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Sammanfattning 
Med anledning av att antalet flerspråkiga barn i den svenska förskolan ständigt ökar är 
pedagoger idag i behov av nya kompetenser för att möta och stödja barnen i deras 
språkutveckling. Enligt Borås Stads Språkplattform krävs ett interkulturellt förhållningssätt i 
mötet med dessa barn. Syftet med studien var att undersöka om och i så fall hur pedagoger i 
förskolan har ett interkulturellt förhållningssätt.  
 
I en kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer har sex pedagoger besvarat 
frågeställningarna gällande hur de resonerar kring interkulturalitet och hur de upplever sitt 
arbete i mångkulturella barngrupper i förskolan. Datainsamlingen har skett på tre förskolor 
belägna i mångkulturella områden i Borås Stad. 
 
Studien visar att samtliga pedagoger besitter interkulturell kompetens. Precis som 
Språkplattformen fastslår anser pedagogerna att ett interkulturellt förhållningssätt är 
nödvändigt i mångkulturella barngrupper. De betonar att goda relationer med barn och 
vårdnadshavare är centralt för arbetet men komplext. Studiens resultat kan inte utan vidare 
appliceras på yrkesgruppen som helhet då det endast speglar de medverkande pedagogernas 
resonemang. Resultatet indikerar dock att pedagoger med följande medel kan ha en positiv 
inverkan på flerspråkiga barns språkutveckling: ett interkulturellt förhållningssätt med fokus 
på bemötande och goda relationer, synliggörande av språk och kultur i verksamheten samt 
relevanta didaktiska redskap. 
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1. INLEDNING  
De senaste decennierna har globalisering påverkat den svenska förskolan som på relativt kort 
tid har gått från att vara en monokulturell till en mångkulturell miljö (Harju-Luukkainen & 
Kultti 2017, s. 11). Förskolans främsta styrdokument, Läroplan för förskolan (Skolverket 
2018, ss. 6, 9), fastslår att förskolan ska lägga grunden för barns förståelse för olika kulturer 
och språk men även säkerställa att de olika kulturerna synliggörs i utbildningen. I Skollagen 
(SFS 2010:800, kap 8 § 10) står det att barn med annat förstaspråk än svenska ska få 
möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt förstaspråk. 
 
Flerspråkighetsforskning fastställer att ett barns kunskaper inom förstaspråket har stor 
betydelse för andraspråksutvecklingen men även för barnets kommande skolgång (Thomas & 
Collier 2002, ss. 324-325). För att stödja dessa barn i språkutvecklingen krävs pedagoger som 
möter dem med öppenhet och engagemang.  
 
Cummins (2017, s. 17) skriver att interaktionen mellan pedagog och barn är mer avgörande 
för barnets utveckling och lärande än vald undervisningsmetod. Barn vars språk och kultur 
inte tas hänsyn till i undervisningen missgynnas, detta kan leda till att barnet tystnar vilket i 
sin tur av omgivningen felaktigt kan tolkas som oförmåga eller ointresse. Rodell Olgac (1999, 
s. 76) menar att det krävs ett interkulturellt förhållningssätt i mötet med dessa barn. På så vis 
kan pedagog och barn lära av varandra, få nya erfarenheter och skapa den proximala 
utvecklingszon som Vygotskij (1978, ss. 86-87) menade krävs för att stimulera och utmana 
barnet i dess utveckling och lärande.  
 
Interkulturalitet som begrepp omnämns inte i läroplanen. Däremot ingår det i förskolans 
uppdrag att ge flerspråkiga barn möjlighet att utvecklas i alla sina språk samt att lägga 
grunden till förståelse och respekt för olika kulturer (Skolverket 2018, ss. 6, 9). En person 
med ansvar för utvecklingsfrågor inom Borås Stad betonar att det krävs ett interkulturellt 
förhållningssätt för att nå detta mål. På kommunens förvaltning har det arbetats fram ett 
dokument kallat Språkplattform. Utifrån beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund med 
utgångsläge i Läroplan för förskolan har en sammanfattning av språkutvecklande arbetssätt 
och metoder författats. Syftet med plattformen är att skapa en samsyn kring språkutvecklande 
arbete i förskola och förskoleklass. Om interkulturalitet i förskolan skriver de:  

 
“Interkulturell verksamhet innebär att skapa miljöer och möten, där olika typer av dialog tillåts 
och där olika meningar och åsikter är accepterade. Ett interkulturellt förhållningssätt handlar om 
en öppenhet mot den mångfald av språk och kulturer som barn och föräldrar representerar, 
alltså̊ att se på flerspråkighet som en kompetens.”  

(Borås Stad, Utvecklingsenheten 2016, ss. 6-7).  
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1.1 Syfte och frågeställning  
Syftet med studien är att undersöka om och i så fall hur pedagoger arbetar interkulturellt i 
förskolan. Arbetet har genomförts med kvalitativa metoder utifrån följande frågeställningar:  
Hur resonerar pedagoger kring interkulturalitet?  
Hur upplever pedagoger sitt interkulturella arbete? 

1.2 Begreppsdefinitioner  
Nedan definieras och beskrivs begrepp som förekommer i uppsatsen. 
 
Pedagog - I studien har både förskollärare och barnskötare intervjuats och de kommer inte 
åtskiljas. Under tidigare forskning och diskussion figurerar även lärare, för enkelhetens skull 
kommer alla yrkesgrupper gå under beteckningen pedagoger.  
 
Vårdnadshavare - Med vårdnadshavare menas den eller de personer som har vårdnaden för 
barnet. I studien används begreppet med anledning av att alla vårdnadshavare inte är föräldrar. 
För sammanhanget bedöms det inte som väsentligt att särskilja föräldrar och andra 
vårdnadshavare. 
 
Flerspråkig - Det finns olika definitioner av vad det innebär att vara flerspråkig. I studien 
utgår vi från att flerspråkiga individer är personer med annat förstaspråk och/eller kultur än 
den svenska. 
 
Kultur - Ordet kultur kan ha olika innebörd men används i studien efter den antropologiska 
beteckningen att kultur skapas av en grupp människor med gemensamma värderingar, 
traditioner och sociala koder och att dessa skapar riktlinjer för hur man bör agera och leva 
(Herlitz 2007, s. 9). 
  
Etnocentrism - Begrepp som beskriver en attityd och tendens att gruppera människor som “vi 
och dem” och att utgå från den egna kulturen och etniciteten som norm. Används som 
måttstock i mötet med andra kulturer och bidrar till fördomar och stereotyper (Stier 2019, ss. 
169-170).  
 
Interkulturalitet och interkulturell kompetens - Interkulturalitet är en gränsöverskridande 
process där olika kulturer, religioner, språk, tankesätt och livsstilar samverkar med och 
berikar varandra. Processen baseras på ömsesidig respekt, tolerans och jämlikhet. I en 
utbildningskontext ska den kulturella mångfalden synas och prägla all undervisning. 
Interkulturell kompetens är en förmåga att överbrygga, förstå och respektera olika synsätt 
samt att ifrågasätta och bearbeta den egna etnocentrismen (Lahdenperä 2003, ss. 30-31). 
Huber och Reynolds (2014, ss. 16-17) menar att interkulturell kompetens är en kombination 
av attityder, kunskaper, förståelse och färdigheter som tillämpas och möjliggör det för en att 
förstå sig själv och sin egen mångkulturella tillhörighet genom möten med kulturell mångfald. 
Men även att förstå och respektera, på lämpligt och respektfullt sätt interagera, samt etablera 
positiva relationer med människor med annan kulturell tillhörighet än en själv. 
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2. TEORETISK RAM  
I detta kapitel beskrivs ett sociokulturellt perspektiv på utveckling och lärande. Detta 
perspektiv fungerar som teoretiskt ramverk för studien. Syftet med studien är att undersöka 
om och hur pedagoger arbetar interkulturellt i förskolan. Då interkulturalitet är intressant ur 
språkutvecklingsperspektiv kommer fokus ligga på begreppen medierande redskap, 
appropriering, den proximala utvecklingszonen och scaffolding.  

2.1 Ett sociokulturellt perspektiv på utveckling och lärande  
Den sociokulturella teorin och dess förståelse av utveckling och lärande grundades av Lev S. 
Vygotskij (1978). Han menade att kognitiva förmågor som bland annat tänkande, 
problemlösning och språk ska ses som uttryck för människans förmåga att utveckla och 
använda kulturella kunskaper (Säljö 2017, s. 253). Grundläggande för teorin är att kunskap 
uppstår ur social aktivitet och samspel mellan människor (Säljö 2014, s. 66; Vygotskij 1978, 
s. 90).  
 
Ur det sociokulturella perspektivet ses lärande och utveckling som ständigt pågående 
processer och det används olika begrepp i framläggandet av tesen. Begreppet medierande 
redskap står för att människan i sitt försök att förstå omvärlden använder sig av redskap som 
kan vara av antingen språklig eller materiell sort (Säljö 2017, s. 253). Det största av de 
språkliga redskapen är det talade och skrivna språket, med hjälp av det kan vi kommunicera 
och skapa en gemensam förståelse av världen. Vygotskij menade att språket existerar mellan 
individer som ett medel för kommunikation men även inom individen som medel för tänkande 
(Säljö 2017, ss. 256-258).  
 
Vygotskij (1978, ss. 86-87) framhöll att när en individ bemästrat, approprierat en färdighet 
eller kompetens är denne mycket nära att appropriera en till, detta kallade han den proximala 
utvecklingszonen. Zonen definieras som avståndet mellan vad en individ kan åstadkomma 
utan stöd och det som samma individ kan åstadkomma med stöd av eller i samarbete med en 
mer kunnig person (Säljö 2014, s. 120). Stöttning eller scaffolding är en process som går ut på 
att en person med högre kompetens inom ett specifikt ämne, exempelvis en pedagog, med 
hjälp av språket som medierande redskap överför sin kunskap till barnet (Säljö 2017, ss. 260-
261). Barnet i sin tur lånar pedagogens kognitiva kompetens för att appropriera och skapa 
egna kunskaper (Säljö 2014, s. 121). Till en början krävs en hög grad av stöd från pedagogen 
men i takt med att barnet utvecklas skall stödet avta för att till slut upphöra. För att barnet ska 
kunna förvärva nya kunskaper inom sin proximala utvecklingszon krävs en kompetent 
pedagog som förstår sambandet mellan elevens utveckling och ämnet som bearbetas (Säljö 
2017, s. 261; Vygotskij 1978, ss. 86-87). 
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3. TIDIGARE FORSKNING  
I detta kapitel presenteras tidigare forskning som berör interkulturell kompetens i en 
förskolekontext samt olika strategier som pedagoger använder sig av i mångkulturella 
barngrupper. 

