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Sammanfattning 
 
Inledning 
I Sverige är 95 procent av alla barn i åldersgruppen tre till fem år är inskrivna i förskolan. 
Barn träffar andra barn för första gången utan deras föräldrar. Förskolan är en mötesplats där 
barn med olika etniska bakgrunder möts i samspel med varandra. På förskolan lär sig barnen 
att samsas och interagera med varandra. Ett interkulturellt förhållningssätt behövs på 
förskolan, där förskollärarna tar tillvara på barns olika kulturella bakgrunder och där alla 
barns kulturer får synas på ett positivt sätt. 
 
Syfte 
Syftet med studien är att undersöka öppenhet för olika kulturer inom förskolan utifrån 
förskollärares och barns perspektiv. 
 
Metod 
En kvalitativ metod har använts där semistrukturerade intervjuer har genomförts med sju 
förskollärare och sju förskolebarn på olika förskolor, med fokus på hur de beskriver öppenhet 
för olika kulturer inom förskolan. Förskollärarna intervjuades också om hur de arbetar med ett 
interkulturellt förhållningssätt på förskolan samt hur de arbetar med barnens olika kulturer i 
den pedagogiska verksamheten. Intervjuerna skrevs ned efter avlyssning och sammanställdes 
under olika teman. 
 
Resultat 
Resultatet visar att förskollärare har ett interkulturellt förhållningssätt där olika kulturer ses 
som en tillgång på förskolan. I förskolebarnens berättelser framkom att barnen hade svårt att 
se skillnad på olika kulturer utan barnen upplevde deras olika kulturtillhörigheter som 
naturliga. Förskollärarna betonade vikten av att vara öppen och lyhörd i samarbetet med 
familjerna. Utbildning och mer kunskap om olika kulturer efterfrågades av förskollärarna, 
eftersom kulturer är i ständig förändring. Studiens resultat visade på att förskollärare tydligt 
behöver synliggöra kulturskillnader på förskolan, samt göra barnen medvetna om människors 
kulturella olikheter. Förskollärarna arbetade med att utveckla öppenhet för olika kulturer med 
hjälp av pedagogiskt material, barnens modersmål och olika matkulturer. Att socialisera alla 
barn, enligt demokratiska former, och visa på alla människors lika värde är ett av förskolans 
uppdrag, för att barn på sikt ska fungera och kunna delta i samhällslivet. 
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Förord  
 
Vi vill rikta ett stort tack till de förskollärare och förskolebarn som medverkat med sina 
personliga berättelser, utan dem hade studien inte varit genomförbar. Tack också till 
förskolebarnens vårdnadshavare, som gett sitt medgivande till att få intervjua deras barn. Ett 
stort tack vill vi ge till vår handledare Emma Almingefeldt, som gett oss nya infallsvinklar, 
stöd och handledning, vilket gjort att vi kunnat förbättra vårt examensarbete. Ett speciellt tack 
vill vi också rikta till Ingrid Larsson och Mari Wennbladh för ert tålamod och all konstruktiv 
kritik, som ni gett oss under arbetets gång. Avslutningsvis vill vi tacka våra familjer för deras 
positiva stöd och uppmuntrande ord under hela vår förskollärarutbildning. 
 
Lisa, Madeleine och Linnéa 

Värnamo 2016 
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1. Inledning 
Förskolan är en kulturell och social mötesplats som ska förbereda och stärka barns förmåga 
till att leva sig in i andras situationer och förstå vikten av det som ryms i en kulturell 
mångfald. Barn behöver förberedas för ett liv i ett allt mer internationellt samhälle. När 
förskolan arbetar medvetet med barns olika etniska bakgrunder och kulturarv bidrar det till att 
barn får en större förmåga att leva sig in i andras värderingar och livsvillkor. I leken får barn 
möjlighet att uttrycka olika känslor, bearbeta upplevelser och erfarenheter oberoende av 
kulturella skillnader. Barn samspelar med varandra i leken, där förskollärare ska ge barn stöd 
för att kunna växa som individer och få en positiv uppfattning av andra människors 
levnadssätt. Skolinspektionen (2012:7) skriver, i sin kvalitetsrapport, att förskolor bör arbeta 
mer tydligt med mångkulturella frågor och inta ett interkulturellt förhållningssätt. Att inta ett 
interkulturellt förhållningssätt innebär att förskollärare tar tillvara på barns olika kulturella 
bakgrunder och tillhörigheter och där alla barn får synas på ett positivt sätt. Skolinspektionen 
(2012:7) menar att förskollärare behöver mer kunskap och kompetens om hur de skall arbeta 
med dessa frågor eftersom förskolan är en kulturell och social mötesplats. I Sverige tillbringar 
barn stor del av sina första år i förskolan. Det är därför betydelsefullt vilka värderingar 
förskolan förmedlar till barn och där förskollärares kulturella kunskaper är av betydelse. 

