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Abstrakt  
Syftet med den här fallstudien är att visa hur arbetet på en förskola kan göras för att 

lyfta barns olika kulturer på ett sätt som utmanar och utvecklar barns tankar om sin egen 

såväl som andras kulturer. I studien ses inte bara olika utländska kulturella bakgrunder 

som betydande utan även sociala och ekonomiska förutsättningar som finns i samhället. 

Arbetet har utgått från Vygotskijs sociokulturella teori där barn lär i samspel med andra 

och utvecklas framåt genom detta. I resultatet har det kommit fram att det handlar 

mycket om vilken inställning och respekt lärare har för både barn, föräldrar och de olika 

kulturer som de möter i förskolan. Det här har också kopplats till Banduras sociala 

inlärningsteori eftersom det innebär att ”barn gör som du gör”. Studien visar också hur 

förskolans miljö kan användas för att bemöta olika kulturer. Genom att skapa 

mötesplatser för barnen i den vardagliga miljön skapas även förutsättningar för till 

exempel språkutvecklingen hos barnen samt möjligheten att ta tillvara på varandras 

kunskaper och erfarenheter. Resultatet visar också hur man kan arbeta inom förskolan 

med modersmålsstöd utan stöd av utbildade modersmålsstödjare. 
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1 Inledning  

 

Anledningen till det valda ämnet, en interkulturell förskola, är att frågan om mångkultur 

har väckt vårt intresse för hur vi som förskollärare på ett positivt sätt kan bemöta olika 

kulturer. Vårt kunskapsbidrag kan vara hur man i förskolan kan arbeta med olika 

kulturer samt bemöta olikheter och likheter inom kulturer.   

 

Sverige är i dag ett mångkulturellt land, tyvärr är det många som anser att personer som 

inte är traditionellt svensk, utan en annan etniskt eller religiös bakgrund inte är 

välkomna till Sverige.  Wellros (1998) beskriver hur svårt det är att komma till ett nytt 

land med en ny kultur med allt vad det innebär. Kommer man ny till ett land så är det 

svårt att direkt förstå alla oskrivna regler som finns i samhället. På grund av att 

skolsystemen ser olika ut beroende på vilken kultur man kommer ifrån måste lärare och 

övrig personal vara beredda på kulturkrockar.  

 

Förskolan har två uppdrag: dels ska barnen få möjlighet att lära sig sådant som språk, 

matematik och naturkunskap, dels handlar förskolan om att skapa värderingar och 

normer hos barnen. Några av dessa normer och värden innebär att visa hänsyn och 

respekt för andra människors bakgrund. En fråga som är av intresse är hur en 

förskoleverksamhet kan arbeta aktivt med att skapa förståelse, respekt och hänsyn för 

olika människor hos barnen. Det kan ses som avgörandet i bemötandet eftersom en 

förskollärare i sin yrkesroll med största sannolikhet kommer att möta barn med olika 

bakgrund eftersom att 20 procent av alla barn och elever har en annan bakgrund än den 

traditionellt svenska. Vi hoppas kunna bidra till en ökad förståelse för hur förskollärare 

kan bemöta barn och föräldrar med olika bakgrunder på ett positivt och för alla barn 

utvecklande sätt.  
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2 Syfte och Frågeställningar 

 

Syftet med arbetet är att visa hur förskolan kan arbeta för att skapa en förståelse hos 

både barn och lärare för barns olikheter i form av kulturella bakgrunder. Tre 

frågeställningar står i förgrunden i studien. 

 

 Hur kan en förskolemiljö designas för att bemöta barn med olika kulturella 

bakgrunder? 

 Hur bemöter förskolläraren barns kulturella skillnader?  

 Hur bemöter förskollärare föräldrar?  
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3 Tidigare forskning 

 

De senaste åren har allt fler artiklar och böcker forskare publicerat som handlar om både 

barns språkliga och kulturella utveckling. Anledningen till det är att belysa vad som 

påverkar barnens utveckling och deras tankar gentemot andra kulturer. Här refereras 

även till forskning som belyser vilket ansvar lärare har i mötet med både föräldrar och 

barn med annan kulturell bakgrund.  

 

Kallstenius (2010) avhandling handlar om hur elever och föräldrar väljer skolor efter 

var skolorna ligger och vilken syn samhället har på alternativa skolor. Med andra ord 

om synen på skolan är positiv eller inte. Är synen på skolan positiv så väljer barn och 

ungdomar att åka långa sträckor för att få en bättre utbildning. Barn och föräldrar anser 

att det är betydelsefullt att skapa kontakter och framför allt skapa sig ett bättre språk än 

om de hade fortsatt gå i skola i förorten. Vikten vid språket handlar till stor del om att 

barnen ska ha lättare att inkluderas i samhället med ett korrekt svenskt språk och inte en 

variant på det svenska språket. Kallstenius resultat visar även att det inte bara handlar 

om att utveckla språket utan även om att byta miljö både socialt och geografiskt. De 

barn och ungdomar som är med i Kallstenius undersökning och intervjuer byter alltså 

skola för att lättare kunna inkluderas i samhället och skapa kontakter. De vill även 

komma ifrån de stigmatiserade förorterna där de dras över en kam och av många anses 

vara kriminella (2010).  

 

Deardorff (2011) skriver i sin artikel att skolan har ett stort ansvar att möjliggöra möten 

mellan olika kulturer. Hon anser att barn och ungdomar bör få möta olika kulturer för att 

kunna utvecklas till goda medborgare. Deardorff skriver att det amerikanska samhället 

blir mer och mer interkulturellt och hon anser att barn och ungdomar på grund av detta 

måste få möjlighet att utveckla en förståelse för andras kulturella bakgrund. En av 

anledningarna till att skolan bör träna och möjliggöra barns kunskaper om andra 

kulturer är enligt Deardorff att världen i dag är global och att barn bör bli utbildade i att 

hantera världen (2011). 

 

Även van Oord och Corn (2013) anser att det är av stor betydelse att barn lär sig att 

hantera olika kulturer men anser att om barn ska kunna ta till sig nya kulturer och tankar 

måste de vara säkra i sin egen kultur och vilka värderingar den innehar. De anser att det 

är av stor vikt att barn och ungdomar hittar en kultur med värderingar som de kan 

acceptera som sina egna för att kunna se och acceptera andra kulturer. De menar att 

lärare har ett stort men svårt uppdrag att få alla barn och ungdomar att acceptera och 

förstå olika kulturer. Anledningen är att kulturer är uppbyggda av synliga och osynliga 

saker. De synliga aspekterna är exempelvis språk, konst och mat medan det osynliga är 

t.ex. normer och värderingar. Att förstå de normer och värderingar som finns i en kultur 

utan att själv leva i den är enligt van Oord och Corn mer eller mindre omöjligt (2013). 

 

Även Kultti (2012) anser att skolan har en samhällsfunktion där barn och ungdomar av 

olika kulturer får mötas och lära sig att respektera de olikheter och likheter som finns i 

kulturerna. Hon anser på grund av detta att skolan har ett stort ansvar att dels själva vara 

öppna för nya kulturer dels att möjliggöra möten mellan kulturer i barngrupperna.  

Kultti (2012) skriver även att barn lär sig integrera med andra genom bland annat 

kommunikation. Genom att kommunicera med andra skapar de en förståelse för och kan 

sätta sig in i sina kompisars behov. I kommunikationen mellan barnen så lär de sig även 

att ta till sig och förstå andra kulturer. Kulttis resultat visar med andra ord att när barn 

med olika kulturella bakgrunder får leka och umgås med varandra ökas möjligheterna 
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för att skapa ett samhälle där alla individer lär sig att respektera varandras olikheter och 

se dem som tillgångar.  

 

Fridlund (2011) har studerat hur interkulturell undervisning fungerar i skola och 

förskola. Hennes resultat visar att arbetet med att skapa en förskola och skola där alla 

barn ses som en tillgång är svårt. Hon menar att barn med olika kulturell bakgrund idag 

ses som en belastning istället för en tillgång på skolorna. Hon menar att attityden och 

inställningen till de mångkulturella barnen måste förbättras. De lärare som har sett 

eleverna och utmanat dem har kommit långt och eleverna utvecklas positivt av detta. 

Fridlunds (2011) avhandling visar även att undervisningen av barn med annat 

modersmål än svenska hamnar långt ner på prioritetslistan inom skolan. Genom att barn 

med annat modersmål åsidosätts skapas negativa bilder framförallt från de barnen som 

får modersmålsundervisningen. Fridlund anser att detta kan bero på att en del lärare 

anser att svenska som andra språk är en sämre utbildning än den vanliga svenskan. 

 

Jenner (2004) beskriver hur lärare måste utmana barnen för att de ska utvecklas. Både 

Fridlund (2011)  och Jenner (2004) anser att lärare som har positiva förväntningar på 

sina elever skapar elever som tror på sig själva och sin egen kunskap och som tack vare 

det vågar därmed utvecklas. Negativa förväntningar har ofta en negativ effekt. För att 

läraren ska kunna föra över positiva förväntningar på barnen krävs det enligt Jenner 

(2004)  att läraren måste tror på sig själv och sin egen kunskap. 

 

Elmeroth (1997) skriver i sin avhandling att skolan ska respektera olika kulturer, skolan 

måste också förstå att flytta från ett land till ett annat ofta skapar stora och svåra 

kulturkrockar. För att minska risken för att kulturkrockarna ska påverka barnen negativt 

måste lärare och övrig skolpersonal ge barn och föräldrar tid att acklimatisera sig både i 

samhället och i skolan. Lärare har därför ett ansvar att ta till sig information om barnets 

kultur för att kunna underlätta och skapa förutsättningar för barnen att acklimatisera sig. 

Elmeroth skriver även att synen på barn med invandrarbakgrund måste vara positiv hos 

alla lärare, hon anser till exempel att undervisningen av det svenska språket ska ske 

kontinuerligt under skoldagen. Samtidigt anser Elmeroth att invandrare inte skall 

behöva ge upp sitt språk eller kultur för att kunna bli accepterade i det svenska 

samhället. Elmeroth anser även att lärare har ett ansvar att tydligt visa att alla kulturer 

har samma värde och inte lägga större vikt på lärarens egen kultur. Visar lärarna respekt 

för barnens och deras föräldrars kultur så kan den utvecklas till en tillgång för barnens 

lärande och utveckling. Att till exempel använda sig av tolk när man pratar med 

föräldrar och barn är enligt Elmeroth något som borde vara självklart. ”Ingen förälder 

ska behöva vara främmande och undrande inför det nya landets skola” (Elmeroth 

1997:243).  