3.1 Interkulturell kompetens i en förskolekontext  
Interkulturell kompetens har stor betydelse för pedagogers syn på flerspråkighet och hur de 
bemöter mångkulturalitet. Mary och Young (2017) har genom observationer undersökt hur en 
förskollärares interkulturella kompetens underlättat övergången från hem till skola för 
flerspråkiga barn och om det bidragit till goda relationer med vårdnadshavarna. De har utgått 
från fem begrepp i dataanalysen: tillämpad språkpolicy som handlar om att lärarens 
inställning till användandet av förstaspråket i förskolan har direkt påverkan på barnets 
beteende och potentiellt även självkänsla och identitet. Trygga platser innebär att individer 
från olika kulturer får komma i kontakt med varandra och meningsskapa tillsammans, detta 
främjas genom nyttjandet av kunskapskapital. Begreppet baseras på uppfattningen att 
vårdnadshavare har kulturella och kognitiva resurser som de överför till sina barn. Det finns 
en stor potential i att använda sig av kunskapskapitalet i undervisningen men det är något som 
lärare allt som oftast är omedvetna om. Transspråkande är att systematiskt använda flera 
språk i undervisning med syfte att stötta barn i deras utveckling och lärande. Varken barn eller 
lärare behöver vara flerspråkiga för att kunna använda detta som verktyg. Interkulturell 
kompetens sammanfattas som tre egenskaper som bildar en helhet; attityd, exempelvis 
öppenhet och tolerans, kunskap, exempelvis om kulturskillnader och färdigheter, till exempel 
att kunna förstå andra och empatisk förmåga. Utifrån dessa begrepp beskriver Mary och 
Young (2017) förskollärarens handlande. Studien visar att förskolläraren genom sitt 
förhållningssätt skapar trygga platser för barn och vårdnadshavare. Vårdnadshavarna 
uppmuntras att delta och spendera tid på avdelningen, på så sätt kan förskolläraren lära känna 
dem, deras kulturer och språk. Hon slår bro mellan olika språk och kulturer för att stötta 
barnens språkutveckling och lärande. Pedagogen transspråkar för att nyttja det 
kunskapskapital som finns i barngruppen och skapar på så sätt även trygga platser för barnen. 
Hon uppmuntrar till flerspråkigt deltagande med fokus på litteracitet och tillfällen för 
tvåspråkigt lärande. Med sin tillåtande språkpolicy, nyttjande av kunskapskapital och 
transspråkande skapar pedagogen en miljö som uppmuntrar till deltagande oavsett språk. 
Författarna betonar att pedagoger inte behöver bemästra barnens förstaspråk för att kunna dra 
nytta av dessa strategier. 
 
Brosinsky, Georgis, Gokiert, Mejia och Kirova (2018) har utvecklat ett hjälpmedel för 
pedagoger som arbetar med barn och familjer med invandrarbakgrund som de kallar 
RAISED-modellen. Syftet är att underhålla interkulturella miljöer och stödja barns utveckling 
och lärande. Modellen består av sex delar där varje bokstav står för ett agerande. Första delen, 
Reveal culture, handlar om att genom observation av lek och vardagliga aktiviteter synliggöra 
barnets kultur. På så sätt får pedagogen kunskap om barnens kultur och kulturella erfarenheter 
vilket i sin tur påverkar barns utveckling och lärande. Acknowledge pre-migration experiences 
handlar om att ta del av familjens erfarenheter före migrationen. Det innebär att ställa frågor 
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om upplevelser för att kunna stödja familjerna på bästa sätt. Dock är det av vikt att inte endast 
fokusera på trauman utan även tidigare erfarenheter av barnomsorg/förskola. Identify post-
migration systematic barriers innebär att identifiera olika hinder efter migration, det kan 
exempelvis handla om fattigdom, rasism och utanförskap. Det är viktigt att ha kunskap om de 
hinder som familjerna kan möta och påverkas av. Support family and community strenghts 
handlar om att aktivt arbeta för att identifiera och stötta barn och familjer i deras styrkor, 
bland annat kulturell rikedom och språkkunskaper. Att barn upprätthåller sitt förstaspråk 
betonas då det ger en känsla av tillhörighet för hem- och kulturarv. Establish connections 
between environments innebär att pedagoger bör skapa samband mellan hemmet och 
lärandemiljön. Det underlättar övergången till nya miljöer samtidigt som det stödjer barnen i 
deras kulturella identitet samt skapar interkulturella lärmiljöer för alla barn. Den sista delen, 
Determine child outcomes together with families, handlar om att i samråd med 
vårdnadshavare fatta beslut kring barnets mångkulturella utveckling. Alla vårdnadshavare 
delar önskan att se sitt barn lyckas men varje familj är unik, därför ska man inte anta att alla 
med samma kulturella bakgrund delar värderingar och mål för sina barns utveckling. 
 
Lastikka och Lipponen (2016) har intervjuat vårdnadshavare för att synliggöra deras 
perspektiv på den finska förskolan. De frågade vad vårdnadshavarna anser vara goda 
arbetssätt och hur dessa stödjer barnen och deras familjer. Deras resultat presenteras i fyra 
teman; uppmuntra dialog och samförstånd, främja kulturell och språklig mångfald, uppmuntra 
samverkan med vårdnadshavare och att erbjuda stöd och individuell uppmärksamhet. 
Vårdnadshavarna uppskattar att pedagogerna dagligen för dialog kring barn och verksamhet. 
De får inflytande i utformningen av verksamheten och således i sina barns utveckling och 
lärande. Personalens interkulturella kompetens underlättar för vårdnadshavarna att ge uttryck 
för sina kulturella identiteter. Vårdnadshavarna upplever att pedagogerna har en positiv 
inställning till de olika kulturerna och att de är mottagliga för olika åsikter, de upplever sig 
därmed inte påtvingade olika traditioner. Flerspråkig personal talar en majoritet av de olika 
förstaspråken och erbjuder språkligt och kulturellt stöd för barn och vårdnadshavare på både 
finska och förstaspråken. Studien visar att samverkan mellan förskola och hem underlättar för 
vårdnadshavare att skapa nya relationer med andra familjer med liknande erfarenheter. Det 
innebär att pedagogerna stödjer familjerna inte bara i sånt som rör barnet och förskolan, vid 
behov har de hjälpt dem att söka arbete och att översätta olika dokument. 
 

3.2 Strategier i mångkulturella barngrupper  
Forskning som berör scaffolding, musik och fysisk miljö som strategier presenteras nedan. 
Forskningen är relevant för studien då den presenterar praktiska exempel på hur pedagoger i 
mångkulturella barngrupper arbetar. 

3.2.1 Scaffolding  
Puskás (2017) undersöker vilka strategier pedagoger använder sig av för att stötta, uppmuntra 
och förbättra den muntliga kommunikationen med flerspråkiga barn. Fokus ligger på 
scaffolding i samband med språkbad. Den sistnämnda är en metod för språkinlärning som går 
ut på att barnet försätts i en miljö där det nya språket talas och att barnet så småningom lär sig 
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att använda språket. Den teoretiska utgångspunkten är att kunskap uppstår i dialog mellan 
lärare och barn. Därför är det viktigt att alla barn får möjlighet att engageras i meningsfulla 
och kognitivt utmanande samtal. För detta krävs att barnet utmanas i sin zon för proximal 
utveckling. Resultaten visar att barn som får möjlighet att engageras i meningsfulla och 
kognitivt utmanande samtal kan stärkas i sin självkänsla och att det i sin tur kan öka 
chanserna för dem att framgångsrikt ta till sig och utvecklas i det nya språket. Resultaten visar 
även att det kan vara krångligt att identifiera barns individuella zoner men att tillitsfulla 
relationer barn och lärare emellan samt scaffolding anses vara nyttiga redskap. 
Sammanfattningsvis är det för barnens språkutveckling viktigt med en medveten och 
engagerad pedagog som tar sig den tid det behövs för att skapa goda relationer med barnen. 
 
Kultti (2012) undersökte i sin doktorsavhandling de villkor förskolor ger för flerspråkiga 
barns språkliga och kommunikativa utveckling. Hon utgick från ett sociokulturellt perspektiv 
på utveckling och lärande, specifikt begreppen aktivitet, guidat deltagande, zonen för 
proximal utveckling, scaffolding och artefakter som resurs för social handling. Kultti (2012) 
utförde deltagande observationer av barn och pedagoger på åtta förskolor placerade i områden 
med olika socioekonomisk status och där antalet invånare med invandrarbakgrund varierar. 
Resultaten visar att stöttning skapar förutsättningar för barns deltagande oberoende av deras 
språkkunskaper. Pedagogerna använder stöttning på svenska för att bygga vidare på barnens 
initiativ och möjliggöra deras deltagande i olika aktiviteter. Författaren menar att sådan 
stöttning är intressant utifrån zonen för proximal utveckling. 

3.2.2 Musik 
Ehrlin och Gustavsson (2018) fokuserar i sin studie på användandet av El Sistema i utsatta 
och mångkulturella områden. El Sistema är en modell för kör- och orkesteraktiviteter för barn 
och ungdomar. Syftet är att med hjälp av musik och positiva miljöer ge alternativ till ett liv på 
gatan med kriminalitet och våld. Studien undersökte pedagogers inställning till metoden och 
huruvida tillämpningen motverkar segregation och utanförskap. De har i sin analys utgått från 
ett interkulturellt perspektiv men även teorier kring praktikbaserad gemenskap och 
integration. Den första sätter lärande i sammanhang av deltagande där lärandet får mening. En 
praktikbaserad gemenskap innefattar relationer mellan människor som ägnar sig åt göranden 
och utvecklas tillsammans. Teorin kring integration framhäver att det är skillnad på 
integration och assimilering. Där assimilering bygger på homogenitet vilket innebär att alla 
invånare ska dela normer, värderingar och attityder. Integration är en process som resulterar i 
att olika enheter förenas och gäller alla invånare, inte bara de invandrade. Resultatet visar att 
pedagogerna bedömer modellen som fördelaktig i integrations- och språkutvecklande arbete i 
mångkulturella områden. Pedagogerna menar att vårdnadshavare genom sitt deltagande ges 
möjlighet att integreras i det svenska samhället och att arbetssättet sprider glädje bland både 
barn och vuxna. Barnen får en meningsfull fritid där de får uppleva gemenskap och utvecklas 
till demokratiska medborgare. På så vis utvecklas de språkligt, socialt och som individer. 
Efter att ha analyserat resultatet utifrån de teoretiska perspektiven menar författarna att det är 
svårt att fastställa om modellen faktiskt sprider glädje bland barnen då det endast baseras på 
pedagogernas utsagor. De lyfter även att när integrationsarbetet analyseras ur ett 
interkulturellt perspektiv kan det i viss grad anses främja assimilering snarare än integrering. 
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Majoriteten av låtarna som sjungs och spelas är svenska. Pedagogerna har en etnocentrisk 
attityd där barn och vårdnadshavare förväntas ta till sig den svenska kulturen.  
 
