vilket i sin tur gör det lättare att leva ihop och kompromissa när det krävs 

(Rubinstein Reich & Tallberg Broman, 2000). Barn och föräldrar bör ges möjligheter att dela 

med sig av sånger, berättelser, sitt språk och sin kultur vilket bidrar till att varje individ kan 

känna sig stolt över sin kulturella identitet. En kunskap om olika kulturer och bakgrunder 

underlättar förståelsen för olika livsvillkor (Skolverket, 1998). 

9.2.4. Modersmål 

De flesta av förskollärarna anser det viktigt att barn får möjligheterna att utveckla sitt 

modersmål, detta framhåller Skolinspektionens rapport (2010:16). Vi och de intervjuade 

förskollärarna anser att det är viktigt att bevara flerspråkighet hos barnen. Det framkom under 

intervjuerna att kommunen bestämt att modersmålslärarna ska vara en del i verksamheten, 

vilket dock inte alltid stämde i praktiken. Det visade sig att vissa modersmålslärare 

fortfarande tar de barn som har modersmål till ett enskilt rum, medan andra har 

“undervisningen” integrerat i förskoleverksamheten. Vi anser att det bör finnas en dialog 

mellan modersmålslärare och förskollärare, där man förklarar att det är viktigt att alla är en 

del av verksamheten, vuxna som barn. Modersmålslärarna bör vara en del av verksamheten 

för att olika språk ska bli något naturligt för alla barn på förskolan. Detta innebär att barn som 
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får utveckla både sitt modersmål och det svenska språket också får bättre möjligheter att göra 

framsteg inom andra områden. Läroplanen för förskolan (Lpfö98, skolverket, 2011) synliggör 

hur viktig språkinlärningen är för barns utveckling och lärande inom andra områden. Eklund 

(2003:34) menar att språket är det viktigaste verktyget, därför kan goda kunskaper i 

modersmålet ses som grunden till trygghet i den egna kulturen. Hon skriver att det också 

bidrar till att kunna ta till sig och förstå andras kulturer, vilket vi uppfattar som en viktig del i 

arbetet med den kulturella mångfald som finns i förskolorna. 
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10. Slutord 

Detta arbete syftar inte till att visa på hur de ser ut i förskolor runt om i Sverige, men studien 

kan visa att ett interkulturellt arbetssätt sker på detta sätt i övriga förskolor runt om i landet. 

Om vi hade haft längre tid på oss hade vi gärna sett att det varit fler förskolor med i studien 

för att på så sätt få ett ännu mer trovärdigt resultat. Rosenqvist och Andréns (2006) 

beskrivning av fallstudier tydliggör att resultat inte gäller alla utan endast de fall som 

undersöks. Utifrån vårt syfte har vi sett att miljön är en viktig del i arbetet med att synliggöra 

det interkulturella arbetssättet. Några av förskollärarna har sagt att de har ett interkulturellt 

arbete i verksamheten och att de sker genom samtal i barngruppen. Då dessa intervjuer har 

skett via mejl har vi inte kunnat samtala om det, vilket kan ha påverkat vår analys av 

resultatet.  

Ett sociokulturellt perspektiv innebär att man lär tillsammans. Det är därför är det viktigt att 

modersmålslärarna är en del av verksamheten, för att barn tillsammans ska få lära sig olika 

språk. Genom att synliggöra olikheter skapar vi en acceptans hos barnen samt att det blir 

något naturligt att vi till exempel talar olika språk. 

10.1 Kommande yrkesprofession 

Inför vår kommande yrkesprofession tar vi med oss hur viktigt det är att synliggöra ett 

interkulturellt arbete i förskolans verksamhet. Det är något som ska synliggöras oavsett om du 

har barn från andra kulturer eller inte. Ett interkulturellt arbete kan endast ske om alla i 

arbetslaget strävar mot samma mål. Det krävs då att förskollärare tillsammans med kollegorna 

samtalar och diskuterar om hur viktigt det är att synliggöra olika kulturer och den mångfald 

som finns för att barnen på sådant sätt ska kunna forma sin kulturella identitet. Det är viktigt 

att alltid arbeta med detta område för att det ska bli något naturligt hos barnen och att tidigt 

skapas en acceptans, att vi alla är olika. Olikheter ska lyftas fram och synliggöras. 