 

Fridlund (2011) tar upp en stor del av svårigheten med den interkulturella teorin, när 

hon visar att olika forskare benämner samma typ av ”personer” på så olika sätt. Barn 

med en eller flera utlandsfödda föräldrar får olika benämningar som ”barn med annat 

modersmål” ”barn med invandrarbakgrund” och så vidare. Har personer inom skolan 

och förskolan olika typer av benämningar för dessa personer kan de skapa missförstånd 

mellan personalen.  Hon tar även upp att forskare kan använda sig av olika begrepp för 

att deras idologiska värderingar ska komma fram. Lärarlagen bör på grund av risk för 

missförstånd diskutera och skapa sig egen kunskap och egna benämningar som de själva 

kan stå bakom.  
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3.1 Språklig och kulturell mångfald 
 

Lärare har, enligt både Kultti (2012) och Jenner (2004) ett stort ansvar att bemöta 

barnen på ett bra sätt, har läraren en barnsyn som innebär att barnen är inkompetenta 

varelser kommer läraren inte att se vad barnen egentligen kan. Finns det däremot en 

barnsyn som handlar om att ta tillvara barnens kunskaper och erfarenheter kan barnen 

bemötas utifrån deras bakgrund och på deras individuella nivå (Jenner 2004 & Kultti 

2012). Eftersom skolan och förskolan ofta är den första platsen som barn möter barn 

som har ett annat modersmål, en annan kultur eller ett annat utseende än de själva är det 

viktigt att lärarna på förskolor och skolor är bra förebilder och visar respekt för de olika 

personer och personligheter som kommer (Bozarslan 2011). Kallstenius (2010) tar 

bland annat upp att elever med invandrarbakgrund som valt att ta sig till en mer central 

skola med färre invandrare ofta blir sedda som ”blattar” av både elever och lärare. Att 

som lärare se negativt på elever är enligt Elmeroth (1997) inte okej, som lärare ska du se 

alla elever som lika mycket värda och inte använda dig av nedsättande ord. 

 

En av förskolans uppgifter är att uppmärksamma alla barns kulturer och ge dem en bra 

grundkunskap om både sin egen men också andras. När det gäller barn med utländsk 

bakgrund är det inte bara deras egen kulturella bakgrund utan också den svenska 

kulturen, på så sätt kan de sätta sig in i andra människors situationer. Som förskollärare 

bör man därför ta tillvara på alla barns olikheter och se det som en tillgång istället för 

som ett problem (Lunneblad 2013).  

 

För att kunna se alla barns kunskaper och erfarenheter samt ta tillvara dessa är det bör 

läraren vara flexibel kunna skifta från olika sorters ledarstilar (Lahdenperä 2011). Den 

svenska skolan är till exempel uppbyggd på att läraren är mer en handledare än någon 

som står framme vid katedern och undervisar. De barn och ungdomar som inte har 

förståelse för hur den svenska skolan är uppbyggd kan lätt hamna utanför och känna sig 

misslyckade. Lahdenperä (2011) anser att barn med olika kunskaper och erfarenheter 

ska lär sig sammarbeta för att utveckla barnens kunskaper, hon anser att ett sätt att 

möjliggöra det på är att göra smågrupper vid olika typer av arbeten. Får barnen se sina 

kamrater i olika situationer och olika roller så synliggörs kunskaper och erfarenheter hos 

dem ur andra synvinklar (2011). Även Lorentz (2009) och Elmeroth (2008) anser att 

läraren har en viktig roll och bör lägga stor vikt vid att barn från olika kulturer ska lära 

sig att samarbeta och respektera varandra. 

 

Att olikheter skall ses som en tillgång är något som Fridlund (2011) tar upp som en del 

för att barn ska kunna utveckla sin identitet och sin kultur. Även Kallstenius (2010) tar 

upp vikten av att skapa sig en god förståelse både för sin egen men också andras 

kulturer. Kallstenius(2011) tar till exempel upp hur barn med invandrarbakgrund 

försöker att få platser på de centrala innerstadsskolorna i Stockholm för att skapa sig en 

kultur som är mer svensk än den som de idag har. Det här anser Kallstenius beror på att 

olika kulturer och bakgrunder diskrimineras i dagens samhälle. Det visar sig till 

exempel i olika forskningsrapporter där personer med ickesvenska namn, inte jämförs 

utifrån samma ramar som någon med ett svenskt namn skulle gjort. Kallstenius anser att 

skolan har ett stort ansvar att visa på att olika kulturer har samma värde för att olikheter 

både i samhället och i skolan ska kunna ses som en tillgång (2011).  

Fridlund (2011) anser att skolor generellt behöver arbeta med att hitta vägar till att 

skapa en förståelse för kulturell bakgrund och vad det innebär. Hon tar även upp en 

undersökning gjord av Tomas och Collier som visar att barn som får sin 
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andraspråksundervisning integrerad i den övriga undervisningen lär sig mer och 

undviker dessutom att hamna utanför i klassen. Den typen undervisning visar även 

risker för att de elever som ”skiljs från klassen… utvecklar lägre ambitioner med 

avseende på sin utbildning och att undervisningen bidrar till segregering” (Fridlund 

2011:53). Elmeroth (1997) tar även hon upp segregering, hon menar på att de som 

kommer till ett nytt land och vill anpassa sig till den nya kulturen går igenom fyra 

stadier. Segregering, ackulturation, integration samt assimilation. Segregering innebär 

att den gamla och den nya kulturen är åtskiljda, detta beror till stor del enligt Elmeroth 

på att invandraren inte vet vad den nya kulturen innebär och kan se den som 

skrämmande. Ackulturationen innebär att ”invandraren skaffar sig verktyg för att 

fungera i vardagen” (Elmeroth 1997:62). Språket är det verktyg som är viktigast för att 

ackulturationen ska bli bra.  Det tredje begreppet integration innebär att invandraren tar 

delar från båda kulturerna och skapar en tredje kultur där olika saker som till exempel, 

uppfostran, familjeliv och social organisation kan förändras. Det fjärde och sista 

begreppet assimilation innebär att individen nu går från den gamla kulturen till den 

kultur som majoriteten av landets befolkning har. Där ingår allt från till exempel språk, 

normer och värderingar. Elmeroth tar upp att första generationens invandrare sällan 

kommer till stadiet assimilation utan det brukar först komma hos den andra 

generationen. 

Lahdenperä (2011) och Lorentz (2010) skriver att det är viktigt att alla lärare oavsett 

vilket ämne de undervisar i, får utbildning eller kompetensutveckling inom 

interkulturell utveckling. Anledningen till det är enligt dem, att lärarna då får en djupare 

förståelse för vad barn och ungdomar går igenom och vad lärare kan göra för att stödja 

de barnen. Genom att lärare tar ställning och visar att olika kulturer och språk är 

intressanta och lika värdefulla, inte bara för de barn som är berörda och har ett annat 

ursprung utan även för deras kamrater, utvecklas även barnens synsätt. Det påverkar 

även de barn som har en annan kulturell bakgrund än den svenska. Möts barnen av 

positiva attityder vågar de även själva stå på sig och känna sig trygga och stolta i sin 

identitet och i sin kultur Lahdenperä (2011) och Lorentz (2010). 

 

Fridlund (2011) skriver att barn och ungdomar som möts av lärare som är positivt 

inställda till deras identitet och kultur även i ämnen som inte rör språket lär sig dessa 

ämnen bättre än annars eftersom att de då är trygga i sin identitet. Fridlund anser även 

att det är viktigt att det här görs för att barnen ska få skapa sig en egen identitet där 

barnen får välja vad de tycker känns bäst för dem. 

 

 

3.2 Föräldrars engagemang i förskolan och skolan 
 

Det är viktigt att kunna skapa en bra relation till barnen och deras föräldrar i förskolan 

och det kan göras genom att vara öppen och dessutom skaffa sig kunskap om olika 

kulturer för att på så sätt kunna mötas på ett bra sätt Bozarslan (2010). Bozarslan (2010) 

samt Juul och Jensen (2010) anser att det är väldigt viktigt att en god relation skapas 

mellan hem och förskola/skola. För att kunna göra det anser Bozarslan att läraren är 

öppen och skaffar sig kunskap om vilken bakgrund familjen har (2010). 

 

Elmeroth (1997) och Kallstenius (2010) anser båda att det är betydelsefullt att 

föräldrarna får förståelse för hur och varför de ska vara en stor del i barnens utveckling. 

Elmeroth (1997) menar vidare att det är viktigt att som lärare förstå vilken bakgrund 

föräldrarna har från skolan, har de en positiv inställning eller en negativ inställning eller 
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om de inte har någon alls. Elmeroth visar till exempel på att barn vars föräldrar 

engagerar sig i sina barns skolgång i större grad går klart gymnasiet än andra barn. För 

att skapa ett samhälle där alla har samma möjligheter att utvecklas är det enligt 

Elmeroth betydelsefullt att föräldrar får möjlighet till att stödja sina barn på ett sätt som 

är utvecklande för barnen. Här har lärarna enligt Elmeroth ett stort ansvar i att förklara 

för föräldrarna hur de kan stödja sina barn. Svårigheterna att lyckas med att förklara 

detta kan enligt Elmeroth (1997) vara i vilken grad som föräldrarna själva är utbildade.  

”Endast 29 procent av de invandrarelever vars fäder hade mindre än sju års utbildning 

gick vidare till en tre- eller fyrårig teoretisk utbildning. Bland de invandrarelever vars 

fäder hade mer än tolv års utbildning fortsatte 46 procent till dessa 

linjer”(Elmeroth1997:47). Det finns flera olika orsaker till det, bland annat olika 

kulturkrockar som till exempel att föräldrarna inte har förstått att de får vara med och 

påverka sina barns skolgång till de språkliga, där varken lärare eller föräldrar förstår 

riktigt vad motparten menar. Kommunikationsmissar är vanliga även vid till exempel 

utvecklingssamtal där det saknas tolk. Egholm (2007) anser att det är extremt väsentligt 

att lärare och föräldrar ska kunna göra sig förstådda och på grund av detta använder hon 

sig av tolk i många sammanhang och hellre en gång för mycket än en gång för lite. Att 

använda sig av tolk gör att lärare lättare får en förståelse för vem föräldern är, vad 

förälderns tycker och tänker. Att ha en tolk stärker även relationen mellan lärare och 

förälder vilket är något som både Kallstenius (2010) och Juul och Jensen (2010) anser 

ligger på skolans ansvar. Anledningen till att ansvaret ska ligga hos skolan och läraren 

är enligt både Kallstenius (2010) och Juul och Jensen (2010) att läraren i sin profession 

har förståelse och kunskap om varför det är av betydelse att ha en bra relation mellan 

lärare och förälder. För att skapa ett klimat där föräldrar vill komma till föräldramöten, 

utvecklingssamtal mm är det enligt Juul och Jensen (2010) viktigt att ha en relation där 

föräldern känner att det den säger och tycker räknas och synliggörs. På skolan där 

Egholm är rektor använder de sig i stort sett av hot. Kommer inte föräldrarna på till 

exempel ett föräldramöte ”får de ett brev där jag skriver att om de inte engagerar sig 

mer, måste vi tillsammans hitta en annan skola till deras barn, för hos oss accepterar vi 

inte deras bristande intresse för barnens skolgång.”(Egholm 2007:82). Egholm använder 

sin makt på ett sätt som lagen i Danmark tillåter och föreskriver. Dansk lag säger att 

föräldrarna ska vara delaktiga i skolan. Att vara så tydlig är enligt Egholm bra för att få 

föräldrar att förstå hur viktigt det är att engagera sig i barnens skolgång och få dem 

delaktiga. Att skapa en relation byggd på den typen av makt som Egholm (2007) 

beskriver skapar enligt Juul och Jensen (2010) en än mer asymmetrisk relation där 

föräldrarna av rädsla kommer till skolan.  