Syftet med Kulttis (2013) studie var att undersöka hur förskolan genom musikaktiviteter 
stödjer flerspråkiga barns språkliga och kommunikativa utveckling. Teoretisk ram är 
sociokulturellt perspektiv på utveckling och lärande med fokus på medierande redskap, zonen 
för proximal utveckling och guidat deltagande. Resultatet redovisas i två delar, en som berör 
sångaktivitet som lärarledd gruppaktivitet och en som berör sångaktivitet som resurs i 
kamratsamverkan. Som lärarledd gruppaktivitet menar författaren att det sällan finns tydliga 
mål för lärande. Dessutom vilar barnets deltagande på tidigare upplevelser och kunskaper. 
När sjungandet kombineras med verbal stöttning och förklaringar av text och innehåll är det 
en aktivitet med tydligt språkutvecklande mål. Sångaktiviteter som resurs i kamratsamverkan 
delas upp i tre kategorier där barnen kan använda sig av antingen gester, artefakter eller text 
som medel för att skapa ett gemensamt tema för kommunikation. När barn sjunger bekanta 
sånger räcker det med gester, inga vidare förklaringar behövs för att kommunicera aktiviteten 
till andra barn. Att benämna leksaker och ord kan leda till en sångaktivitet. Det är vanligt att 
flerspråkiga barn kodväxlar när de benämner artefakterna. Precis som artefakter kan 
sångtexter användas för att initiera och upprätthålla lek. Kultti (2013) kommer till slutsatsen 
att förskolan kan stödja flerspråkiga barns språkliga och kommunikativa utveckling genom 
sångaktiviteter och att skillnader i språkkunskaper inte behöver utgöra ett hinder för 
deltagande. De kan delta via visuell observation samt fysiska och språkliga handlingar. Det 
finns ett stort utrymme för individanpassat deltagande vilket ur perspektivet om zonen för 
proximal utveckling är en fördel. Sångaktiviteter som resurs i kamratsamverkan ger barn 
möjligheter att göra saker tillsammans trots eventuella språkliga barriärer. Dock påpekar 
författaren att varken barnens olika förstaspråk eller barngruppens mångkulturalitet 
bekräftades eller togs tillvara i aktiviteterna då alla sånger var på svenska. 
Sammanfattningsvis kan pedagoger väva in sångaktiviteter i den verksamheten och på så sätt 
skapa olika förutsättningar för språkinlärning. 

3.2.3 Fysisk miljö 
Ljunggren (2015) har undersökt vad som händer när vårdnadshavare med hjälp av digitala 
verktyg involveras i utformningen av en flerspråkig miljö i förskolan. Fokus låg i att ta reda 
på konsekvenserna av pedagogernas didaktiska val och hur de påverkar barns möjligheter till 
kommunikation. Gibsons teori om affordans (1986) ligger till grund för den teoretiska ramen. 
Den belyser att olika miljöer erbjuder olika handlingsmöjligheter, i studien låg fokus på 
multilingual affordances som kan översättas till möjliga flerspråkiga handlingar. Resultatet 
presenteras i form av tre huvudteman. Den första går ut på att överge pedagogik med fokus på 
fråga-svar för att anamma nya sätt att interagera. Pedagogers fokus ligger ofta på att ställa 
frågor för att kontrollera vad barnet har lärt sig snarare än samtalet i sig. Det andra handlar om 
barns medvetenhet om de olika språken i förskolan. Barnen blev medvetna om de olika 
språken och lärde sig snabbt var de kunde hitta sitt eget. De översatte även uttalanden från sitt 
förstaspråk till svenska. Det sista temat handlar om vårdnadshavarna och lärarnas känsla av 
gemenskap. Det var inte bara barnen som uppskattade vårdnadshavarnas digitala närvaro, 
pedagogerna upplevde att de fick en närmare relation till dem. Vårdnadshavarna i sin tur 
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uttryckte att de kände sig involverade och att de fått ökad förståelse för verksamheten och det 
arbete pedagogerna gör. Ljunggren (2015) kommer till slutsatsen att det är improduktivt att 
skilja på hemkontext och förskolekontext då båda bidrar till samma barndom. Pedagogerna i 
studien definierade inte sig som de enda professionella i sammanhanget utan uttryckte att den 
bästa utbildningen och omsorgen uppstår i samarbete med vårdnadshavare. Författaren lyfter 
även att en modern barndom inkluderar en digital värld. Därför är det gynnsamt att använda 
digitala verktyg som ett medel att föra samman hem och förskola. 
 
Även Kultti (2012) belyser vikten av utformningen av den fysiska miljön i förskolan. Hon 
menar att det finns ett samband mellan miljön, aktiviteter och lekmaterial där materialet avgör 
vilka aktiviteter som är möjliga. De studerade förskolorna har rum som lockar barnen till både 
gemensam och enskild lek av olika typer, bland annat familjelekar, doktorslekar och 
konstruktionslekar. Lekmaterial med kopplingar till de olika kulturerna leder till flerspråkiga 
samtal mellan barn och pedagog där de utgår från barnens tidigare erfarenheter. Pedagogerna 
använder olika typer av böcker för att stötta barnens språkutveckling. Flerspråkiga pedagoger 
som använder sin språkliga kompetens och läser böcker på ett barns förstaspråk skapar 
tillfällen för deltagande och kommunikation utifrån barnens tidigare erfarenheter.  
 

 

 
  



 

9 
  

4. METOD  
I detta kapitel presenteras de metodval som gjorts för att besvara frågeställningarna och 
undersöka om och hur pedagoger arbetar interkulturellt i förskolan. 

4.1 Semistrukturerade intervjuer 
Då syftet med studien är att ta del av pedagogernas resonemang kring interkulturalitet valdes 
semistrukturerade intervjuer som metod. Bryman (2018, s. 561) redogör för att det inom 
kvalitativ forskning till skillnad från kvantitativ fokuseras på respondenternas uppfattningar 
och perspektiv på det valda ämnet. Semistrukturerade intervjuer är en flexibel modell där 
intervjuaren utgår från specifika teman men att frågorna anpassas utifrån varje respondent och 
intervju. På så sätt kan frågorna variera i antal, formulering och ordning (Bryman 2018, s. 
563). I kvalitativa intervjuer ställs öppna frågor där respondenten inte får ett färdigt 
svarsalternativ utan utgår från egna erfarenheter (Kihlström 2007, s. 50). Vi utformade 
frågorna utifrån de teman som skulle bearbetas under intervjuerna. Dessa teman var 
respondentens tolkning av begreppen interkulturalitet, interkulturellt förhållningssätt och 
mångkulturalitet, erfarenheter av arbete inom förskolan och i mångkulturella områden, 
föräldrasamverkan, språkplattformen och språkutveckling. Bryman (2018, s. 569) menar att 
den som utför intervjun med fördel kan ställa olika typer av frågor bland andra inledande, 
uppföljnings- och sonderingsfrågor. Med utgångspunkt i våra teman formulerades 
intervjuguiden (se bilaga 4). 

4.2 Urval  
Inom kvalitativ forskning utgås det vanligtvis från ett målstyrt urval med anledning att 
forskningsfråga och syfte fastställer vilken population som ska väljas ut (Bryman 2018, s. 
495). Då syftet är att undersöka om och i så fall hur pedagoger arbetar interkulturellt i 
förskolan är tillämpat interkulturellt förhållningssätt huvudkriterium. Kihlström (2007, s. 49) 
menar att kvalitativa intervjuer handlar om att intervjua personer som har erfarenhet inom det 
valda ämnet. Sex förskolor placerade i mångkulturella områden och som i sin 
verksamhetsbeskrivning och/eller i platsannons angett att de arbetar med ett interkulturellt 
förhållningssätt uppsöktes. Andelen utrikesfödda i dessa områden är betydligt högre än i 
kommunen som helhet, mellan 31-57 procent jämfört med cirka 22 procent år 20171. 
Ursprungstanken var att intervjua en förskollärare per förskola och på så sätt få ett stort 
omfång av förskolor. Dock beslutades att istället intervjua två förskollärare per förskola och 
att dessa ska arbeta på samma avdelning med anledning att kunna jämföra deras svar. Urvalet 
landade i sex förskollärare på tre olika avdelningar och förskolor. Efter kontakt med 
rektorerna blev det klart att önskemålet om att få intervjua två förskollärare på en och samma 
avdelning inte var möjligt. Med anledning att andelen utbildade förskollärare i kommunen är 
för få ändrades urvalet från endast förskollärare till förskollärare och/eller erfarna barnskötare 
med goda kunskaper om interkulturalitet. I samråd med rektorerna valdes lämpliga 
medverkande förskollärare och barnskötare ut. En annan avgränsning som gjordes var att 
pedagogerna ska arbeta på avdelningar med barn i åldrarna 3-5 år. 

                                                
1 Siffror från Borås Stad Stadskansliet.  
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4.3 Genomförande  
Fem rektorer kontaktades och blev skriftligt informerade om studien, tre tackade ja till 
medverkan. Utifrån studiens syfte hänvisade de oss till pedagoger de ansåg vara lämpliga att 
medverka. Därefter bokades tid med dessa pedagoger, två från samma avdelning. På plats fick 
pedagogerna skriftlig information om undersökningen, samtyckesblankett för deltagande samt 
ett informationsblad om dataskydd, lagen om GDPR (se bilagor 1, 2 och 3). Intervjuerna 
varade mellan 20 och 50 minuter och spelades in för att vi skulle få tillgång till materialet i sin 
helhet. Bryman (2018, s. 577) menar att ljudupptagning av kvalitativa intervjuer är 
fördelaktigt eftersom fokus ska ligga på både det som sägs direkt men även mellan raderna. 
Sex semistrukturerade intervjuer på tre olika förskolor genomfördes, pedagogerna 
intervjuades var och en för sig. Inför de sista två intervjuerna fick urvalet ändras ännu en gång 
då en av pedagogerna inte längre kunde medverka. I samråd med rektor beslutades att istället 
intervjua en förskollärare från en annan avdelning. 

4.3.1 Etiska ställningstaganden 
Fyra etiska principer har tagits i beaktning under studiens genomförande. Informationskravet 
som innebär att forskaren ska informera de inblandade om studien, dess syfte och 
genomförande, samtyckeskravet som handlar om deltagarnas rätt att själva bestämma över sin 
medverkan. Konfidentialitetskravet som innebär att uppgifterna om deltagarna behandlas med 
aktsamhet och nyttjandekravet som handlar om att de insamlade uppgifterna endast används 
till forskningens ändamål (Bryman 2018, ss. 170-171).  
 
I samband med att förskolorna kontaktades skickades information om studiens syfte ut till 
samtliga rektorer som i sin tur ombads vidarebefordra informationen till pedagogerna. 
Dessutom delades samtyckesformulär ut i samband med intervjuerna, pedagogen fick ge 
medgivande till sitt deltagande och därmed även ljudupptagning. Bryman (2018, s. 178) 
skriver att en fördel med samtyckesformulär kan vara möjligheten för respondenterna att få 
information om sin medverkan redan från början medans en nackdel kan vara att vissa 
upplever oro inför att ge sin underskrift. Enligt Vetenskapsrådet (2017, ss. 26-27) är 
ljudupptagning en behandling av personuppgift. Pedagogerna meddelades om planerna för 
ljudupptagning och gavs information om dataskyddslagen (SFS 2018:218). Samtliga 
pedagoger har fått fingerade namn, alla övriga uppgifter har för deras anonymitets skull 
censurerats (Vetenskapsrådet 2017, s. 41). 
 