10.2 Fortsatt forskning 

Innan vi började denna studie, hade vi många idéer om vad vi skulle kunna skriva om. Då 

tiden inte räckte till var vi tvungen att begränsa oss, men dessa idéer har levt kvar under hela 

resan. I litteratur och tidigare forskning har vi läst att de förskolor som inte benämns som 

mångkulturella, inte heller använder sig av ett interkulturellt arbetssätt. Detta är en tanke som 

varit med oss under hela arbetet och därför skulle det vara en intressant inriktning att fördjupa 

sig i och ta reda om det verkligen är så. Förskolor som inte benämns som mångkulturella, har 

det ett interkulturellt arbetssätt i verksamheten? Det skulle även vara intressant att jämföra 

förskolor som är mångkulturella med förskolor som inte benämns som mångkulturella. Vi 

hade även velat se hur det ser ut på förskolor runtom i Sverige. Är det någon skillnad hur man 

arbetar i en storstad jämfört med en mellanstor stad? Vi tror att större städer söderut arbetar 

mer med ett interkulturellt arbetssätt då de kan ha en större andel barn i gruppen från olika 

länder.  
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Bilaga 1 

Informerat samtycke 

Hej!  

Vi är två förskollärarstudenter från Luleå Tekniska Universitet som just nu skriver vårt 

examensarbete, där syftet är att undersöka hur förskollärare arbetar med kulturell mångfald 

och ett interkulturellt arbetssätt. Barnen kommer inte att delta i studien då huvudsyftet är 

verksamheten och pedagogernas synsätt av ett interkulturellt arbetssätt samt hur man i 

verksamheten integrerar detta i den dagliga verksamheten. 

Observationerna kommer ske genom att vi är i verksamheten och eventuellt tar kort på något 

som vi finner intressant för vårt arbete. Inga barn kommer vara med på dessa bilder och 

bilderna kommer inte synliggöras i det färdigställda arbetet, utan kommer att raderas efter att 

dessa är analyserade.  

Intervjuerna kommer vi att spela in för att lättare kunna analysera materialet men även 

anteckningar kommer att göras för att vi inte ska missa något som är av betydelse för vårt 

arbete. Varken pedagoger eller förskolan kommer att nämnas vid namn eller på något annat 

sätt som kan göra identifiering möjlig. Vårt mål är att kunna intervjua hela arbetslaget 

tillsammans, men då vi vet hur förskolans verksamhet kan se ut så är fokus på att intervjua en 

förskollärare från arbetslaget. Intervjufrågorna kommer ni att få ta del av innan 

intervjutillfället.  

Materialet kommer att behandlas konfidentiellt och kommer att raderas efter avslutad studie. 

Vi har tagit del av det etiska förhållningssättet och etiska riktlinjer enligt vetenskapsrådets 

Codex. Deltagandet är frivilligt och kan av den deltagande avbrytas utan närmare motivering. 

Vid examensarbetet slut kommer arbetet publiceras och vara sökbart på Luleå Tekniska 

Universitets publikationsdatabas, PURE. 

Ytterligare information lämnas av oss ansvariga: 

Luleå 2015-11-22 

Nathalie Friberg: tel. 07x - xxx xx xx, mejl.mejl@mejl.com  

Jenny Töyrä: tel. 07x - xxx xx xx, mejl.mejl@mejl.com  

Handledare: Susanne Westman tel. xx xx xx 

 

Nathalie Friberg                        Jenny Töyrä 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor  

Hur länge har ni arbetat inom förskolan? 

Vilka tankar har ni om interkulturellt arbete i förskolan? 

Hur ser ni på kulturell mångfald? 

Hur arbetar ni i förskolan med barns olikheter och kulturella skillnader?  

Hur arbetar ni med en mångkulturell barngrupp 

Tycker ni att ni har tillräckligt med kompetens för att arbeta med en mångkulturell 

barngrupp? 

Arbeta med barns olikheter och kulturella skillnader 

Vilka erfarenheter har ni att arbeta på förskolor som är mer eller mindre mångkulturella? 

Motivera 

Hur har miljön utformats/anpassats för att arbeta interkulturellt? 

Hur tror ni miljön tillgodoser barnens behov?  

Hur många olika språk finns representerad i er barngrupp? 

Har ni barn som träffar en modersmålslärare?  

Samarbetar ni med modersmålsläraren? 

Hur? 

 

 