 

Elmeroth (2008) anser att förskolan har en viktig roll i arbetet att alla människor har lika 

värde. Det är bra att tänka på det i vardagsarbetet på förskolan för att det ska bli en 

naturlig del av barnens värld, sedan är det mycket mer som påverkar människors 

inställning till olika saker men att lägga en positiv grund är en uppgift som bör ta stor 

plats i verksamheten. Genom att lära sig mycket om varandras olikheter kan osäkerhet 

och problem minskas senare. Det vi har kunskap om känns mindre farligt. 

Mångkulturellt och interkulturellt har inte bara med etnicitet att göra utan även klass 

och genus. Hur barnen bor kan vara en skillnad på samma sätt som vilka möjligheter 

familjen har till att åka på semester eller köpa presenter. Redan i förskolans läroplan 

finns det en värdegrund att förhålla sig till och lära barnen att leva efter, det visar också 

att det är viktigt med kunskaper om den som förskollärare. Eftersom det i förskolan och 

skolan samlas många barn med olika bakgrunder är de en väldigt unik miljö för lärande 

och socialisering. Tack vare det här kan det på ett bra sätt skapas stimulerande möten 

mellan dessa människor. Det kan på så sätt bli naturliga situationer att arbeta med bland 
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annat värdegrundsfrågor. Att få in det i verksamhetens vardag gör att barnen på ett 

naturligt sätt kan ta till sig det och senare även uttrycka det tillsammans med andra 

(Elmeroth 2008).    
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4 Teorianknytning 

 

4.1  Sociokulturellt perspektiv och socialisation  
 

Den som grundade det sociokulturella perspektivet kan sägas vara Lev Vygotskij (1896-

1934). Vygotskij arbetade med utvecklings- och lärandefrågor under ungefär tio år. Han 

var intresserad av hur människors utveckling samverkar utifrån ett sociokulturellt 

perspektiv och ett biologiskt perspektiv Säljö 2010) Lärande och utveckling ur ett 

sociokulturellt perspektiv handlar om att utveckla kulturella förmågor som till exempel 

att lösa problem, skriva, läsa, resonera abstrakt och så vidare. Alltså handlar det om att 

appropriera. Med det menar Vygotskij att man tar delar och kunskaper från andra och 

gör till sin egen kunskap. Det är ett uttryck för att förstå och beskriva lärandet. 

Appropriering handlar också om att lära sig använda och bli bekant med kulturella 

verktyg men också att förstå att inlärning kan ske på olika sätt. Alla lär inte lika. Det här 

kallas också inom den sociokulturella traditionen för medierande verktyg.  Mediering är 

ett av de grundläggande begreppen i den här traditionen, det innebär enligt den 

sociokulturella traditionen att människor använder sig av redskap/verktyg för att förstå 

omvärlden men också agera i den. Det verktyg som Vygotskij ansåg vara det ett av det 

viktigaste är språket (Säljö 2010). Språket är enligt Vygotskij av stor betydelse eftersom 

att det är genom språket man kommunicerar och lärandet sker enligt det sociokulturella 

perspektivet genom just kommunikation (Vygotskij 2002). 

Genom att utgå från det sociokulturella perspektivet kan läraren dra nytta av alla 

barnens erfarenheter och olika inlärningssätt. Enligt Vygotskij använder sig människan i 

huvudsak av två slags redskap, det materiella/fysiska och det språkliga. När det gäller 

det språkliga redskapet handlar det bland annat om bokstäver, begrepp och räknesystem. 

Genom kulturella gemenskaper lär sig människan att förstå och analysera sin omvärld. 

Vygotskij menar att människan upplever världen genom att tänka i ”omvägar” med 

hjälp av sina tidigare erfarenheter och kunskaper. På så sätt utvecklas bland annat 

människans språkliga redskap tillsammans med andra. Det materiella/fysiska redskapet 

utvecklas även genom traditioner, de utvecklas hela tiden beroende på olika faktorer och 

tidigare erfarenheter. I vissa yrken sitter kunskapen i att behärska olika fysiska redskap 

som hammare, skalpell eller liknande men även de här verktygen kräver en användning 

av det språkliga redskapet för att bli fulländat enligt Vygotskij (Säljö 2010). Eftersom 

kommunikationen inte bara innebär att människor reagerar på varandra utan även 

verkligen förstår varandra är det till stor fördel om barnen får lära sig att ord och gester 

kan tolkas och ha olika betydelser för olika människor. Tillgången till dessa kunskaper 

utgör grunden för människan att förstå varandra och på så sätt också bilda de samhällen 

vi lever i (Vygotskij 2002)  

Bozarslan (2010) skriver att eftersom förskolan är en plats där människor med olika 

förutsättningar, kunskaper och bakgrunder möts är det viktigt att kunna ta tillvara på 

olikheterna på ett bra sätt. van Oord och Corn (2013) skriver att en av förskolans 

möjlighet till att ta tillvara på olikheter och likheter är att skapa broar. van Oord och 

Corn anser att det handlar om att skapa förutsättningar tidigt för barnen att se och förstå 

andra kulturer och att förskolan är en plats där det är möjligt att skapa förutsättningar 

för det genom just att skapa broar. Det gäller enligt Bozarslan (2010) inte bara kulturer 

som kommer från olika länder utan även kulturer inom samma land. Det kan även 

handla om ekonomiska, sociala eller religiösa kulturer. Det handlar enligt Bozarslan om 

att vara öppen för integration och genom det skapa broar mellan människor och 
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kulturer. Men för att kunna skapa dessa broar är det viktigt att hänsyn tas och ges från 

båda hållen. Det krävs en viss anpassning till varandra för att relationen ska fungera. 

Det kan handla om att kompromissa utan att tappa sin egen identitet, en människa som 

inte känner sig godkänd och accepterad för den hon är känner sig utanför. Det här 

handlar inte bara om en utländsk bakgrund utan även om fattigdom, arbetslöshet och 

liknande samhällssituationer. Ses olikheter som något farligt kan det bli svårt att se förbi 

dem och hitta en positiv synvinkel. Det handlar även om att se individen istället för att 

se människor i olika kollektiva grupper. Alla är olika och det bör ses som en stor 

tillgång enligt Bozarslan.  

 

Bozarslan (2010) skriver också att eftersom alla människor utgår från sina egna 

erfarenheter och referensramar finns det stora risker för kulturkrockar. I förskolan är det 

därför enligt Bozarslan bra om det finns lärare med olika kulturella bakgrunder som kan 

förstå hur föräldrarna tänker. Det handlar inte om vem som har rätt och fel utan att 

kunna se situationer ur olika perspektiv och utveckla en förståelse för varandra 

(Bozarslan 2010). Även Hedegaard (2009) tar upp det här och skriver att Vygotskijs 

sociokulturella perspektivet är bra, men att det i dagens samhälle är lite förlegat 

eftersom barn och ungdomar med olika bakgrund tänker och fungerar på olika sätt. Det 

handlar enligt Hedegaard om att hela tiden skapa förståelse för hur motparten tänker och 

funderar. 

 

Genom socialisationen lär sig barnet regler och normer som gäller i samhället. De lär 

sig hur de ska agera i olika situationer på ”rätt” sätt men också att alla har lika värde och 

att visa empati. För att barnen ska kunna lära sig det här är det viktigt att de vuxna som 

är i barnets närhet föregår med gott exempel (Säljö 2010). Det kan kopplas till den 

sociala inlärningsteorin som kan sammanfattas med att ”barn gör inte som du säger utan 

gör som du gör”. Människan är social och lär igenom samspel och imitation, Albert 

Bandura menar att människa tar efter olika beteende utan någon direkt förstärkning. Blir 

till exempel ett barn bemött med kärlek och lugn blir barnet så men blir det bemött av 

ilska och hot tar barnet efter det. Det här kan också synas i en barngrupp där några är 

oroliga och på det här viset ”drar” med fler barn i beteendet. Social inlärningsteori 

innebär också att alla människor inte behöver begå olika misstag själva utan kan lära sig 

av andras, alltså ta hjälp av andras erfarenheter. Exempel på saker som barn kan lära sig 

genom den här teorin är värderingar och sociala färdigheter till exempel för dessa kan 

vara svåra att lära sig genom direkt kunskaps förmedling (Hwang & Nilsson 2003). 

Eftersom att socialiseringen sker i olika steg är bra att som förskollärare vara bekant 

med det här för att kunna hjälpa till i den vidare utvecklingen. Barnen leker olika 

rollekar för att befästa sina roller men också för att bearbeta sina kunskaper och 

erfarenheter (Johansson & Lalander 2013).  

 

Säljö skriver att Vygotskij anser att barn behöver ha en trygg miljö där de kan utvecklas 

utefter den proximala utvecklinszonen. Säljö menar vidare på att miljön på förskolan 

kan påverka barnens utveckling. Det innebär med andra ord att miljön på förskolan dels 

bör vara ett komplement till hemmet, dels göra barnen nyfikna och intresserade (Säljö 

2010). Lärare har, enligt Evenshaug och Hallen (2010), till uppgift att skapa en miljö 

där barnen har möjlighet att mötas så att de kan interagera med varandra. Även Lorentz 

(2009) håller med om att barn lär sig genom interaktion och samtal med andra, han 

menar på att det inte bara handlar om språket utan även kunskaper utvecklas genom 

interaktionen med andra.  Kommunikation kan och bör ske på olika sätt men under 

förutsättningar att det är på ett meningsfullt sätt. Viktiga frågor i en läromiljö av 

mångkulturell karaktär är tolerans, likheter och olikheter och det är lärarens uppgift att 
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ta vara på det här på ett bra sätt men också motivera barnen till att öka sina kunskaper, 

att skapa nyfikenhet för det okända för att kunna skapa en förståelse för allas olikheter 

och likheter (2009).  
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5 Metod  

 

I studien valdes en kvalitativ metod eftersom arbetet syftar till att undersöka hur en 

förskola arbetar mångkulturellt och därför var inte en bred empiriinsamling ett tänkbart 

alternativ för oss. En kvalitativ metod innebär att empirin inte syftar till att få en bred 

kunskap utan en mer specifik inriktning. Kvalitativ metod innebär i studien ett 

hermeneutiskt förhållningssätt. Med det menas bland annat att det sker tolkningar av det 

resultatet som framkommer. Det har också betydelse för tolkningen vilken förförståelse 

som finns när till exempel intervjuer görs (Patel & Davidsson 2011).  

 

5.1 Metodval 
 

Valet blev att göra en fallstudie där vi varit icke deltagande observatörer. Det innebär att 

vi inte deltagit i verksamheten utan hållit oss i bakgrunden (Patel & Davidsson 2011). 

Anledningen till det var för att få en så bra bild av den ordinarie verksamheten som 

möjligt. Av naturliga skäl kom barnen fram och frågade vad vi gjorde i början men när 

vi förklarat det så brydde de sig inte så mycket längre. En annan anledning till att dessa 

observationer gjordes istället för deltagande observationer var även tidsåtgång, då hade 

det behövts betydligt fler dagar på förskolan. 