Som utförare av studien och författare till uppsatsen har vi ett ansvar för det resultat som 
redovisas. Enligt Vetenskapsrådet (2017, s. 55) ska eventuella övertolkningar som kan 
medföra skada för respondenterna förebyggas, därför kommer endast de resultat som är 
relevanta för studiens syfte och frågeställningar att redovisas. Kvale och Brinkmann (2014, s. 
228) menar att ansvaret för hur läsaren uppfattar respondenterna ligger hos författaren. Direkt 
återgivna citat kan uppfattas som osammanhängande och respondenten kan verka mindre 
begåvad. Därför har vissa citat skrivits fram, annars är de i möjligaste mån direkt återgivna. 
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4.3.2 Trovärdighet och tillförlitlighet  
Begreppen reliabilitet och validitet redogörs för av Thurén (2019, ss. 48-49) som menar att 
reliabilitet innebär tillförlitlighet, att undersökningen är genomförd på ett korrekt sätt. 
Validitet däremot handlar om att forskaren undersökt det som skulle undersökas och inget 
annat. Ett exempel som författaren tar upp är när människors huvudomfång undersöktes i en 
studie om intelligens. Mätningarna var korrekta och därmed hade studien hög reliabilitet men 
låg validitet då det som undersöktes, huvudomfång, inte var relevant till syftet, mäta 
intelligens. Bryman (2018, s. 214) betonar trovärdighet (validitet) som en förutsättning till 
tillförlitlighet (reliabilitet). En undersökning som inte är tillförlitlig är inte heller trovärdig. 
Anledningen att vi önskade intervjua två pedagoger från samma avdelning var för att kunna 
jämföra deras svar med varandra. Urvalet förändrades i sista stund men påverkar inte 
reliabiliteten då det på förskolan fanns en samsyn kring interkulturalitet.  
 
Då de medverkande pedagogerna har erfarenhet av att arbeta inom förskolan och kunskap om 
ämnet innebär det att deras svar är tillförlitliga (Kihlström 2007, s. 49). De frågor som ställdes 
handlade om deras syn på interkulturalitet i förskolan och var på så sätt relevanta sett till 
studiens syfte. Pedagogerna delgavs inte frågorna innan intervjuerna genomfördes. Detta för 
att säkerställa att de inte samtalat med andra och på så sätt påverkat sina svar. En fördel med 
att delge dem frågorna innan hade varit att de fått tid att förbereda vissa svar som kan vara 
svåra att komma på i stunden. Då pedagogerna intervjuades var för sig kunde samsyn eller 
bristen av den identifieras. Bryman (2018, s. 566) betonar vikten av att genomföra intervjun 
på en lugn plats utan störande moment, därför intervjuades pedagogerna ostört och i frånvaro 
av kollegor och barn. Ljudupptagning är en faktor som kan påverka intervjuer. Bryman (2018, 
s. 578) menar att det händer att respondenter känner oro över av att bli inspelade. Detta 
märktes särskilt på en av pedagogerna som uttryckte obehag och osäkerhet på grund av 
inspelningen. Respondenterna är alla okända för oss och vi har ingen förkunskap eller 
förförståelse om dem som individer. På så sätt sågs situationen med “nya ögon” vilket medför 
professionalitet och tillförlitlighet (Kihlström 2007, s. 50).  

4.4 Analys och bearbetning  
Efter att alla sex intervjuer genomförts ansvarade en av oss för att transkribera materialet. För 
att säkerställa att innehållet uppfattats korrekt och att transkriberingarna var av god kvalitet 
jämfördes de med ljudfilerna av oss båda (Bryman 2018, s. 580). Med utgångspunkt i 
Thornberg och Forslund Frykedahls (2019) kvalitativa analysprocess kodades och 
analyserades pedagogernas svar. I det första steget, öppen kodning, markerades 
betydelsebärande delar i form av ord, satser och meningar i alla sex transkriberingar. För att 
testa pedagogernas svar mot varandra jämfördes de intervjuer som genomförts på samma 
förskola med varandra och koder skapades. Därefter sammanställdes alla koder från de olika 
förskolorna i en tabell och kategorier skapades. I nästa steg, selektiv kodning, bildades 
kärnkategorier innefattande det mest förekommande i intervjuerna. I detta steg ställdes frågan 
vilka kategorier som återkommer mest och därmed kan ses som stabila mönster i empirin 
(Thornberg & Forslund Frykedahl 2019, ss. 48-53). De kärnkategorier som bildades är 
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erfarenheter, begreppsuppfattning, interkulturalitet i förskolan samt utmaningar och 
möjligheter. 
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5. RESULTAT OCH ANALYS 
Syftet med studien var att undersöka om och i så fall hur pedagoger arbetar interkulturellt i 
förskolan. I detta kapitel redovisas resultatet av de sex genomförda intervjuerna. Samtliga 
pedagoger har, för deras anonymitet, fått fingerade namn. Innehållet har komprimerats till 
fyra kärnkategorier: tidigare erfarenheter, begreppsuppfattning och språkplattform, 
interkulturalitet i förskolan samt möjligheter och utmaningar. Varje avsnitt avslutas med ett 
sammanfattande stycke där innehållet analyserats och kopplats till tidigare forskning. 

5.1 Tidigare erfarenheter  
Pedagogerna har i genomsnitt 18 års erfarenhet av arbete inom den svenska förskolan och 14 
år i mångkulturella områden. Fem av dem har förskollärarutbildning och två även 
grundlärarutbildning från sitt hemland, en är utbildad barnskötare. Fem av dem har själva 
invandrarbakgrund och menar att det är en stor anledning till att de väljer att arbeta i dessa 
områden. Lena som inte har den bakgrunden lyfter istället personlig utveckling. Tre 
pedagoger säger:  
 

“Jag märker själv att jag kan ge något som gör att föräldrarna blir glada, inte bara att jag tar 
hand om ditt barn, vi hjälper och stöttar varandra.”  

Aida 
 

“Jag har alltid velat jobba med mångkultur, [...] det är jag. Och just det vi lever i en sån värld - 
mångkultur. Så då tycker jag att det är lika bra. Och jag tycker på något sätt det är utmanande, 
intressant.”  

Mirela 
 

“Jag får ju lära mig så mycket själv. Som person, [...] med olika kulturer och så.” 
Lena 

 
Samtliga av dem med invandrarbakgrund uttrycker att de på grund av sina egna erfarenheter 
har en djupare förståelse och empati för familjernas situationer. De relaterar till upplevelsen 
av att vara ny i ett land men även att sakna det största medlet för kommunikation nämligen 
landets talade språk. Olga lyfter att goda relationer människor emellan hjälper att sudda bort 
fördomar och betonar att våra olikheter ska ses som tillgångar. Katja blir känslosam när hon 
svarar på frågan om varför hon väljer att arbeta med mångkulturella barn och familjer, hon 
säger: 

 
“Kanske för att jag själv invandrare, en utlänning. Nu kommer jag gråta. Jag känner att jag 
funnit mig med barnen från olika eller med olika bakgrund. För att jag suttit på deras stolar som 
mamma till mina barn, jag känner till deras problem. [...] Jag vet vad de gråter för, vad de 
skrattar åt och jag vill vara här för att hjälpa dem att liksom lyfta upp barnen, att liksom visa att 
de glittrar och gnistrar på olika sätt. De är fantastiska de är intelligenta. Precis lika som svenska 
barn. Att de får chans att, hur säger man blomma, blomstra ut. Så jag är här för att hjälpa dem.”  

Katja 
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5.1.1 Sammanfattande analys av tidigare erfarenhet 
Fem av sex pedagoger som medverkat i studien har egna erfarenheter av att lämna sitt 
hemland och med små barn invandra till Sverige. Det är tydligt att den upplevelsen påverkar 
dem i yrkesrollen och gjort dem benägna att bemöta andra i samma situation på ett lämpligt 
sätt. Pedagogen utan den erfarenheten betonar istället att hon i arbetet med mångkulturella 
barngrupper utvecklas som person. Mary och Young (2017) redogör för interkulturell 
kompetens och menar att det i förskolemiljöer handlar om självmedvetenhet kring egna 
värderingar och kulturell bakgrund. Vidare lyfter de nyfikenhet kring olika kulturer och en 
önskan att lära sig något nytt men även att kunna ta till sig nya kunskaper och utvecklas med 
hjälp av dem. I enlighet med Lastikka och Lipponen (2016) menar de att det handlar om att 
vara mottaglig för olika åsikter och visa respekt för olika kulturer och världsbilder. 

5.2 Begreppsuppfattning och språkplattform  
Som inledande fråga i alla intervjuer ombads pedagogerna definiera begreppen mångkultur 
och interkultur. Samtliga beskrev mångkultur som ett tillstånd, där olika kulturer är samlade 
och begreppet interkultur som ett handlande, att de olika kulturerna interagerar och samverkar 
med varandra. De flesta uppgav att de fått möjlighet att bearbeta begreppen på sina respektive 
förskolor både inom arbetslagen men även under APT (arbetsplatsträff) och föreläsningar. På 
de nystartade förskolorna menade pedagogerna att begreppen inte bearbetats ingående men att 
det ligger inom sikte. Fyra av pedagogerna berättar att de har arbetat länge och att det vid 
tiden för deras anställning inte var aktuellt med begreppen interkulturalitet eller interkulturellt 
förhållningssätt. På en av de nystartade förskolorna sökte rektorn medvetet personal med 
erfarenheter av att arbeta interkulturellt och med språkkunskaper i de olika språk som är 
representerade på förskolan. Pedagogerna upplever att begreppet dök upp i förskolans värld 
för ungefär 2-3 år sedan men att arbetssättet i sig inte är nytt. Begreppen har snarare satt ord 
på deras arbets- och förhållningssätt. 
 

“Det bara att det är ett nytt ord. [...] Vi har ju interkulturellt arbetssätt fast vi tänker inte på det, 
att vi gör det. Så nu är det mer synligt genom att vi kanske reflekterar tillsammans, pratar om 
det, ”hur gör ni?”, bollar med varandra, både ta och ge idéer och tankar och jag tycker att nu 
senaste 2-3 år sedan har blivit mycket bättre.”  

Aida 
 

“Då har man satt ord på vårt förhållningssätt, på vårt sätt att arbeta. Att det egentligen är 
interkulturellt förhållningssätt eller arbetssätt som vi har.” 

Mirela 
 

Aida vittnar om att det trots fortbildning inom ämnet fortfarande finns en del frågetecken och 
pedagoger som inte förstår innebörden av begreppet.  
 

“Och det är fortfarande frågetecken, det är inte många som förstår fast vi jobbar på en 
mångkulturell förskola.”  

Aida 
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Den ovan nämnda Språkplattformen är ett exempel på hjälpmedel som tar upp och redogör för 
interkulturalitet i förskolan i teori och praktik. Samtliga pedagoger känner till dokumentet 
men använder det i olika utsträckning. Gemensamt uppger de att den är ett bra hjälpmedel 
med konkreta tips och idéer. Den används under planering av verksamheten, som inspiration 
vid spontana aktiviteter eller temaarbeten och som diskussionsmaterial under APT. På de två 
nyöppnade förskolorna är dock Språkplattformen inte ett prioriterat område för tillfället. Lena, 
som arbetar på en av dem, berättar att hon ibland använder sig av den på eget initiativ: 
 

“[Språkplattformen innehåller] väldigt bra tips och idéer, och även att man får förklaringar själv 
om man är osäker.”  

Lena  
 
På den andra nyöppnade förskolan fokuserar de istället på Värdegrundsplattformen. Olga 
menar att även den är en insats för det interkulturella arbetet: 
 

“Just nu fokuserar vi oss på plattformen som handlar om normer och värden, [...] det är 
demokratiska principer och begrepp, demokrati, det är viktigt just nu för oss. Alla diskuterar i 
stora och små grupper och det kommer föreläsare och jobbar med oss just med plattformen som 
handlar om normer och värden, det är också en insats för interkulturellt förhållningssätt.” 

Olga 

5.2.1 Sammanfattande analys av begreppsuppfattning och Språkplattform 
Att pedagoger som arbetar med flerspråkiga barn kräver andra kunskaper än de som arbetar i 
barngrupper där alla har svenska som förstaspråk poängteras i Språkplattformen och av 
Brosinsky m.fl. (2018). Vidare menar de att det första steget i att utveckla sin interkulturella 
kompetens är att inse att vi alla är etnocentriska i grunden. Samtliga pedagoger har kännedom 
om och har arbetat med Språkplattformen under längre tid men i olika grad. De har god 
förståelse för begreppens innebörd och har alla deltagit vid någon form av fortbildning inom 
ämnet. Detta till trots vittnar en av dem att det fortfarande råder okunskap bland andra 
pedagoger. Hon menar att de saknar förståelse för och kunskap om vad interkulturellt arbete 
innebär. 

5.3 Interkulturalitet i förskolan  
Samtliga pedagoger anser att ett interkulturellt förhållningssätt är av vikt i arbetet med 
mångkulturella barngrupper. De menar att det bidrar till barnens lärande, utveckling och 
trygghet men också att det utvecklar dem som pedagoger. Olga uttrycker sina egna tankar 
kring interkulturalitet:  
 

“Man blir mer naturligare i kommunikation med alla som man möter, [...] man blir mer mogen, 
man blir mer modig när man träffar andra människor utanför förskolan. Det är jättehäftigt 
tycker jag.” 

Olga 
 
Hon konstaterar att förhållningssättet inte bara lär henne väldigt mycket om hennes omvärld 
utan också hjälper henne se det vackra i olikheter och olika syn på världen. Olgas kollega 
Katja betonar uppdraget och att förskolan har ett stort ansvar i att fostra barnen i demokratiska 
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värderingar. För att fostra goda medmänniskor och samhällsmedborgare krävs förebilder som 
förmedlar en positiv syn på olikheter och att de måste respekteras. Lena, som arbetar på en 
annan förskola reflekterar kring att synliggöra kulturerna i verksamheten: 
 

“Så man får lyfta upp deras kultur [...] det är viktigt liksom, att man pratar om det och att de ska 
belysa varandra om sina olika kulturer, för barnen ska ju också förstå att vi kommer från olika 
kulturer och barn sinsemellan.”  

Lena 
 
Samtidigt förtydligar hon och även Olga att det inte handlar om att tvinga på svenska 
traditioner eller att konvertera barn och vårdnadshavare. Det handlar snarare om att öppna 
gränser mellan människor. På samma sätt som förskolan lyfter och synliggör de olika 
kulturerna måste även den svenska kulturen göras synlig. De menar att det är så goda 
relationer utan fördomar och missförstånd skapas.  
 
Fem av sex pedagoger anser att ett flerspråkigt barn behöver ett välutvecklat förstaspråk för 
att kunna förvärva ett andraspråk på en högre nivå. Förutom att ett interkulturellt 
förhållningssätt är viktigt för språkutvecklingen tar Olga upp att det även är betydande för 
relationsskapande med både barn och vårdnadshavare, hon fortsätter:  
 

“Möjligheten att kunna höra sitt modersmål på förskolan skapar trygghetskänsla både hos barn 
och deras vårdnadshavare, vilket kan underlätta inskolningen också.”  

Olga 
 
Olga betonar användandet av förstaspråket i mötet med alla barn men speciellt de nyanlända. 
Oavsett om det är genom att ta tillvara på personalens språkkunskaper eller att lära sig enstaka 
ord på barnens språk. Hon säger: 
 

“Så det är enklare för en mamma, en ung mamma som är nyanländ att lämna sitt barn i händer 
hos den som kan trösta barn på nästan liknande sätt som mamman brukar göra hemma.”  

Olga 
  
Olgas kollega Katja problematiserar det faktum att det finns pedagoger som inte tillåter barn 
att använda sina förstaspråk på förskolan. Hon menar att det är ofördelaktigt för barnens 
språkutveckling:  
  

“Jag har haft såna kollegor som förbjöd barnen att prata ett annat språk. Det var katastrof. [...] 
De skiljer modersmål och svenska så bra och de lär sig fantastisk snabbt när de har stöd av sitt 
språk modersmål lär de sig svenska snabbare. Jag tycker att man måste bara hjälpa dem, stötta 
och vara nyfiken på deras språk och bekräfta.” 

Katja 
 
På frågan vad som krävs för att locka och utmana alla barn oberoende av bakgrund och 
tidigare erfarenheter svarade pedagogerna samstämmigt. För att skapa trygghet bland barnen 
menar de att bemötande av barn och vårdnadshavare samt att ta sig tid att skapa goda 
relationer är de viktigaste delarna. Två pedagoger tar upp vikten av att vara glad i mötet och 
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att visa intresse för kulturerna men också att i utformningen av verksamheten utgå från 
barnens intressen och behov. Det krävs ett lugn och en medveten närvaro, fokus måste ligga 
på anknytningen. Det är viktigt med struktur och tydlighet, Selma menar att AKK2 är ett bra 
stöd för alla barn. Andra redskap de nämner är musik, både instrumental men även på barnens 
språk samt digitala verktyg av olika slag. Dessutom behövs flexibilitet och ett individanpassat 
bemötande, det som fungerat för vissa behöver inte funka för andra. Olga tar upp 
komplexiteten i att arbeta med mångfald och menar att bara för att det finns flerspråkig 
personal betyder det inte att de automatiskt fångar barnens intresse: 
 

“Det är glädje, glädje i gemenskap. När vi ser att vi kan vara tillsammans och upplever glädje 
av det, då vi kan komma fram långt fram tillsammans. Så fort vi ser att vi tappar bort barns 
intresse, så det hjälper inte så mycket, även modersmål, vi måste ha fokus på barns intresse, 
deras behov och utgå från det i vår planering.” 

Olga 
 
Förutom de ovan nämnda strategierna anses även utformningen av den fysiska miljön vara 
betydelsefull. Det ska synas att det råder mångkultur på förskolan och att kulturerna och 
traditionerna berikar. På alla förskolor, både i de gemensamma utrymmena och på 
avdelningarna, finns flaggor som representerar de olika länderna. Även ord, böcker, sagor och 
ramsor på de olika språken. Selma berättar om när hon bad vårdnadshavarna skapa ordlistor 
med grundläggande ord på barnens förstaspråk: 
 

“När jag började skriva de här lapparna med färger med hej, hejdå så fick de en guldpenna [...] 
för jag kan ju inte skriva på deras språk. Den stoltheten i barnen att få lappen hem de här 
orden.”  

Selma 
 
Samtliga pedagoger använder sig av digitala verktyg, de som förekommer är QR-koder 
innehållande sagor och ramsor på de olika språken, PenPal3 och Polyglutt4. De har även 
leksaker och material som representerar mångfalden, till exempel dockor med olika etnicitet 
och hudfärg. Katja lyfter att det ibland blir konflikt barnen emellan och att det har hänt att de i 
sådana stunder använt olämpliga och nedvärderande uttryck. Därför är det viktigt att i arbetet 
lyfta de olika bakgrunderna:  
 

“Vi har några barn som är svenska och vi har somaliska barn som är mörka. Så det finns många 
som dom använder såna uttryckt, [...] avvisa sin kompis på grund av hudfärg till exempel och då 
försöker man arbeta med det fallet [...] Alla är lika fina och lika bra på olika saker. På så sätt 
försöker vi uppfostra barnen hela tiden när det uppstår sådana problem liksom alla är vi olika 
men lika unika.”         Katja 

  
Pedagogerna på de två nybyggda förskolorna nämnde att de har en större medvetenhet kring 
den fysiska miljön. Allt som sätts upp på väggarna görs i syfte att skapa en lugn miljö utan för 

                                                
2 Alternativ kompletterande kommunikation, till exempel tecken och bilder som stöd.  
3 Elektronisk penna som översätter en text till valfritt språk.  
4 Digital tjänst innehållande böcker på en mängd olika språk.  
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många intryck. På den ena förskolan är även färgvalen inspirerade av de olika kulturerna, det 
är färgstarkt men förmedlar lugn. 
  
Alla pedagoger är eniga i att det är viktigt att använda sig av ett rikt och nyanserat språk i 
kommunikationen med flerspråkiga barn. Selma och Olga nämnde specifikt begreppet 
språkbada, en av dem säger: 
 

“Prata, prata, prata. Språkbada dom och läsa.”  
Selma 

5.3.1 Sammanfattande analys av interkulturalitet i förskolan  
Pedagogerna menar att om målet är att stötta flerspråkiga barns språkutveckling krävs ett 
interkulturellt förhållningssätt, vilket Mary och Young (2017) bekräftar. Puskás (2017) och 
Kultti (2012) redogör i sina resultat för scaffolding som språkutvecklande strategi. Brosinsky 
m.fl. (2018) lyfter i sin modell för underhåll av interkulturella miljöer vikten av att bemöta 
alla med öppenhet och respekt. Flera av pedagogerna lyfter att avsikten bör vara att integrera 
människor snarare än att assimilera dem. Även Ehrlin och Gustavsson (2018) behandlar 
begreppen och framhåller att assimilation inte rimmar med ett interkulturellt motiv. Dessutom 
menar de att integration inte enbart handlar om att förändra en part utan att alla utvecklas 
tillsammans. Alla kulturer måste få utrymme att existera samtidigt.  
 
Samtliga pedagoger menar att relationsskapande är av oerhörd vikt men komplext vilket både 
Mary och Young (2017) och Brosinsky m.fl. (2018) bekräftar. De sistnämnda behandlar 
bemötande och relationsskapande ur olika aspekter. Pedagoger bör ta sig tid att ta reda på 
familjernas upplevelser före migration men även efter, hur de levt och hur livet ser ut idag. 
Pedagogerna tar tillvara vårdnadshavares erfarenheter och kompetenser och skapar på så vis 
goda relationer mellan förskola och hem. Vikten av goda relationer i skapandet av en 
flerspråkig miljö betonas av Mary och Young (2017). De belyser att människor från olika 
kulturer har olika kunskapskapital och att dessa med fördel kan användas i undervisning. Inte 
bara för att stärka kulturens status utan även för att skapa en meningsfull miljö för barnen. 
Även Brosinsky m.fl. (2018) lyfter betydelsen av kunskapskapital, de menar att det stärker 
känslan av tillhörighet för hem och kultur. En av de intervjuade pedagogerna lade tonvikt på 
att goda relationer också är avgörande för att skapa trygga platser vilket i sin tur ger trygga 
barn. 
 