 

I det här arbetet valdes en kvalitativ insamlingsmetod i form av en fallstudie för att få en 

mer specifik inriktning inom arbetsområdet och förhoppningsvis blir det på så sätt en 

djupare kunskap om studiens frågeställningar. Just i fallstudie är det inte 

tillvägagångssätten som har störst betydelse, även om de är viktiga, utan 

frågeställningarna man utgår ifrån (Merriam 2006). Vid bearbetningen användes alla 

fältanteckningar, fotografier och intervjuer som samlats in under studien för att hitta 

fram till ett resultat i förhållande till arbetets frågeställningar. Eftersom arbetet syftar till 

att se hur en mångkulturell förskola arbetar blev fallstudie ett alternativ som bedömdes 

kunna ge mest material i empiriinsamlingen. Just fallstudie används i huvudsak för att 

synliggöra till exempel en pedagogisk företeelse. En fallstudie är en form av metod som 

kan innehålla flera olika perspektiv (2006).  

 

Former för datainsamling som valdes var observation, intervju och informella samtal. 

Det här för att få så stor bredd som möjligt i empirin. En av anledningarna till att inte 

enbart intervjuer används var för att det hade varit svårt att besvara arbetets 

frågeställningar. Ytterligare en form av datainsamling som användes var fotografering, 

för att få ytterligare dokumentation av hur verksamhetens miljö var utformad. Vilket 

kan ha viss betydelse för resultatet. 

 

När intervjun genomfördes var den av semistrukturerad natur, det vill säga att det bara 

var ett fåtal givna frågor (bilaga 4) som sedan kompletterades med följdfrågor. Det här 

för att få så mycket information som möjligt i svaren (Merriam 2006). Intervjun gav 

ytterligare empiri att arbeta vidare med.  
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5.2 Urval 
 

Valet av förskola, skedde genom kontakt med en koordinator för den 

verksamhetsförlagda utbildningen på Linneuniversitet, med särskilt ansvar för 

interkulturell verksamhet. Hon gav oss ett flertal telefonnummer till olika förskolor som 

sedan ringdes. Förskolechefen Britt (vars namn är fingerat) var intresserad och vi valde 

därför att göra fallstudien på en av hennes förskolor.  

 

Urvalet av personer som observerats, intervjuats och samtalats med valdes utifrån att det 

skulle finnas en bredd inom verksamheten. Därför samtalades det med både 

förskollärare, barnskötare och kökspersonal, senare även med förskolechefen. Allt för 

att få en så bra helhetsbild som möjligt, eftersom fokus i arbetet ligger i hur det arbetas 

med studiens frågeställningar på just den här förskolan. 

 

Personerna som synliggörs i den här studien är: 

 

Förskollärare 1: I det här arbetet kallad Anna. Hon håller just nu på att gå en 

vidareutbildning om interkulturell förskola. Hon har arbetat som förskollärare i ungefär 

tre år.  

 

Förskollärare 2: Här kallad Carina. Carina ska i höst även hon läsa den utbildningen 

som handlar om interkulturell förskola. Hon har arbetat inom den mångkulturella 

förskolan i ungefär 20 år på olika ställen i enheten. 

 

Förskollärare 3: Hon heter i det här arbetet Daniella. Hon har arbetat inom kommunen i 

ungefär 15 år och har under de här åren fått stor erfarenhet av mångkulturell förskola. 

 

Förskolechef: I det här arbetet kallad Britt. Hon är förskollärare och arbetar som 

förskolechef i enheten. Hon har varit förskolechef i ungefär två och ett halvt år  

 

Avdelningen som observerades mest kallas i det här arbetet för Fläkten. 

 

 

På förskolan finns det åtta avdelningar, ungefär 40 procent av barnen har olika etniska 

och kulturella bakgrunder. Totalt finns det cirka 120 barn på förskolan men det kan 

tillkomma en del barn då och då eftersom att de även tar in barn som söker asyl. 

Anledningen till att valet föll på den här förskolan var en snabb och positiv kontakt med 

Britt som direkt ställde upp och beskrev sin förskola. Efter att ha gått runt på alla åtta 

avdelningar som finns på förskolan föll valet på att mest fokusera på en avdelning där 

det verkade finnas en tydlig tanke i verksamheten när det gällde språk, allas lika värde 

och att olikheter ses som en tillgång. Vi ville ha positiva intryck för att visa hur man på 

ett bra sätt kan arbeta med mångkultur. Hela förskolan har en välkomnande miljö och 

genomsyras av en tydlig tanke om allas lika värde. Förskolans avdelningar består av 

flera rum av olika storlekar. I huset finns också ett gemensamt motorikrum som alla har 

tillgång till. Gården är stor och tillåter samspel mellan samtliga avdelningar. Förskolan 

ligger i ett mångkulturellt område i ett större samhälle i södra Sverige. 
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5.3 Tillvägagångsätt 
 

5.3.1 Insamling av data   

 

Insamlingen av data skedde under tre dagar, måndag, tisdag och onsdag. Det var 

förmiddagarna som valdes eftersom det är mest planerad verksamhet då kunde vi få 

mest information till studien. Tankarna och observationerna skrevs ner av båda 

observatörerna oberoende av varandra, för att under bearbetningen kunna jämföra. 

Samtalen skedde mestadels spontant under tiden observationer utfördes, dels om det 

uppkom frågor från oss och dels när personalen hade frågor eller ville delge oss sina 

tankar. Under den tid som spenderades i förskolan observerades lärarna ihop med 

barnen för att få en bild av hur de arbetar. Barnen var inte i fokus eftersom studiens 

inriktning var mot hur lärarna arbetar och hur själva miljön i förskolan ser ut. När 

observationerna gjordes var det ofta någon form av aktivitet som pågick men även en 

del spontana händelser iakttogs som var av vikt för att i det slutliga resultatet kunna 

svara på frågeställningarna. Det var även då fotograferingen skedde på de olika 

avdelningarna.  

 

Fallstudien valde vi att göra ena veckan för att veckan därpå återkomma och göra 

intervjun med Britt. Anledningen var att hinna reflektera över vad som setts och hörts i 

de informella samtalen med lärarna och observationerna på förskolan så att vi kunde 

ställa relevanta och givande frågor för att få ytterligare en bild av verksamheten.  

 

5.3.2 Bearbetning av data 

 

Efter varje dags insamling jämfördes och diskuterades anteckningar och upplevelser. 

Genom att gå igenom alla anteckningar kunde den information som var relevant i 

förhållande till arbetets frågeställningar skrivas ner i ett nytt dokument för att sedan 

kunna bearbetas och analyseras ytterligare. Även tankar som kommit upp utan att 

antecknas diskuterades under den här stunden. Det märktes tidigt att mycket av det som 

setts och hörts var olika för oss men även mycket som uppfattats på samma sätt. 

Eftersom vi lagt större vikt vid olika upplevelser blev diskussionerna givande och nästa 

dag uppfattades andra saker än dagarna innan. När observationsdagarna gått gicks alla 

anteckningar igenom igen för att delas upp i olika grupper eller teman. De teman som 

framkom och fokuserades i relation till arbetets frågeställningar var: Förskolemiljön, 

hur den var utformad och vilken tanken var med den för att utmana barnen samtidigt 

som den är välkomnande. Relationen mellan lärare och förälder, vad kan göras och vad 

görs för att bygga relationer mellan lärare och föräldrar. Lärarnas kunskap om barnens 

bakgrund och hur de bör ta vara på allas olikheter samt språket, vikten av att 

kommunicera på olika sätt men också hur man kan dra nytta av varandras kunskaper 

och erfarenheter. Dessa teman hittades genom att anteckningarna skrevs ut och sedan 

markeras resultaten med olika färger för att hitta likheter och skillnader. Efter det lades 

delarna in under de rubriker som valts som teman.  

 

Den empiri som samlats in under de informella samtalen har valts att synliggöras genom 

en sammanfattande beskrivning för att informationen var snarlik varandra, medan Britt 

som intervjuades syns mer eftersom hennes svar skiljer sig mer från de övriga. 

5.4 Etiska ställningstaganden 
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Alla personer som har varit delaktiga i studien är anonyma så tillvida att de har 

fingerade namn, så även förskolan och avdelningen. Den avgörande anledningen till det 

här är att vi anser att de då får möjlighet att berätta saker som de kanske inte gjort om de 

inte varit anonyma. Första dagen när studien startade hade de husmöte på förskolan. Där 

var vi med och informerade om våra frågeställningar, arbetets upplägg och att det är helt 

frivilligt att delta. Ett brev (bilaga 1) lämnades även till förskolechefen för att informera 

om hur den empiri som samlats in kommer användas och på vilket sätt hänsyn tas till de 

forskningsetiska principerna som Vetenskapliga rådet (2006) arbetat fram. Dessa 

principer innebär fyra delar: informationskravet där vi informerade de inblandade att det 

sker helt frivilligt och att de när som helst kan dra sig ur. Redan under husmötet 

informerades personalen även om vilka insamlingsmetoder som skulle användas.  Sedan 

är det samtyckeskravet som innebär att deltagarna själva bestämmer om sin medverkan. 

Under hela studien tillfrågades alla informanter vid samtal och observationer om 

materialet kunde användas i arbetet. Nästa princip är konfidentialitetskravet, vilket 

syftar till att alla uppgifter behandlas med största möjliga anonymitet och därför blev 

valet att använda fingerade namn på både förskola, avdelning och personal. Även 

kommunen och ort har vi valt att anonymisera för att verkligen uppfylla det här kravet 

för allas skull. Hur materialet förvaras och vilka som kommer ta del av materialet ingår 

också här. Den sista delen är nyttjandekravet som betyder att den empirin som samlats 

in enbart kommer användas i det här arbetet. Det kommer inte användas i något annat 

sammanhang. Informationen om det här lämnades som sagt både muntligt och i 

brevform (2006).  

5.5 Tillförlitlighet 
 

Under fallstudien har noggranna anteckningar fört under observationerna och även 

under vissa samtal. Anteckningarna har sedan bearbetats och analyserats tillsammans av 

observatörerna. Olika dokumentationsformer har används för att få med så mycket som 

möjligt. Fotografier har tagits på olika saker i förskolans miljö för att få ytterligare 

verifiering av vad som setts. När intervjun genomfördes spelades den in för att det 

skulle finnas möjlighet att gå tillbaka och få med all information. Det kan vara svårt att 

hinna anteckna allt som sägs och därför kan viktigt resultat gå till spillo.  

 

Det unika för just en fallstudie ligger inte i tillvägagångssätten, även om det är viktigt, 

utan i hur slutresultatet blir utifrån de frågeställningar som arbetet har (Merriam 2006) 

därför har arbetets frågeställningar hela tiden varit i fokus vid all datainsamling oavsett 

om det rört sig om fotografering, observation, intervju eller informella samtal.    
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6 Resultat 

6.1 Förskolemiljö  
 

Informanterna berättar att en av de mest centrala delar i deras arbete är de 

värdegrundsfrågor som läroplanen säger att man ska arbeta med. Ser de på miljön anser 

de att det ska finnas saker på väggarna som kommer från olika platser i världen och 

visar på en syn att alla oavsett bakgrund är lika centrala för att verksamheten ska bli så 

bra som möjligt. Detta är något som de konstant för diskussioner om för att utveckla 

verksamheten. Många av de föremål som de har på väggarna i dag visar enligt 

informanterna på en syn där olikheter är något positivt och som är bra för barnen. I den 

stora hallen finns en stor tavla (se bilaga 2,a) med fyra olika ansikten som man tydligt 

ser kommer från olika etniska bakgrunder. Dessa barn har stora leenden på läpparna och 

håller varandra i händerna. Den tavlan återkommer på flera platser precis som en matta 

där det är flera barn som precis som på tavla har olika etniska ursprung står runt jorden 

och håller varandra i händerna (Bilaga 2,b).  