Alla de intervjuade pedagogerna anser att mångkulturaliteten ska återspeglas i den fysiska 
miljön. Detta gör de via digitala verktyg, flaggor, böcker och enstaka ord på de olika språken 
samt leksaker och material som representerar mångfalden. Ljunggren (2015) undersökte hur 
flerspråkiga miljöer som pedagoger och vårdnadshavare skapar gemensamt påverkar barns 
möjligheter till kommunikation och fann att samarbetet var produktivt. Då både hem och 
förskola är betydelsefulla delar i ett barns liv är ett gott samarbete gynnsamt för alla parter. 
Även Lastikka och Lipponens (2016) resultat visar att vårdnadshavare uppskattar att 
involveras i verksamheten och ges möjligheter att påverka sina barns utveckling och lärande. 
Brosinsky m.fl. (2018) tar upp vikten av att synliggöra barnets kultur genom observationer av 



 

19 
 

lek och vardagliga aktiviteter. Det är ett sätt att lära känna barnet för att kunna utforma 
verksamheten utifrån dess intresse och behov. Olga lyfter utmaningen i att fånga alla barn i en 
heterogen barngrupp. Även om kommunikation är en viktig del är det inte allt, flerspråkig 
personal är en tillgång men de måste också utgå från barnens intressen. Liksom Ehrlin och 
Gustavsson (2018) lyfter pedagogerna musik som pedagogiskt redskap. Aida menar att det är 
ett gott verktyg för att inkludera alla barn. Hon använder musik både för att skapa en stämning 
men också för att synliggöra de olika kulturerna. Enligt Kultti (2013) och Ehrlin och 
Gustavsson (2018) är detta att förhålla sig interkulturellt till musiken. 

5.4 Utmaningar och möjligheter  
Pedagogerna har mellan fem och tio olika förstaspråk i sina barngrupper. Sannolikheten för 
dem att behärska alla dessa språk är låg, därför är det en utmaning att möta alla barn.  
 

“Barnet kan inte språket och man vet inte vad barnet har i bagaget, i sin ryggsäck. Vilken 
bakgrund barnet har, vad de gått igenom det är jättesvårt.” 

Aida 
 
Förutom de utmaningar som uppkommer med anledning av kommunikationssvårigheter 
vittnar alla även om risken för kulturkrockar. Människor från spridda delar av världen har ofta 
olika livsstil och världsuppfattning vilket kan försvåra arbetet att socialisera barnen i den 
svenska kulturen. En inte sällan förekommande anledning till kulturkrock är könsroller, två 
pedagoger berättar att de varit med om vårdnadshavare som inte vill att deras söner ska pärla 
eller leka med dockor. Mirela berättar att det händer att vårdnadshavare inte vill att deras barn 
ska vara ute när det regnar eller är kallt med anledning att de tror att barnen riskerar att bli 
sjuka. Det finns även olika barnsyn där förskolan fokuserar på det kompetenta barnet och 
uppmuntrar till självständighet medan vissa vårdnadshavare anser att de behöver mycket mer 
stöd. När det sker missförstånd på grund av kulturkrockar menar pedagogerna att de får 
förklara förskolans uppdrag så väl dem kan: 
 

“Vi försöker att berätta varför vi gör det och vi försöker neutralisera det här genusfaktor, och 
berättar att här jobbar vi för att barn utvecklas och lär sig, och när barnet sitter och pärlar, då vi 
tänker framförallt på finmotoriken, att utveckla den. Och sedan vi vill ge barnen glädje och 
tänka på andra människor, det här halsbandet eller armband kommer få kanske mamma eller 
syster eller bror [glada], då vi vill sprida den känslan vidare.” 

Olga 
 
“Då får man förklara det också på en bra nivå då, inte att man är där och petar eller har någon 
pekfinger, utan försöka förklara hur man ser på det här uppdraget och hur det är. Det får man 
göra på ett så enkelt och konkret sätt som möjligt.”  

Lena 
 
Förutom kulturkrock nämner alla pedagoger att utmaningar i samverkan med vårdnadshavare 
kan orsakas av olika uppfattningar och syn på förskolan. De upplever att en del 
vårdnadshavare på grund av sina olika erfarenheter från hemländerna endast förväntar sig 
barnpassning. När de informeras om den gemensamma läroplanen blir de ofta förvånade.  
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“För dom det är viktigt att barn äter, sover och gråter inte men vi försöker öppna deras ögon och 
berätta att vi gör här mer saker än vad de tre benämnda, vi vill komplettera det som barnen 
kanske saknar hemma, och det är mycket arbete med vårdnadshavare och det kan vara inte lätt 
att bemöta dom för dom har sina egna fördomar.” 

Olga 
 
Pedagogerna berättar att det är svårt att engagera vårdnadshavarna i verksamheten. De kan 
inte svara på varför så är fallet men upplever att vårdnadshavarna inte riktigt har tid samt att 
deras olika erfarenheter och förståelse för verksamheten kan vara en orsak. Katja säger: 
 

“De är jättevilliga men de är jätteblyga, våra föräldrar de vet inte sina rättigheter. De vet inte att 
de får påverka men det kommer vi att jobba med.” 

Katja 
  
För att involvera vårdnadshavarna krävs att pedagogerna är tydliga i all kommunikation. 
Ännu en aspekt av kommunikationssvårigheter i samverkan med vårdnadshavare är 
användandet av tolk. Flera pedagoger nämner att det händer att vårdnadshavare inte vill 
använda tolk. I efterhand har de förstått att vad de försökt förmedla inte gått fram. Det verkar 
som att vissa känner sig förminskade och gärna vill klara sig utan, då måste pedagogen trycka 
på att det är för ens egen skull de kallar in tolk. Däremot är det inte alltid bara att boka en tolk 
som pratar språket i fråga, flera pedagoger vittnar om att kulturkrockar sker även här. Det 
krävs att pedagogen är medveten och kommunicerar med vårdnadshavaren inför bokandet. 
  
Även om det finns en del utmaningar med att arbeta i mångkulturella förskolor ser 
pedagogerna även många möjligheter. Alla menar att de själva utvecklas och berikas i mötet 
med människor från olika kulturer: 
  

“Jag utvecklas som person, för det är så mycket som är utmanande både på ett positivt och ett 
negativt sätt, så jag känner att jag utvecklas. Jag blir berikad av olika kulturer, där jag knäcker 
koden ”ah, såhär gör man här” till exempel, ”i den här kulturen” eller kunna bemöta svåra 
situationer där man känner ”oj jag lyckades ju få förälder att förstå.” 

Mirela  
 
Förutom personlig utveckling tar två pedagoger upp nöjet i att få se barnen utvecklas, de 
växer i sin identitet och utvecklar språket: 
  

“Åh, det är så givande. [...] Både för mig och för barnen att jag själv växer som pedagog, att jag 
lär mig något nytt om olika kulturer, och barn också märker jag, att dom också växer som i sin 
roll i sin identitet, att dom blir stolta, det är en möjlighet att.. du kan va det du är. Behöver inte 
skämmas eller.. Vi jobbar väldigt mycket att du ska stå för dig själv och visa ”du kan”, vi är inte 
perfekta, men vi ska ju använda det vi har. Och utgå utifrån det. Tillsammans.” 

Aida 
 

“Jag får ju lära mig så mycket själv. Som person, personligt då, med olika kulturer och så. Ja, 
det är härligt att se när de utvecklas man ser det svenska språket att det, språkförståelsen 
utvecklas, för man kan prata, arbeta med barn man tror att de förstår så mycket men de har inte 
förståelsen bakom orden. Och det är då oftast man hamnar i konflikt eller att det hamnar i 
missförstånd och så.”        Lena 
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Pedagogerna med invandrarbakgrund lyfter alla att de ser sig själva som en tillgång i den 
mångkulturella förskolan men även att de trivs väldigt bra i den miljön. De känner en 
tillhörighet till familjerna och har en genuin önskan att stötta dem så gott de kan. Aida berättar 
om sin upplevelse av att komma till Sverige från kriget i forna Jugoslavien. För henne är det 
viktigt att möta familjerna på samma sätt som hon blev bemött: 
 

“Jag fick det bästa bemötande som finns och det underlättade hela min vistelse som förälder, jag 
har ju sett mitt barns utveckling genom den tiden, på den förskolan och det är på grund av den 
pedagogen hade det förhållningssättet, att möta mig, hon verkligen såg mig som en person, inte 
som en person som har inte språket, för jag hade ju bosniska men inte svenska men hon såg mig 
som ”jag ser dig och jag hör dig” och visade verkligen intresse. För att jag kom ju från kriget 
och som ni vet man är orolig och så ska man lämna sitt barn och ”vågar jag lämna för det är det 
enda jag har”. Det är jättetufft och så möter man en person som verkligen såg mig och tog mig i 
handen [och sa] ”du, jag ser dig, jag ser att du har tufft, men jag finns här, vi kan prata, jag finns 
både för dig och för ditt barn” och det var ju något som alla, alla behöver. Det spelar ingen roll 
har de språk, var de kommer ifrån, möte är viktigast.” 

Aida 
 
Samtliga pedagoger anser att de har kommit långt i det interkulturella arbetet men att det alltid 
finns utvecklingsmöjligheter. Flera av dem tar upp att de skulle vilja se en röd tråd löpa 
genom hela verksamheten, från yngre till äldre barn. För att nå det krävs en samsyn: 
 

“Vi är ny förskolan men eftersom vi har så häftiga pedagoger, ambitiösa med många fina tankar 
kring vår framtid så jag hoppas att vi hittar på många fina saker i framtiden. Så nu för oss det 
viktigaste att sätta oss i samma båt där normer och värden är viktigast och vi utformar vårt 
bemötandesätt mot barnen och deras vårdnadshavare så att alla blir nöjda så att samverkan 
mellan förskola och hem fungerar bra så att vi skulle undvika missförstånd i olika former.”  

Olga 
 
Alla pedagoger nämner att de önskar se ett tydligare samarbete med öppna dörrar 
avdelningarna emellan. Alla barn ska anses vara allas barn och det ska handla om oss på 
förskolan, inte vi på respektive avdelning. Katja hyllar sina kollegor som ser sina olikheter 
och erfarenheter som tillgångar och att de är goda förebilder för barnen i sitt förhållningssätt 
gentemot varandra: 
 

“Hela våra arbetslag kanske ni har hört talas om vi från olika länder. Vi har olika utbildningar vi 
har olika kompetenser vi har olika erfarenheter också. Det finns folk som.. jätte alltså 
välutbildad på högsta nivå förskollärare och vissa har akademiska utbildningar och vissa ingen 
alls men. På något sätt, ja det är ett fantastiskt arbetslag vi berikar varandra är som du säger 
alltså. Vi hjälps åt och stöttar varandra och bekräftar varandra, det är det bästa arbetslaget vi 
jobbat med. Vi är jättenyfikna på varandras kulturer, vi gör fester tillsammans på fritiden liksom 
att visa våra nyfikenhet. Precis som med barnen, intresserade för varandras kulturer, litteratur. 
Vilket sätt uppfostrar man barnen, hur är dom uppfostrade i sina familjer i sina länder? Det är 
alltid intressant. Och så får man mer förståelse för varje kultur.” 

Katja 
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5.4.1 Sammanfattande analys av utmaningar och möjligheter  
Att ha flera olika förstaspråk i en och samma barngrupp är enligt samtliga pedagoger en 
utmaning. Mary och Young (2017) visar att pedagoger inte behöver bemästra de olika språken 
för att kunna skapa flerspråkiga miljöer på förskolan. Istället använder de intervjuade 
pedagogerna sig av olika strategier som tillåtande språkpolicy, nyttjande av kunskapskapital, 
transspråkande och scaffolding i verksamheten. På så vis kan de nå och utmana barnens 
individuella zoner för proximal utveckling vilket även Puskás (2017) understryker.  
  
Samtliga intervjuade pedagoger menar att det finns risker för kulturkrockar i de flesta 
avseenden. Brosinsky m.fl. (2018) utgår från att ett respektfullt bemötande förebygger 
kulturkrock samtidigt som det främjar goda relationer pedagog och vårdnadshavare emellan. I 
vår studie redogör pedagogerna för att kulturkrockar kan ske både mellan dem, barn och 
vårdnadshavare men även mellan barn och mellan vårdnadshavare. Pedagogerna misstänker 
att det finns en hel del variation i förväntningar på förskolan. Dessa skillnader lyfter 
Brosinsky m.fl. (2018) som ägnat ett steg i sin modell åt att ta reda på familjernas tidigare 
erfarenheter av barnomsorg och förskola. Vårdnadshavarna som medverkat i Ljunggrens 
(2015) studie uttryckte att de blivit mer involverade och har fått en större förståelse för 
pedagogernas arbete och den svenska förskolan. 
  
Flera av pedagogerna som vi intervjuat lyfter liksom Brosinsky m.fl. (2018) att det inte ska 
antas att människor från samma områden eller länder per automatik delar kultur. Det är en 
komplex fråga då det finns normer men även motsättningar kulturer emellan som kan vara 
svåra att förutspå. Ett exempel är användandet av tolk under samtal med vårdnadshavare. 
Pedagogerna berättar att det kan bli helt fel, därför är det viktigt att vara medveten och föra en 
tydlig dialog med vårdnadshavaren kring vilken individ som fungerar.  
  
Gällande vilka möjligheter som finns i att arbeta på en mångkulturell förskola svarade 
samtliga pedagoger att de berikas i mötet med olika kulturer. De har alla en positiv inställning 
till flerspråkighet och mångkultur, de är passionerade i att stötta dessa barn och familjer och 
de ser allas lika värde. Enligt Huber och Reynolds (2014, s. 16) är detta grundpelarna i det 
som är interkulturell kompetens. En av pedagogerna hyllar sina kollegor och menar att de har 
ett gott samarbete och samsyn kring det interkulturella arbetet. Det rör inte endast relationerna 
med barn och vårdnadshavare utan även relationerna dem emellan. Ehrlin och Gustavsson 
(2018) beskrev teorin om praktikbaserad gemenskap. Utifrån den kan man tolka att 
pedagogerna i vår studie tagit in interkulturalitet i sin praktikbaserade gemenskap. 
  
Trots att alla pedagoger är nöjda med hur långt de kommit i det interkulturella arbetet 
uttrycker samtliga att det finns utrymme för utveckling. Gemensamt önskar de ett större 
samarbete avdelningar emellan och öppna dörrar. Trots dagligt samarbete upplever de att det 
ibland endast fokuseras på den egna avdelningen. De skulle vilja se en större vi-känsla genom 
hela dagen, inte bara när det krävs. 
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6. DISKUSSION  
Syftet med studien var att undersöka om och i så fall hur pedagoger arbetar interkulturellt i 
förskolan. Resultatet visar att samtliga intervjuade pedagoger har god insikt i vad 
interkulturalitet i förskolan är samt besitter det som Huber och Reynolds (2014, s. 16) och 
Lahdenperä (2003, ss. 30-31) menar är interkulturell kompetens. Pedagogernas attityder är 
inte etnocentriska utan öppna för andras åsikter och uppfattningar om världen (Stier 2019, ss. 
169-170). De känner empati för barnen och deras familjer. Det är möjligt att den egna 
erfarenheten har påverkat samtliga med invandrarbakgrund. En av de intervjuade pedagogerna 
saknar egen erfarenhet av att invandra men besitter oavsett empatisk och interkulturell 
kompetens. Hon uttryckte istället nyfikenhet kring olika kulturer och menar att hon utvecklas 
och lär sig något nytt i varje möte. Detta pekar på att det finns olika sätt att utveckla 
kompetensen. Det framkommer även att resultatet inte gäller yrkesgruppen i stort, några 
upplever en viss okunskap bland kollegor på andra avdelningar och förskolor.  
 
Av förklarliga skäl kan inte alla som arbetar i mångkulturella barngrupper ha egna 
erfarenheter av att invandra. Dessutom betyder det inte att alla pedagoger med 
invandrarbakgrund har interkulturell kompetens. Hur kommer det sig att inte alla verksamma 
pedagoger besitter grundläggande kunskaper inom ämnet, kan det bero på att andelen 
outbildad personal i förskolan växer? Studien besvarar inte hur interkulturell kompetens 
utvecklas även om den pekar på att det sker av olika anledningar. Ansvaret för att alla 
verksamma inom förskolan oavsett yrkesgrupp besitter empatisk förmåga och interkulturell 
kompetens ligger hos arbetsgivaren. Det bör riktas mer fokus mot ämnet än vad som görs 
idag, både på arbetsplatserna och i förskollärarutbildning.  
 
Pedagogerna menar att det mångkulturella arbetet är komplext men givande och viktigt. 
Gemensamt präglas deras verksamheter av interkulturella förhållningssätt, tillåtande 
flerspråkiga miljöer, goda relationer och produktiva redskap. Vygotskijs teori om zonen för 
proximal utveckling (Säljö 2014, s. 120) går ut på att barn behöver utmanas inom sin 
individuella zon för att appropriera nya kunskaper. Puskás (2017) och Kultti (2012; 2013) 
anser att inkluderande och individanpassad undervisning är av betydelse för att nå barnens 
individuella zoner. Resultatet av vår studie visar att pedagogerna med tillåtande språkpolicy 
individanpassar sin undervisning och uppmuntrar barnen att använda sina respektive 
förstaspråk i förskolan. En pedagog berättar att hon haft kollegor som förbjudit barn från att 
använda sina förstaspråk på förskolan, något som bromsar deras språkutveckling. Som 
tidigare nämnt fastställer Thomas och Collier (2002, ss. 324-325) att flerspråkiga barns 
möjligheter i att utveckla sina kunskaper inom det svenska språket och deras kommande 
skolframgångar beror på ett välutvecklat förstaspråk. Mary och Young (2017) bekräftar att en 
begränsande språkpolicy är diskriminerande och riskerar att hämma barnen i 
språkutvecklingen. Även Cummins (2017, s. 30) styrker det positiva i att använda sig av flera 
språk i utbildningen. Han menar att transspråkande är en god strategi för att stötta flerspråkiga 
barns språkutveckling. På en av förskolorna arbetar de mycket med TAKK5 och GAKK6 

                                                
5 Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation.  
6 Grafisk alternativ och kompletterande kommunikation, exempelvis bildstöd.  
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därför att de menar att alla barn, inte minst de som saknar språket, behöver tydlighet. Enligt 
Vygotskij kan olika medierande redskap komplettera varandra (Säljö 2017, s. 256), därför är 
tecken och bilder bra strategier för att stötta barn i språkutvecklingen. Puskás (2017) redogör 
för att alla barn behöver få möjlighet att engageras i meningsfulla samtal och sammanhang, att 
stötta barn som saknar det talade språket med AKK bidrar till deras språkutveckling. 
Vygotskij menade att språket är det främsta medlet för kommunikation (Säljö 2017, s. 256), 
med hjälp av AKK kan vi ge barn som saknar det svenska språket ett alternativt medel för 
kommunikation. Puskás (2017) undersökte scaffolding i samband med språkbad och kom 
fram till att det är ett bra redskap i situationer där barn och pedagog saknar gemensamt språk. 
Även Kultti (2012) redogör för att scaffolding skapar förutsättningar för barn att delta 
oberoende av vilka språkkunskaper de besitter. Vi har varit intresserade av interkulturalitet i 
förskolan som strategi för att stödja flerspråkiga barns språkutveckling. Resultatet visar 
däremot att pedagogerna använder interkulturellt förhållningssätt även för att förebygga 
konflikter i mötet mellan olika kulturer. Vi ställer oss frågan om pedagoger genom 
scaffolding kan överför sin interkulturella kompetens till barnen och om det hade kunnat bidra 
till ett samhälle med färre fördomar.  
 
Puskás (2017) och Cummins (2017, s. 17) menar båda att goda och tillitsfulla relationer 
mellan barn och pedagog är en förutsättning för barnets utveckling och lärande. De 
intervjuade pedagogerna anser att de genom att synliggöra den språkliga och kulturella 
mångfalden skapar förtroende och möjliggör goda relationer vilket även tidigare forskning 
redogör för (Brosinsky et al. 2018; Lastikka & Lipponen 2016; Ljunggren 2015; Mary & 
Young 2017). Resultatet visar att pedagogerna i sin tillåtande språkpolicy använder sig av 
olika redskap, både materiella och språkliga (Säljö 2017, s. 253). De utnyttjar det 
kunskapskapital (Brosinsky et al. 2018; Mary & Young 2017) som barn och vårdnadshavare 
besitter i utformningen av den flerspråkiga miljön. Trots deras engagemang är det svårt att 
involvera vårdnadshavarna i verksamheten vilket kan bero på en rad olika faktorer. Dels 
bristande språkkunskaper men även förväntningar både från vårdnadshavare och pedagoger 
(Brosinsky et al. 2018). 

6.1 Metoddiskussion  
För att undersöka om och i så fall hur pedagoger arbetar interkulturellt i förskolan 
genomfördes en kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer. Vi anser att urval och val 
av metod gett oss ett relevant men begränsat empiriskt material. Urvalet grundades i förskolor 
i mångkulturella områden med tillämpat interkulturellt förhållningssätt. Hade vi istället utgått 
från ett slumpmässigt urval av alla förskolor i kommunen hade resultatet kunnat se väldigt 
annorlunda ut. Avsikten var att intervjua två pedagoger per förskola, från samma avdelning. 
På den sista förskolan gick det som nämnt ovan inte att genomföra, vilket innebar att vi fick 
intervjua ytterligare en förskollärare istället för den inbokade barnskötaren. Vi anser inte att 
det påverkat resultatet. Den pedagog som i sista stund tillfrågades att medverka var tydligt 
påverkad av ljudupptagningen. Detta till trots var det ett givande samtal som bidragit mycket 
till studiens resultat. Övriga pedagoger påverkades inte nämnvärt vilket kan bero på att de var 
förberedda på att ljudupptagning skulle ske. Då rektorerna hänvisat oss till lämpliga deltagare 
skulle det kunna hävdas att vi därför intervjuat de pedagoger som brinner mest för ämnet. 
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Således säger resultatet inte något om pedagogerna i kommunen utan endast om hur 
pedagogerna på dessa mångkulturella förskolor resonerar kring interkulturalitet i teori och 
praktik. Däremot ges konkreta exempel på hur pedagoger kan använda sig av ett 
interkulturellt förhållningssätt i mångkulturella barngrupper.  
 
Pedagogerna fick inte ta del av frågorna innan intervjuerna med anledning att de inte skulle 
förbereda sina svar. Trots att pedagogernas svar upplevs genomtänkta tror vi att de vid 
möjlighet att förbereda sig hade kommit med ännu fler exempel på hur de arbetar 
interkulturellt i praktiken. Då samtliga pedagoger mestadels eller endast arbetat på 
mångkulturella förskolor var det svårt för dem att beskriva hur deras interkulturella 
förhållningssätt syns i den fysiska miljön. 