 

På avdelningen Fläkten finns det i hallen en gren (bilaga 2,c) upphängd med ordet hej 

skrivet på många olika språk och lärarna inne på Fläkten förklarar att på dessa språk kan 

barnen säga hej. Det är inte bara barnens modersmål utan även t.ex. engelska, tyska, 

rövarspråket och teckenspråket. Detta är enligt Britt en av många saker som de gör på 

förskolan för att visa på den mångfald som finns och som de arbetar med.  

 

Även leksaker som till exempel dockor (Bilaga 2,d) med olika hudfärger och utseenden 

finns att tillgå på flera av avdelningarna på förskolan. De har på avdelningen fläkten tre 

böcker där huvudpersonen heter något annat än ett traditionellt svenskt namn. På en av 

småbarnsavdelningarna hänger även en vers (Bilaga 2,e) och i personalrummet finns det 

ett papper med värdegrundsord mångfald, trygghet, respekt och delaktighet(Bilaga2,f). 

Dessa ord ska genomsyra hela verksamheten. 

 

6.2 Olikheter som tillgång 
 

Britt anser att man bör arbeta med en mångkultur förskola och enligt henne finns det två 

viktiga punkter för att lyckas, bra lärare och en bra miljö. Hon säger att miljön måste 

vara inbjudande och ska dessutom visa att vi anser att alla oavsett bakgrund har samma 

värde. Hon tar som exempel upp mattorna med barnen som håller varandra i händerna, 

grenen med ordet hej på olika språk samt flaggorna som finns i tamburen visar på en 

positiv inställning till olikheter. Även andra informanter anser att det är viktigt att se 

olikheter som en tillgång. Anna som är en av de som just nu håller på att gå en kurs om 

just Flerspråkighet och interkulturalitet menar att det inte bara handlar om etniska 

olikheter utan även om till exempel sociala olikheter som fattigdom, hur barnen bor och 

hur familjesituationen är. Carina berättar att hon under en studiedag i kommunen fick 

frågan om hur man arbetar med ”sådana barn” från en av sina kollegor som inte har sin 

tjänst i ett mångkulturellt område. Carina svarade att det handlar om att se varje barn 

utifrån vilka individer de är och inte vilken bakgrund barnen har. 

 

Britt berättar även om att de tar in personer från SFI
1
 som arbetstränar på förskolan. Det 

här gör de dels för att möta samhället och visa att det är viktigt att stötta de personer 

som försöker att lära sig svenska men även för att barnen får höra sitt modersmål talas i 

                                                 
1
 Svenska För Invandrare 



  
 

20 

verksamheten. Britt vill fortsätta samarbetet men vill även utveckla det så att de som 

läser SFI får i uppdrag att till exempel översätta veckobrev från förskolorna. Genom att 

de får göra det så tränas deras svenska samtidigt som förskolorna får veckobreven 

översatta och kontrollerade av de som kan språket. Något annat Britt vill göra är att 

skapa ett samarbete mellan flera förskolor för att de ska kunna ta del av varandras 

kunskaper.  

 

Informanterna berättar att alla barn oavsett kulturell, religiös eller annan bakgrund får 

möjlighet att skapa sig en uppfattning både om sig själva och om andra. De pratar och 

diskuterar kulturella ämnen både med barnen och med varandra i personalgruppen. Det 

här har gjort att de hela tiden reflekterar över vad och hur de kan arbeta vidare med 

barns olikheter.  

 

6.3 Föräldrakontakt 
 

För att skapa en förskola som respekterar barnens bakgrunder anser Britt att det är bra 

om även föräldrarna engageras. För att skapa engagerade föräldrar är det enligt Britt 

viktigt att man respekterar föräldrarna och deras bakgrund. Hon tar själv upp läroplanen 

och beskriver hur svårt det är att komplettera hemmet om man inte kan förstå hur 

hemmet är uppbyggt. För att skapa en relation mellan förälder och förskola finns det 

enligt Britt flera saker man kan göra, att bemöta föräldrarna med respekt och ha ett 

trevligt bemötande är det som är som är det mest betydande. Britt har mött flera 

föräldrar som inte vet hur den svenska skolan fungerar, och inte heller har förståelse för 

vad förskolan innebär.  Som lärare ska man på grund av det enligt Britt försöka förstå 

hur svårt det är att lämna bort sitt barn till en förskola som man egentligen inte förstår 

vad den ska vara bra för. Det är med andra ord viktigt att kunna förklara varför 

förskolan finns och vad den tillför i barnens utveckling och kunna bemöta föräldrarna i 

deras eventuella rädsla.  

 

Både det talade språket men även kroppsspråket är av stor vikt för att skapa en relation 

som är trygg och givande för båda parter, visar personalen att alla är välkomna med 

både det talade språket såväl som kroppsspråket bemöter lärarna föräldrarna på ett bra 

sätt. På de förskolor som Britt är chef för så använder de sig ofta av tolkar för att 

verkligen se till att budskapet ska komma fram och tas emot på rätt sätt både från och 

till föräldrar. Alla veckobrev samt ledighetsansökningar mm översätts för att all 

information skall kunna förmedlas. Hon vill även kunna ta sig ut i olika verksamheter 

och föreningar med många invandrare för att förklara vad förskolan gör och vad den 

innebär.  

 

 

6.4 Kunskaper och erfarenhetet 
 

Modersmålsutvecklingen på förskolan har till viss del stannat av då förskolan inte 

längre har några modersmålslärare kvar, det här säger Britt beror på de ekonomiska 

resurser förskolan har. De arbetar på grund av det inte längre på samma sätt utan har fått 

tänka om en del. De visar bland annat filmer på barnens modersmål. De har också en del 

personer som är där och arbetstränar på förmiddagarna och går på SFI på 

eftermiddagarna. Det tycker Britt och övriga informanter är bra då de dels får en till 

resurs men även kan få hjälp med att göra sig förstådda av både barn och föräldrar.  
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Barnen får på grund av att det inte finns några modersmålslärare kvar mer stimulans i 

det svenska språket. Här arbetar lärarna lite olika beroende på vilken ålder barnen har. 

En av pedagogerna på en av småbarnsavdelningarna pratar och benämner det barnen 

gör. Observatörerna såg bland annat hur hon när barnen målade hela tiden benämnde det 

som barnet gjorde oavsett vad det gjorde. Hon var även hela tiden fysiskt närvarande på 

barnens nivå och var dessutom hela tiden lugn och välartikulerad. På de avdelningar där 

barnen är lite större flödar samtalen om allt mellan himmel och jord. Lärarna är där och 

stödjer som handledare om det behövs men försöker att låta barnen föra samtalen själva.  

 

För att kunna utgå från barnens kunskaper och erfarenheter anser Britt att det är viktigt 

att lärarna kan sätta sig in i hur barnen känner. Hon har bland annat haft workshops där 

lärarna har fått i uppdrag att bygga torn av olika material utan att samtala med varandra. 

Detta har gjort att lärarna har börjat diskutera mer om hur de kan säga och förklara saker 

för barnen på olika sätt för att även de barn som inte förstår svenska ska förstå. De har 

bland annat kommit fram till att bilder och konkreta material är något som är bra. Något 

som de har börjat använda på senare tid är Ipads med ersättningsmaterial.  De anser 

även att barnen ska få göra så mycket saker som möjligt själva och lärarna är där som 

handledare. De anser även att det är viktigt att lyssna på vad barnen tycker och tänker 

och försöka att lyfta ner samtalet på barnens nivå och deras intressen. Det här såg vi ett 

tydligt exempel på redan första dagen vi var där:  

 

Under en av samlingarna sitter lärarna och delar ut frukt när ett av barnen säger till en 

av lärarna: Du sitter på siffran 7 och jag sitter på siffran 5. Den tråden fångar lärarna 

direkt upp och pratar tillsammans med hela gruppen om vad siffror innebär. De visar de 

till exempel på hur många barn det är som är där, antal syskon barnen har samt hur 

gamla syskonen är. 

 

6.5 Positivt bemötande 
 

På förskolan serveras traditionella maträtter från Sverige och andra länder. På förskolan 

serveras varje dag mat som till exempel kosher, de serverar dock inte halalslaktat kött 

eftersom kommunen inte anser att det är ett okej sätt att avliva djur på.  Förskolan 

serverar även vegetariskt, fläskfritt samt allergifri kost. Alla som äter specialkost får sin 

mat på blå tallrikar medan de andra barnen får maten på vita tallrikar (bilaga 3c). 

Anledningen till det är att det ofta är många barn och lite personal i matsalen vilket gör 

att personalen inte alltid vet vem som inte kan äta vad. Att göra detta är med andra ord 

ett sätt att försöka säkerställa att barnen äter det som de ska äta både av religiösa och 

medicinska skäl.  

 

På förskolan finns det inte så många böcker (bilaga 3,d) där huvudkaraktärerna har namn 

som Ahmed istället för ett traditionellt svenskt namn som Karl. Daniella förklarar att de 

böcker som finns på biblioteket ofta är utlånade till andra förskolor som arbetar med 

mångkultur, men att de aktivt försöker att finna andra lösningar, de visar till exempel 

filmer på olika språk, de har bland annat visar Mr. Bean på arabiska för hela 

barngruppen. Det tyckte alla barnen var riktigt kul.  

 

En av informanterna tar upp att lärarna i arbetslaget ofta diskuterar saker som är svåra 

inom förskolan. Något som ofta tas upp är hur de ska kommunicera med de små barnen 

som inte förstår någon svenska. Är det äldre barn så kan de ofta få fram vad barnet vill 

genom att få hjälp av andra barn som kan barnets modersmål. Det handlar även om att 
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kunna trösta barnet vid lämning och förklara för barnet när mamma eller pappa kommer 

tillbaka. Detta använder en del lärare översättningsappar till. En av lärarna berättar att 

hon satt med ett barn och väntade på att barnets mamma skulle komma och använde sig 

då av en översättningsapp och berättade med hjälp av den att ”mamma kommer snart”. 

Det här gjorde att barnet blev glad igen och förstod att det går att få svar på sitt språk.   

 

På en av väggarna på Fläkten har lärarna satt upp 24 ballonger (bilaga 3,a) som ska 

representera dagarna innan det blir ledigt. Varje barn får smälla en ballong och får då 

fram en lapp med ett uppdrag som ska göras. Exempel på dessa uppdrag är att göra 

tomtar, gå till djuraffären och hämta fiskar till avdelningens akvarium.  

 

Ett av barnen sitter och pratar om kalendern med en av lärarna. Läraren frågar barnet 

om de firar jul hemma och får då svaret: Ja självklart gör inte alla det? Läraren förklarar 

då att en del familjer inte firar jul utan till exempel firar nyårsafton lite mer istället. 

Även fast de är så öppna med att olika kulturer firar traditioner på olika sätt så berättar 

informanterna att de inte pratar om till exempel ramadan eller andra religiösa högtider 

förutom de kristna.  

 

Som tidigare nämnts så finns mycket i miljön på förskolan som visar på respekt för 

många kulturer. Till exempel flaggorna på en av ytterdörrarna (se bilaga 3,b) mattorna 

med barnen som står runt jorden och håller varandra i händerna samt tavlan som har 

ansikten av fyra olika barn. Några av lärarna har fått gå på utbildningen Flerspråkighet 

och interkulturalitet i förskolan. Den utbildningen har varit så pass lyckad att de har 

skapat ett samarbete med Kristianstads universitet som kommer till kommunen och 

håller i utbildningen för 22 lärare på Britts förskolor samt för en del andra lärare i 

området. Hon anser att ju fler som går utbildnigen och får en djupare kunskap om hur 

man kan arbeta med barns olikheter desto bättre. Hon menar att ju fler som lär sig att 

bemöta barnen utifrån deras situation ju bättre blir verksamheten och barnen mår bättre. 

 

Britt anser att även hon själv ska gå på denna typ av utbildning för att veta vad hennes 

kollegor får lära sig så att hon kan utveckla lärandet på förskolan ännu mer. Nu när det 

är jul har Britt även börjat fundera på varför de firar till exempel Lucia på förskolorna 

och inte bara har ett vanligt uppträdande. Hon anser att det måste vara ett djupare motiv 

än att det är en s+9-vensk tradition och så har vi alltid gjort för att man ska kunna 

motivera det i relation till läroplanen.  

 

6.6 Mötas med respekt 
 

Britt och övriga informanter berättar att då det sker många möten mellan föräldrar och 

personal har personalen märkt hur viktigt det är att respektera hela familjernas 

bakgrund. Personalen har till exempel ofta samtal med föräldrar om hur förskolan 

arbetar och varför de gör på ett visst sätt. Det här har gjort att relationen mellan 

föräldrar och lärare har blivit mycket god, där pedagogerna och föräldrarna har ett öppet 

klimat och där föräldrarnas tankar och åsikter får komma fram, även om lärarna är 

bestämda med att förklara att det är de som bestämmer i slutändan. Informanterna tog 

som exempel upp hur några föräldrar inte gillade att det fanns fotografier på deras barn, 

eftersom att i deras religion inte får trampa på fotografier (avbilder) av någon. När 

lärarna förklarade att det var till för att barnen själva skulle hitta sin plats vid bland 

annat samlingar så gick föräldrarna med på detta.  
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Britt och övriga informanter är positiva till nya möten och försöker att hela tiden 

respektera de familjer som kommer. Detta är inte minst tydligt när de pratar om barnen 

som söker asyl. Pedagogerna försöker att hela tiden bemöta barnens bakgrunder och de 

förutsättningar som finns. De barn som är asylsökande kan i vissa fall bara stanna i 

några månader medan en del stannar längre. För att skapa en trygghet för deras skull så 

försöker personalen att sätta dessa barn i trygga harmoniska grupper. Personalen 

diskuterar mycket om hur de själva kan utvecklas både som individer men även som 

grupp för att möta nya barn och deras familjer. I arbetslagen har de bland annat gjort 

övningar där de har fått ta kort på hur ett välkomnande möte skall gå till och fått 

presentera det för sina kollegor. Det här har gjort att diskussionerna om vikten av att 

mötas har ökat och även förståelsen för att möten kan gå till på olika sätt och ses på 

olika sätt beroende på vem man är. På förskolan har personalen tack vare det här 

fokuserat på att skapa olika mötesplatser för att barnen ska kunna få chansen att mötas. 

Bland annat finns det olika rum på avdelningarna som avdelningarna ”lånar” av 

varandra för att kunna utmana barnen i att mötas utifrån olika förutsättningar. De här 

rummen är till exempel inspirerande för vattenlek, luftexperiment och liknande 

upplevelser. På Fläkten och de övriga avdelningarna finns dessutom allt material 

tillgängligt för barnen i alla rum. Det här har gjort att det har skapats nya mötesplatser 

även i de ”vanliga” rummen” på förskolan. 
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7 Analys 

7.1 Miljön på förskolan 
 

Resultatet visar att en miljö som har olika typer av kulturella inslag också kan bemöta 

barn och föräldrar med olika kulturer på ett positivt sätt. Miljön på förskolan är enligt 

Britt en viktig del i att skapa en bra värdegrund, hon påpekar att alla mattor, tavlor, 

böcker med mera har som syfte att visa olika kulturer och att alla är välkomna oavsett 

bakgrund. Det här sättet att tänka och tydligt visa för barnen att alla är lika mycket 

värda är enligt Bozarslan (2011) bra. Bozarslan menar att första mötet barn har med en 

annan kulturell bakgrund ofta sker just på förskolor och skolor. På grund av det så är en 

förskola som tydligt visar att alla är välkomna ett bra sätt att inkludera olikheter (2011).  

 

Resultatet visar även olika konkreta exempel där lärare får förklara och visa olikheter 

hos olika barn, till exempel barnet och läraren som pratar och diskuterar om att inte alla 

barn firar jul. Fridlund (2011) och Kallstenius (2010) tar upp hur viktigt det är att 

läraren har en positiv inställning till barns olika bakgrund. Lärare som vågar stå för och 

visa de skillnader som finns och som är positiv till dessa skapar en positiv bild av 

olikheter hos barnen.  Resultatet visar att informanterna arbetar med att lyfta barnens 

olikheter och göra dessa till styrkor i verksamheten. Barnen får till exempel ta del av 

maträtter, musik, böcker och film från andra kulturer. Jenner (2004)  tar upp hur viktigt 

det är att lärarna har en god barnsyn, där alla barn får komma till tals och synas. Det 

handlar enligt Jenner om ömsesidig respekt. Lorentz (2010) skriver att det är viktigt att 

lärarna får vidareutveckling inom interkulturell teori för att kunna möta barnen utifrån 

deras bakgrunder. Genom att Britt låter sina kollegor gå den interkulturella utbildningen 

får lärarna möjlighet till att lära sig att se saker utifrån nya perspektiv. 

 

Att som lärare tydliggöra de skillnader som finns är viktigt, men det är minst lika viktigt 

att även lyfta det som är lika mellan barnen. Som till exempel de svartvita bilderna på 

barnens ögon (bilaga 3c) som finns i hallen på avdelningen Fläkten. Att olikheter skall 

ses som en tillgång är något som Fridlund (2011) tar upp som utvecklande för barns 

identitet och kulturskapande. Genom att synliggöra likheter och olikheter visar lärarna 

att alla barn är lika mycket värda, oavsett vad de har för bakgrund. van Oord och Corn 

(2013) skriver att det är betydelsefullt att bygga broar mellan olika kulturer och att visa 

på likheter är enligt författarna ett bra sätt. Även Vygotskij framhöll betydelsen av att 

olika kulturer möts eftersom olikheter hos människor utvecklar människan och dess 

kunskap (Säljö 2010). 

 

För att barnen ska ha möjlighet att skapa förståelse och kunskap om varandra och 

varandras olika kulturer är det enligt informanterna viktigt att skapa möjligheter till 

samtal.  Det är något som Deardorff (2006) håller med om, hon anser att möjligheter för 

barn att samtala och lära sig av varandra är en stor del i att barns lärande. Enligt den 

sociokulturella teorin är samtal ett av de viktigaste verktygen för att förstå andra genom 

samspel med andra människor. Vygotskij ansåg att medieringens roll för mänsklig 

utveckling var betydelsefull, det vill säga hur människor genom språket blir delaktiga i 

en nyanserad begreppsvärld som används både i samtal och vid egna tankar (Säljö 

2010).  

 

För att barnen ska kunna mötas på olika sätt har de allt material på den nivån som 

barnen befinner sig på. De har även samarbete mellan avdelningarna vilket gör att 

möten mellan lika kulturer och intressen sker kontinuerligt i verksamheten. Kultti 
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(2012) skriver att skolan ska vara en mötesplats för olika kulturer och människor samt 

att barnen ska få möjlighet att sätta sig in i andra människors behov och tankar. För att 

möjliggöra det måste barnen få tillfälle att kommunicera med sina kamrater (2012). 

Även Evenshaug och Hallen (2010) anser att barn som samtalar och kommunicerar med 

varandra lär sig av varandra. Det är detta som Vygotskij kallar appropriering, ta och ge 

kunskap genom kommunikation med andra. Han menar även på att det är viktigt att ge 

alla barn chans att lära sig på sitt sätt, eftersom att alla lär sig olika beroende på vilken 

bakgrund de har. Språket är med andra ord ett verktyg för att skapa en lärande miljö där 

barnen känner sig trygga i att kommunicera (Säljö 2010).  Evenshaug och Hallen (2010) 

anser att ett av uppdragen som lärare har är att möjliggöra mötessituationer för barnen i 

verksamheten.  Att informanterna arbetar mycket med samtal och öppna miljöer där 

barnen har möjlighet till att samtala påverkar barnens fortsatta lärande.  Att de även 

arbetar på ett sätt där barnen själva får upptäcka saker är enligt Lahdenperä (2011) samt 

Lorentz (2009) och Säljö (2010)  bra då det gör att barnen tillsammans måste komma 

fram till hur och vad de ska göra. Det här skapar samarbete vilket gör att barnen lär sig 

att respektera varandra och varandras åsikter. Fridlund (2010), Lorentz (2010) och 

Lahdenperä (2011) anser även att förskolor och skolor som lär sig att arbeta med 

barnens modersmål möjliggör för barnen att kunna skapa en trygghet i sin egen kultur. 

Lärare som arbetar med barnens modersmål måste förstå varför barnen ska lära sig sitt 

modersmål.  

 

7.2 Bemötande 
Resultatet visar på flera sätt att bemöta barn med hänsyn till deras kulturella skillnader. 

Lahdenperä (2011) och Lorentz (2010) skriver att lärare som har fått vidareutbildning i 

bemötandet av olika kulturer har en större förståelse för vad både barnen och deras 

föräldrar går igenom. Enligt Britt handlar det om att alla ska ses i den situation som de 

befinner sig i. Hon anser att de barn som söker asyl behöver ett sorts stöd medan de 

barn som är födda i Sverige alternativt har levt i Sverige en längre tid behöver en annan 

typ av stöd. På grund av detta är det bra med vidareutbildning.  

 

Elmeroth (1997) tar upp vad invandrare går igenom från att de bestämmer sig för att 

lämna sitt land och komma till ett annat. Att som lärare förstå att barn och deras 

föräldrar går igenom olika stadier är enligt Elmeroth en stor del i att förstå barnen. 