6.2 Didaktiska konsekvenser  
Intervjuerna förväntades vara intressanta och givande, däremot var vi inte förberedda på hur 
pedagogernas empati och engagemang skulle beröra oss. Vi har båda fått med oss något 
väsentligt för vår kommande yrkesroll, nämligen att man kommer långt med respekt, 
genuinitet och en positiv inställning. 
 
Studien är relevant för förskolläraryrket då den visar att det med enkla medel går att påverka 
flerspråkiga barns språkutveckling positivt. Ett interkulturellt förhållningssätt med fokus på 
bemötande och goda relationer, synliggörandet av språk och kultur samt användandet av 
relevanta och givande redskap. Som nämnt i inledningen är dagens förskola i hög grad en 
mångkulturell miljö. För att uppnå Läroplanen och Skollagens mål (Skolverket 2018, s. 9; 
SFS 2010:800, kap 8 § 10) om att alla barn ska få möjlighet att utveckla både sitt förstaspråk 
och det svenska språket krävs kunniga och medvetna pedagoger som besitter de kompetenser 
som krävs för att arbeta med mångkulturella barngrupper. 
 
Borås Stads Språkplattform anses vara ett hjälpsamt material i det språkutvecklande arbetet. 
Däremot skulle det vara fördelaktigt för Borås Stad att säkerställa att alla som arbetar inom 
förskola och skola har förståelse för vad ett interkulturellt arbetssätt är. Det finns modeller 
som redogör för interkulturalitet i relation till bemötande, ett exempel är Brosinsky m.fl. 
(2018) som på ett tydligt och begripligt sätt leder en genom det många gånger utmanande 
mötet. Vår studie visar hur pedagoger i de undersökta mångkulturella områdena arbetar och 
resonerar kring interkulturalitet i förskolan. Vi önskar se en studie som jämför och synliggör 
hur pedagoger i kulturellt homogena kontra heterogena områden arbetar. 
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8. BILAGOR 

8.1 Bilaga 1 - Information om undersökning  

 

 
Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT  2019-11-19 
Sektionen för förskollärar- och lärarutbildning  

Information om undersökning för examensarbete 

Vi är två förskollärarstudenter som studerar vid Högskolan i Borås och ska nu skriva vårt 
examensarbete. Syftet är att undersöka pedagogers uppfattning av interkulturellt 
förhållningssätt i en mångkulturell förskola.  

Vi vill intervjua dig som arbetar som pedagog i en förskola med ett tillämpat interkulturellt 
förhållningssätt.  

Vi kommer med ljudupptagning intervjua totalt sex pedagoger, fördelade på tre förskolor och 
en avdelning per förskola. När uppsatsen är färdig kommer det finnas möjlighet för er att ta 
del av den. 

Alla deltagare och all data i undersökningen kommer att anonymiseras och endast användas 
för uppsatsen. När examensarbetet examinerats kommer vi att förstöra allt datamaterial så att 
det endast finns kvar i behandlad form i uppsatsen.  

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

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

Kontaktuppgifter:  

Katarina Spajic Larsson 
Telefon: --- 
E-post: --- 
 
Elin Stenseke 
Telefon: ---   
E-post: --- 
 
Handledare:  
Josefina Eliaso Magnusson 
Telefon: ---   
E-post: --- 
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8.2 Bilaga 2 - Samtyckesblankett   

 
 
 
 
 
 
 

	
Akademin	för	bibliotek,	information,	pedagogik	och	IT		 2019-11-19	
Sektionen	för	förskollärar-	och	lärarutbildning		

Samtycke till insamling och behandling av uppgifter om dig  

Som en del av kursen Examensarbete; Att utforska pedagogiskt arbete för förskollärare vid 
Högskolan i Borås utför vi en studie med syftet att undersöka pedagogers uppfattning av 
interkulturellt förhållningssätt i en mångkulturell förskola.  

Vi, Elin och Katarina, som utför studien kommer att samla in data i form av en inspelad intervju 
med dig.  

All data kommer att användas för att analysera och jämföra pedagogers inställning till 
interkulturellt förhållningssätt.  

Högskolan i Borås är personuppgiftsansvarig för behandlingen, som sker med stöd av artikel 6.1 
(a) i dataskyddsförordningen (samtycke).  

Uppgifterna kommer att användas av oss samt vara tillgängliga för lärarna på den aktuella kursen 
och centrala administratörer vid högskolan. Uppgifterna kan dock vara att betrakta som allmänna 
handlingar som kan komma att lämnas ut i det fall någon begär det i enlighet med 
offentlighetsprincipen.  

Uppgifterna kommer att lagras inom EU/EES eller tredje land som EU-kommissionen beslutat 
har en skyddsnivå som är adekvat, dvs. tillräckligt hög enligt dataskyddsförordningen. 
Uppgifterna kommer att raderas när de inte längre är nödvändiga.  

Resultatet av studien kommer att sammanställas i avidentifierad form och presenteras så att inga 
uppgifter kan spåras till dig. 

Du bestämmer själv om du vill delta i studien. Det är helt frivilligt att lämna samtycke, och du 
kan när som helst ta tillbaka ett lämnat samtycke. Dina uppgifter kommer då inte att användas 
mera. På grund av lagkrav kan högskolan dock vara förhindrade att omedelbart ta bort 
uppgifterna.  
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Bilaga 2 - Samtyckesblankett  

 
 
 
 
 
 
 

	
Akademin	för	bibliotek,	information,	pedagogik	och	IT		 2019-11-19	
Sektionen	för	förskollärar-	och	lärarutbildning		

Jag samtycker till att uppgifter om mig samlas in och behandlas enligt ovan  

Underskrift _____________________________  

Namnförtydligande _____________________________  

Ort och datum _____________________________  

 
Fylls i av ansvarig lärare eller handledare  

Studentens namn _____________________________ 

Kurs och kurstillfälle _____________________________ 

Kursansvarig (namn, avdelning) _____________________________ 
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8.3 Bilaga 3 - Information om behandling av personuppgifter  

 
 
 
 
 
 
 

	
Akademin	för	bibliotek,	information,	pedagogik	och	IT		 2019-11-19	
Sektionen	för	förskollärar-	och	lärarutbildning		

Information om behandlingen av personuppgifter  

Din personliga integritet är viktig för oss på Högskolan i Borås. Därför är vi angelägna om att all 
behandling av personuppgifter sker på ett korrekt och säkert sätt i överensstämmelse med 
gällande lagar och förordningar. Högskolan följer bland annat dataskyddsförordningen, mer känd 
som GDPR.  

Högskolan i Borås är personuppgiftsansvarig för all behandling av personuppgifter inom 
högskolans verksamhet. Om du har några frågor kring hur dina personuppgifter behandlas kan du 
läsa mer om hur högskolan behandlar personuppgifter på vår webbplats, 
http://www.hb.se/dataskydd. Du är också välkommen att kontakta ansvarig för den aktuella 
kursen med frågor.  

Dina rättigheter  

Högskolan är öppen med hur vi behandlar dina personuppgifter. Om du vill veta vilka 
personuppgifter som vi behandlar om dig kan du kostnadsfritt en gång per år begära ett utdrag 
med information om detta (ett så kallat registerutdrag). För att beställa ett registerutdrag kan du 
använda blanketten för begäran om registerutdrag på högskolans webbplats, 
http://www.hb.se/dataskydd.  

6. I vissa fall kan vi komma att be om samtycke (godkännande) till att behandla dina 
personuppgifter. Om du lämnar sådant samtycke kan du när som helst ta tillbaka detta. Vi 
kommer då inte att fortsätta behandla dina personuppgifter. På grund av lagkrav kan vi dock vara 
förhindrade att omedelbart radera uppgifterna.  

7. Du har rätt att inte bli föremål för automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering, dvs. 
beslut som fattas på teknisk väg utan mänsklig inblandning. Högskolan fattar inte några sådana 
beslut.  

8. Du har rätt att i vissa fall få dina personuppgifter i ett allmänt använt format för att överföra 
dessa till en annan personuppgiftsansvarig.  

9. Du har rätt att få dina personuppgifter ändrade eller kompletterade om de skulle visa sig vara 
felaktiga eller ofullständiga.  
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Bilaga 3 - Information om behandling av personuppgifter  

 
 
 
 
 
 
 

	
Akademin	för	bibliotek,	information,	pedagogik	och	IT		 2019-11-19	
Sektionen	för	förskollärar-	och	lärarutbildning		

10. Du har rätt att i vissa fall få behandlingen av dina personuppgifter begränsad eller avslutad. 

11. Du har rätt att i vissa fall få dina personuppgifter raderade. � 

12. Du har rätt att klaga på högskolans behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen, 
som är tillsynsmyndighet.  

Kontakta oss  

Personuppgiftsansvarig  
Högskolan i Borås�501 90 BORÅS�Tel. 033-435 40 00 E-post: registrator@hb.se  
Org.nr: 202100-3138  

Dataskyddsombud  
Åsa Dryselius  
E-post: dataskydd@hb.se  
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8.4 Bilaga 4 - Intervjuguide  

 
 
 

Intervjuguide 

1. Under intervjun kommer vi att behandla både begreppet interkultur och mångkultur. 
Hur tolkar du dessa begrepp och vad som skiljer dem åt? 

- Har dessa begrepp bearbetats inom arbetslaget/eller mellan de olika arbetslagen på 
förskolan? 

- Hur länge har ni arbetat interkulturellt? 
- Togs interkulturellt förhållningssätt som arbetssätt upp inför anställning? 

2. Hur länge har du arbetat inom förskolan? 

- Vad har du för utbildning? 

3. Känner du och dina kollegor till Borås Stads språkplattform? Den tar upp begreppet 
interkulturalitet och råder alla mångkulturella förskolor inom Borås Stad att tillämna 
arbetssättet.  

- Hur använder ni er av Språkplattformen? 

4. Vilka erfarenheter har du av att jobba i en mångkulturell förskola? 
5. Vilka möjligheter ser du med att arbeta i en mångkulturell barngrupp? 
6. Vilka utmaningar ser du med att arbeta i en mångkulturell barngrupp? 
7. Vad är dina tankar om interkulturalitet i förskolan? 

- Hur arbetar ni interkulturellt i praktiken? Kan du ge konkreta exempel? 

8. På vilket sätt anser du att ert interkulturella förhållningssätt syns i er verksamhet? 
9. Vad tycker du är särskilt bra med interkulturellt förhållningssätt. Kan du ge konkreta 

exempel? 
10. Finns det något du anser ni i er förskola behöver förbättra eller utveckla med 

utgångspunkt i interkulturellt förhållningssätt? 
11. Hur anser du att man skapar en verksamhet som utmanar och lockar alla barn oavsett 

kulturell bakgrund och förförståelse för det svenska språket? Konkreta exempel. 

- Hur arbetar ni med nyanlända barn jämfört med flerspråkiga barn som är födda 
och uppvuxna i Sverige? 

12. Vilka utmaningar gällande föräldrasamverkan har du upplevt genom arbete med 
familjer med olika bakgrund och kultur? 

13. Har du upplevt någon skillnad i barns förstaspråksutveckling genom att arbeta 
interkulturellt? (Finns det någon annan strategi som ni anser gynnande för att stärka 
flerspråkiga barns förstaspråksutveckling?) 
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