Fridlund (2011) skriver att det är viktigt att bemöta barnen i den situation de befinner 

sig i för att barnen ska kunna skapa en identitet som bygger på trygghet. Vygotskij anser 

att barn som är trygga i sin identitet och sin kunskap har lättare att ta in och förstå nya 

saker (Vygotskij 2002). Även Lahdenperä (2011) tar upp att det är viktigt att bemöta 

barnen utifrån vart de befinner sig men anser att det även gäller i kontakten med 

föräldrarna (2011). Detta är något som avdelningen Fläkten arbetar med, lärarna 

diskuterar mycket med föräldrarna om hur viktiga de är för sina barns utveckling. 

Personalen får ofta förklara för nya föräldrar att deras barn behöver få ta del av sitt 

modersmål i hemmet, även om barnen svarar på svenska behöver de höra att föräldrarna 

använder modersmålet i hemmet. Juul och Jensen (2010) och Kultti (2012) skriver att 

det är viktigt att föräldrarna blir engagerade i sina barns utveckling och att språket är en 

stor del i barnens utveckling.  Av resultatet framgår att personalen deltar i utbildningen 

Flerspråkighet och interkulturalitet. Att många lärare får förståelse och kunskap om hur 

de ska arbeta med interkulturalitet och flerspråkighet med barnen kan enligt Fridlund 

(2011) stärka barnens identitet och självkänsla genom att andra lyfter deras kultur. 

Elmeroth (1997) tar även upp hur viktigt det är att lärare bemöter barnen och deras 

kultur positivt. För att kunna ha en positiv inställning till andra kulturer krävs enligt 
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både Lahdenperä (2011) samt Lorentz (2010) att lärarna har en förståelse för varför de 

ska vara positiva, vilket Britt gör när hon låter sina kollegor gå utbildningar för att 

utveckla deras interkulturella perspektiv och därigenom kunna förstå barnens kultur och 

genom det kunna se olika kulturer positivt.  Lunneblad (2013) skriver att barn som 

möter olikheter och får lära sig att olikheter är en tillgång lättare klarar av att förstå 

andra människors åsikter och tankar. Lärare som tar upp och visar på olikheter och att 

de kan vara en tillgång skapar förutsättningar för barn att bemöta oliktänkande med ett 

öppet sinne (2013). 

7.3 Föräldrasamverkan  
 

Att förskolan även har flaggor där föräldrarna har varit med och skrivit hej och 

välkommen så att det blir rätt lyfter även de barnens kultur och språk. Genom att möta 

föräldrarna och be om deras hjälp visar förskollärarna att de vill ha deras kunskaper och 

visar att deras tankar och värderingar utvecklar förskolans verksamhet Föräldrarna är 

viktiga att ha med på tåget enligt Britt. Bozarslan (2010) tar upp hur betydande en bra 

kommunikation och en bra relation till föräldrarna är för att kunna skapa en god 

verksamhet Att ha en bra relation där läraren är öppen och mottaglig för föräldrarnas 

tankar och värderingar är något som Bozarslan (2010) och även Juul Jensen (2010) 

anser är angeläget för att skapa en god verksamhet. Att lärarna respekterar föräldrarna 

och deras tankar skapar inte bara en bra verksamhet utan ökar även möjligheterna för att 

barnen ska känna sig trygga på förskolan. Att skapa en relation genom att lärarna visar 

på att de vill ha föräldrarnas hjälp visar på en förståelse hos lärarna anser Egholm 

(2007). Hon menar på att om föräldrarna får känna att deras tankar, åsikter och kunskap 

räknas så blir relationen mellan lärare och föräldrar bättre än annars.  

 

7.4 Modersmålsstöd 
 

Informanterna anser att barnens modersmål är en stor del av deras kulturella bakgrund, 

på grund av att förskolan inte längre kan erbjuda barnen modersmålsstöd är det enligt 

lärarna viktigt att modersmålet får stimulans på andra sätt.  Genom att använda sig av 

olika appar, filmer och musik får barnen höra sina modersmål i förskolan. Vygotskij och 

Banduras teorier bygger på att barn tar efter i samspelet med andra. På grund av detta är 

det en fördel för barns språkliga utveckling att kunna prata sitt modersmål med andra på 

förskolan och framförallt med utbildade modersmålslärare. (Hwang & Nilsson 2003). 

Lärarna tar även hjälp av de som kommer och arbetstränar från SFI:n för att stärka och 

stödja barnen i sitt modersmål. Bozarslan (2010) anser att barn vars språk och kultur 

lyfts stärker sin självkänsla och tryggheten i barnets kulturella bakgrund. Resultatet 

visar även att relationen mellan lärarna och de yngsta barnen har stärkts kraftigt genom 

eftersom att barnen känner att deras modersmål är något bra. Att barnen får möjlighet 

till att utveckla sitt modersmål på förskolan stärker även det svenska språket. Att 

språket ses som en viktig del i barnens lärande är tydligt i resultatet. Säljö (2010) 

skriver att Vygotskijs sociokulturella teori till stor del handlar om att språket utvecklar 

lärandet och att lärandet sker i kommunikation med andra. Att språket får genomsyra 

verksamheten är med andra ord väldigt betydande för barnens kunskapsutveckling 

(2010).  

 

Genom att barn får en språklig utveckling lär sig barn inte bara språket, de lär sig även 

saker av och med varandra genom kommunikationen (Elmeroth 2008). Genom att 

umgås och kommunicera med barn från olika kulturer lär sig barnen vilka likheter och 

skillnader samt vilka olika värderingar och normer olika kulturer har. Att barnen får 
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möjlighet att utveckla både modersmålet och det svenska språket i den mån Fläkten 

klarar av är bra eftersom båda språken lyfter varandra.  

 

Genom att lyfta barnen inför varandra ökar deras självförtroende och självkänsla. 

Lorentz (2009) menar att barn lär sig både tolerans och respekt genom att få samtala och 

lära känna sina kamrater på ett djupare plan. Han anser även att läraren har en stor 

uppgift i att vara med vid den typen av samtal. Elmeroth (2008) anser att barnen ska få 

lära sig hur samhället fungerar och att skolan och förskolan kan vara bra miljöer för att 

barnens ska socialiseras(2008).   
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8 Diskussion 

För att skapa en miljö som synliggör och utvecklar barns likheter och olikheter, måste 

varje lärare ha en förståelse för barnens olika kulturella bakgrund. Alla barn som går i 

den svenska skolan och förskolan ska oavsett bakgrund bemötas med samma respekt 

och intresse och då är det viktigt att lärare kan bemöta elever på olika sätt. Vart femte 

barn har en annan etnisk bakgrund än den traditionellt svenska, det gör att många lärare 

kommer att möta dessa barn, vilket gör att det är av stor betydelse för lärare att få 

kunskap om hur dessa barn ska bemötas på ett bra sätt så de känner sig trygga. Det är 

lärarens ansvar att barnen är trygga i sin egen bakgrund men även i kontakten med 

andra barn. För att skapa en grundtrygghet hos barnen bör läraren förstå vad barnen har 

gått igenom, det handlar även om vilken syn barnens föräldrar har på förskolan. En del 

föräldrar har aldrig tidigare stött på en förskola vilket kan skapa olika kulturkrockar, 

andra föräldrar har mött förskolar som bara består av omsorg och inte där barnen ska 

lära sig saker. Lärare har ett stort ansvar att skapa en relation som fungerar mellan 

föräldrar och lärare. Klarar lärare av att det kan de tillsammans med föräldrarna skapa 

en bättre situation för varje barn.  

 

Vygotskij menar att människan upplever världen i ”omvägar” efter sina egna kunskaper 

och erfarenheter. Det bör förskolan ta till vara på och uppmuntra barnen att utnyttja sina 

erfarenheter samtidigt som de kan lära sig av varandras erfarenheter. Bozarslan (2010) 

menar att det även handlar om att kunna kompromissa utan att förlora sin egen identitet, 

känner en människa inte sig accepterad och godkänd kan det upplevas som ett 

utanförskap. Förskolan bör därför bygga broar mellan barnen där olikheter ses som 

något positivt. Det innebär bland annat att tidigt skapa förutsättningar för barnen att se 

och förstå varandras olika kulturer. Finns kunskap så kan rädslan för det ”annorlunda” 

minskas och på så sätt blir broarna mellan barnen starkare. 

  

8.1 Pedagogiska konsekvenser 
 

Resultatet i studien kan åskådliggöras genom att pedagogiska konsekvenser inom fyra 

områden fokuseras: 

En miljö som på olika sätt framhåller barns lika värde är ett av dessa områden som 

fokuserats på. Fokus har även legat på hur relationen mellan föräldrar och lärare ser ut 

men också hur de arbetar med det för att bli bättre. De två sista områden som tas upp 

här är vilken kunskap som lärarna har/behöver för att kunna möta barnen utifrån deras 

bakgrund oavsett om det handlar om etnisk, social eller ekonomisk. Modersmål och 

språk behandlas också eftersom det är en del som har stor betydelse i barnens 

utveckling.  

 

8.1.1 Miljön 

 

Hur skapas en miljö som framhållar alla barns lika värde? 

Konst som tavlorna med barn som har olika etiska bakgrunder liksom kulturella saker 

som mat och flaggor skapar en utvecklande miljö för alla barn oavsett kulturell 

bakgrund. Barn som tidigt får se och uppleva olikheter har en större förmåga att sätta 

sig in andra människors känslor och tankar. Det kan vara en stor del i att bli en 

medkännande medborgare där olikheter är en självklarhet och en tillgång i samhället. 

Att som förskola och skola visa att människor som kommer från olika ställen, har olika 

religioner, tycker annorlunda kan skapa möjligheter för barn att utveckla stark identitet 
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och god självkänsla och som vågar stå för sina egna tankar och även vågar ställa sig vid 

sina kompisars sida för att kämpa för deras åsikter. Det finns en tydlig koppling till 

Banduras sociala inlärningsteori (Hwang, Nilsson 2003) eftersom lärarna i studien visar 

en öppenhet för alla oavsett bakgrund, etnicitet, utseende och så vidare. Ser barnen att 

lärare har den inställningen är det sedan naturligt för dem att agera likadant. Sedan kan 

det vara annat i samhället som påverkar i en annan riktning men grunden kan läggas i 

förskolan för att skapa en grundförståelse för andra och att även om vi är olika har vi 

samma värde. 

 

När det gäller den fysiska miljön har förskolan där studien gjorts kommit långt, det 

ligger en tanke bakom både tavlorna i entrén, de olikfärgade dockorna, böckerna och 

mattorna som finns inne på avdelningarna. Det finns även en tanke om att köpa in en 

jordglob som ska hänga där men än har de inte hittat någon de tycker passar, vilket visar 

att det finns hela tiden tankar om förändring och utveckling framåt.   

 

På flera av avdelningarna har de flaggor som representerar de olika länderna som 

barnen kommer ifrån, under de här finns även ord som till exempel ”Hej och 

välkommen” eller bara ”Hej” översatt på respektive språk. På en av avdelningarna tog 

de hjälp av föräldrarna för att få det korrekt översatt och i rätt ordföljd, här utnyttjades 

föräldrarnas kunskap på ett positivt sätt men gav även ett visst inflytande i 

verksamheten. Det är positivt att göra på det här sättet eftersom föräldrarna då kan 

känna sig delaktiga, och förskolan kan ta vara på föräldrarnas erfarenheter och 

kunskaper på ett positivt sätt. På fläkten har de en gren med ordet ”Hej” på alla språk 

som barnen och personalen kan. Här har barnen fått säga vilka språk de kan säga ”Hej” 

på och det resulterade i båda rövarspråk och teckenspråk utöver olika talspråk. De har 

engagerat barnen och ändå inte ”pekat” ut någon utan bara frågat vilka språk de kan. 

 

De barn som äter specialkost äter på blå tallrikar medan de andra äter på vita, det gäller 

till exempel de som har minus fläsk, glutenintolerans, laktosintolerans och så vidare. 

Det här görs för att all personal ska veta att det är någon form av specialkost som gäller 

om de behöver hjälp. Tanken kan förstås men precis som Elmeroth (2008) tar upp kan 

ett slags utpekande ses. Därför kan man till exempel låta de andra barnen använda 

tallrikar i en annan färg till exempel rött eller gult för att skillnaderna inte ska bli lika 

stora. Om alla barn har färgade tallrikar blir det inte lika markant att de är olika.   

 

8.1.2 Relationens betydelse mellan lärare och föräldrar 

 

Relationen mellan förskollärare och föräldrar är grundläggande oavsett vem barnet och 

dess föräldrar är. Är det föräldrar som har ett annat etniskt ursprung eller har en annan 

kultur eller är annorlunda än normen är det viktigt att läraren har förståelse för de 

eventuella kulturkrockar som kan dyka upp. Chefen och personalen är noga med att 

förklara vad och varför de gör olika saker för att undvika allt för mycket kulturkrockar. 

Missförstånd kan också ske om inte informationen går fram riktigt eller att någon av 

parterna inte helt förstår. Ansvaret ligger enligt både tidigare forskning och resultatet 

hos läraren. Lärarna och chefen försöker att skapa kontakt med föräldrarna genom olika 

typer av aktivitet. Förskolan arbetar mycket med just föräldrakontakten eftersom de 

anser den är en viktig del av verksamheten. Genom en bra föräldrakontakt kan det 

skapas trygghet för både barnen och föräldrarna. De tar också hjälp av föräldrarnas 

kunskaper och erfarenheter på ett sätt som vi anser gynnar alla. När de tog hjälp av 

föräldrarna istället för att använda Google översättning, när de gjorde flaggorna på 
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dörren, för att det inte skulle bli fel visas en respekt för dem.  Ett exempel på att lärarna 

inte är lyhörda för föräldrarnas åsikter, och det är i exemplet med fotografierna på 

golvet. Det gick visserligen föräldrarna med på men det är något som kan ifrågasättas.  

Det är enligt deras religion inte acceptabelt att gå på andra människor oavsett om det 

handlar om verkliga livet eller på fotografier. Det hade eventuellt kunnat lösas genom 

att sätta fotografierna på något annat sätt så att de ändå är synliga för barnen. Vi kan se 

det här med fotografier på barnens nivå som en del av barnens identitetsutveckling, där 

de får se sig själva och även visa andra bilden av sig själv vilket utvecklar deras 

identitet. Men det gör även den religiösa aspekten.  

 

8.1.3 Bemötande som bygger på kunskap 

 

Förskollärarnas utgångspunkt är att ju mer kunskap de har om barnet desto bättre kan de 

stödja och hjälpa det. Studien har visat att barnen ska bemötas med respekt och att det 

inte enbart handlar om vilken kunskap lärarna har om barnets kulturella bakgrund utan 

mer om intresset för barnet som individ. Även intresset för att själv som lärare och chef 

lära sig mer och utvecklas för att kunna möta barnen ytterligare är en viktig slutsats för 

oss. Det syns framför allt i den satsning som kommunen gjort med att låta de som vill 

gå utbildningen Flerspråkighet och interkulturalitet i förskolan. Intresset har varit stort 

och 22 av enhetens 40 förskollärare och barnskötare ska gå den. Flera av informanterna 

vi talat med anser att det är viktigt att skaffa sig kunskaper innan det blir någon form av 

kris. Eftersom några redan gått utbildningen, fast på en annan ort, vet de lite vad 

utbildningen handlar om.  

 

Det är inte enbart kulturer från andra länder som är av betydelse utan även de sociala 

och ekonomiska skillnader som finns i samhället. Det tar även Elmeroth (2008) upp 

vikten av. Exempel som olika ekonomiska förutsättningar kan visa sig vid bland annat 

jul, födelsedagar och semester. Det är lätt att se de med utländskt ursprung som de 

avvikande men alla kan vara det på ett eller annat sätt. Beroende på var en förskola är 

belägen kan det finnas olika klasstillhörigheter. Det kan göra att barn som har svenska 

som modersmål också har olika kulturella skillnader som bör tas hänsyn till. I 

förskolans läroplan (rev 2010) finns mål att förskolan ska sträva efter att alla barn ska 

känna delaktighet i sin egen och andras kulturer, en slutsats är därför även dessa 

kulturella skillnader bör tas tillvara. Finns det inte några barn med utländsk bakgrund 

betyder det inte att man i verksamheten inte behöver arbeta med dessa mål, utan istället 

hitta andra sätt som synliggör de kulturella skillnader som finns. Även det kräver 

kunskaper hos lärarna.  

 

Förskollärare kan behöva mer kunskaper om de olika högtiderna som firas runt om i 

andra religioner och länder. Exempelvis få förståelse för att barn inte kommer till 

förskolan vissa dagar och det kan bero på någon högtid. Om förskolan enbart de 

traditionellt svenska högtiderna som till exempel påsk, jul och lucia kan det ifrågasättas. 

Är det i utvecklings-/utbildningssynpunkt? Ett barn som går på förskola i flera år 

behöver kanske inte lära sig det här varje år. Det kan finnas visst motstånd från 

personalen men är det försvarbart att fira något bara för att man alltid gjort det. 

Resonomanget kan vara förståligt så länge det inte firas några andra religioners 

högtider. Det kan ses som ett steg ytterligare i förskolans mångkulturella arbete. Tanken 

med en nedräkning till jul utan något kristet syfte eller utseende kan vara en bra variant.  

8.1.4 Stimulera modersmål/språk 
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Att språket påverkar barnets trygghet kan tyckas självklar, kan barnet inte göra sig 

förstått eller inte heller förstår vad läraren säger skapas en känsla av både otrygghet och 

okunskap. För att undvika det finns dels modersmålsstödjare som kan komma och stötta 

barnet och lära det både av det gamla språket och av det nya språket. Att istället 

använda andra språkkunniga personer kan ses som en genomtänkt idé då man utnyttjar 

de resurser som finns på plats samtidigt som fler kan få ut något av samarbetet. Det är 

problematiskt att de inte är utbildade lärare vilket gör att de kanske inte har samma 

förståelse för eller kunskap om vad barnen behöver.  Att fler barn får möjlighet till att 

tala och höra sitt modersmål på förskolan är betydelsefullt av flera anledningar, dels 

utvecklas deras identitet (Fridlund 2011). Det skapar även en djupare kunskap om 

barnet, vad det gillar och inte gillar samt en större trygghet i att kunna göra sig förstådd. 

En av kunskapsutvecklingens grunder är samtal och samspel med andra människor 

(Säljö 2010). 

 

På förskolan kan översättningsappar som finns till surfplattor och telefoner användas. 

Det är ett exempel på hur lärare kan använda tekniken för att underlätta för både sig 

själva, barnen och föräldrarna. När det inte finns modersmålsstöd tillgängligt kan 

läraren ändå på ett sätt kommunicera med ett barn med annat modersmål. Stora fördelar 

kan ses när det gäller de asylsökande barnen som inte hinner lära sig språket innan de 

placeras på förskolan.  

8.2 Sammanfattningsvis 
 

För att synliggöra olika etniska bakgrunder i miljön anser vi att det bör finnas olika 

saker i miljön som tillexempel filmer och musik som kan kopplas samman med barnens 

olika bakgrunder. Andra saker som bör finnas är flaggor, kartor, bilder och liknande 

som gör att barnen kan visa sina kompisar var de kommer ifrån och hur det ser ut där.  

 

Hur bemöter förskolläraren barns kulturella skillnader?  

För att bemöta barns kulturella skillnader anser vi att det är viktigt att lärarna föregår 

med gott exempel och tydligt visar att oavsett vilken kultur barnen kommer ifrån så är 

de lika mycket värda. Det handlar även om att skapa trygghet för barnen så att de vågar 

och kan vara sig själva samt se och ta in andras kulturer och värderingar och förstå vad 

de betyder och vad de innebär. 

 

Vi anser att relationen mellan föräldrar och lärare har stor betydelse för barnens 

utveckling. Det är upp till läraren att skapa en relation där föräldrarna känner sig trygga 

att dels släppa iväg sina barn till förskolan, dels kunna ställa frågor utan känna sig 

obekväma.  

 

8.3 Metoddiskussion  
 

Från början var det tänkt att studien skulle bygga på enbart intervjuer men eftersom det 

med stor sannolikhet inte hade gett oss de svar vi behövde på arbetets frågeställningar 

så valdes i stället fallstudie. Här används fler olika insamlingsmetoder och ger därför ett 

bredare material. 

  

Vi kan se vissa nackdelar med att använda oss av fallstudie som metod eftersom inte 

vanan finns för metoden och därför kan viktiga delar ha missats, men tycker ändå att vi 

fick mycket material att arbeta med. Om fallstudie som metod i ett tidigare skede 

funnits i tanken hade vi kunnat vara på förskolan under en längre tid, på så sätt fått både 
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en djupare och en bredare bild av hur verksamheten fungerar på förskolan. För att få en 

ännu djupare bild av hur verksamheten fungerar hade även fler intervjuer kunnat göras 

istället, det hade eventuellt gjort studien mer tillförlitlig eftersom det då funnits 

inspelningar på alla samtal. Nu har bara en intervju gjorts och ett flertal informella 

samtal genomförts. Då det utfördes många informella samtal hade det även varit till vår 

fördel om vi tagit oss tid att skriva ner dessa samtal noggrannare än vi gjorde för att få 

ytterligare material att arbeta med och även citat som kunnat användas. 

 

Det finns en del som kunde gjorts annorlunda i den här studien. En av de sakerna är om 

studien gjorts under längre tid. Det hade varit önskvärt att kunna vara på förskolan en 

eller två dagar i veckan under en månads tid för att kunna observera verksamheten 

riktigt på djupet men även under den korta tid som fanns möjlighet till gav en relativt 

bra bild på hur förskolan tänker och agerar i stora drag.  

 

Vi skulle även velat intervjua några av föräldrarna för att få en bild av hur de ser på 

förskolan men den tiden fanns tyvärr inte. Det hade kanske inte varit så relevant för 

frågeställningarna men det hade varit intressant att få en bild av deras uppfattning, det 

kan vara intressant att se om det arbetet som lärare och chef gör uppfattas på samma vis 

från de som är målgruppen.   

 

8.4 Vidare forskning 
 

Tänkbar vidare forskning kan vara att jämföra flera förskolor med olika arbetssätt och 

förutsättningar, exempelvis andelen barn med olika kulturella bakgrunder. Men även ur 

ett annat perspektiv än lärarperspektivet, till exempel barn- eller föräldraperspektiv. 
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