 
I Läroplan för förskolan (Lpfö 98 rev. 2010) beskrivs att den globala rörligheten över 
nationsgränserna genererar kulturell mångfalden i förskolan. Familjers olika kulturella 
levnadssätt och uppfattningar finns representerade i förskolegrupper. Olika kulturer bidrar till 
att barns empati och förståelse för andra och deras levnadssätt synliggörs på förskolan. 
Verksamheten på förskolan ska främja barns omtanke om andra och att öppenhet för olika 
människors levnadssätt utvecklas. Ellneby (2007) beskriver förskollärares betydelse för att ge 
barn möjligheter till upplevelser av empati och medkänsla för andra. Empati är en egenskap 
som behövs för att få förståelse för andra och för att kunna utveckla ett demokratiskt 
förhållningssätt i relation till andra människor. 
 
En persons sociala identitet uppfattas mer som en identifikationsprocess än av något som 
individen redan har. Identiteter är socialt konstruerade och kan förändras. Barns identiteter 
utvecklas i hemmet, på förskolan och i de sociala mötena under uppväxten (Skolverket 2013). 
Förskolan är barns första skola och förskollärares möten och arbete med barn har en väsentlig 
betydelse för det livslånga lärandet (Johansson & Pramling Samuelsson 2003). 
 
Till Sverige kommer allt fler familjer med olika etniska tillhörigheter vilket gör att vi som 
blivande förskollärare, behöver mer kunskap om hur den kulturella mångfalden kan tas 
tillvara på förskolan. Professionen som förskollärare handlar om att inta ett medvetet 
interkulturellt förhållningssätt. På de förskolor där vi arbetar möter vi få barn med annan 
kulturell bakgrund än den svenska. Därför vill vi ta del av erfarenheter från andra 
förskollärare, som har mer erfarenhet än vi själva, i deras arbete med att utveckla öppenhet för 
olika kulturer mellan barn i förskolan. I Lpfö 98 (rev. 2010) ska pedagoger som arbetar i 
förskolan: 
 

Sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för att alla människor har lika värde 
oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. (s. 8) 
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2. Syfte 
Syftet med studien är att undersöka öppenhet för olika kulturer inom förskolan utifrån 
förskollärares och barns perspektiv. 

2.1 Frågeställningar 
• Hur beskriver förskollärare att de arbetar för att alla på förskolan ska ha ett 

interkulturellt förhållningssätt gentemot varandra? 
• Hur beskriver förskollärare att de arbetar med barns olika kulturer i den pedagogiska 

verksamheten? 
• Hur beskriver barn i förskolan sin syn på kultur? 

2.2 Begreppsdefinitioner 
I detta avsnitt förklaras centrala begrepp som används i denna studie. De olika begreppen är: 
interkulturellt förhållningssätt, kultur, etnisk bakgrund och kulturmöten. Dessa begrepp kan 
definieras på flera olika sätt och nedan följer de definitioner som används i studien. 
 
Interkulturellt förhållningssätt 
Interkulturellt förhållningssätt är en process, en samverkan mellan olika kulturer, där det 
skapas möjligheter till förståelse och ömsesidig respekt. Interkulturellt förhållningssätt 
betyder i denna studie (se fig. 1, egen bild) att vara medveten om sin egen kulturella 
bakgrund, sina attityder i sitt förhållningssätt mot andra och sina egna värderingar samt 
kunskapen om andra kulturer. Processen bygger på respekt och tolerans för olikheter i det 
sociala samspelet människor emellan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Interkulturellt förhållningssätt. 
 
Kultur 
Kultur är människors levnadssätt, samhällets rådande värderingar och uppfattningar samt 
sättet att uttrycka sig på. Kulturen överförs från en generation till en annan, vilket synliggörs i 
hur individer klär sig, umgås, pratar, visar känslor och bemöter andra människor (Benckert, 
Håland & Wallin 2008). 
 

Interkulturellt  

förhållningssätt 

Kunskap 

Bakgrund 

Attityder 

Medvetenhet 

Värderingar 
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Etnisk bakgrund 
Etnisk bakgrund beskrivs som en tillhörighetskänsla där ett folkslag som delar samma normer, 
värderingar och kulturella uttryck. Etnicitet definieras här som när individerna har gemensam 
historia, språk och levnadssätt som delas med varandra (Lunneblad 2006).	
 
Kulturmöten 
Kulturmöten är möten och samspel mellan människor, grupper, organisationer och samhällen 
med olika kulturella bakgrunder och synsätt. Kulturmöten sker med globalisering och flöden 
av media, teknologi, ideologier, människor, kapital och kunskaper. Studien använder sig av 
Stiers (2009) definition där kulturmöten är när människor försöker hantera relationer och 
vardagslivets utmaningar, genom att skapa meningsfulla liv. Det rör sig inte om väl 
avgränsade kulturer som möts, utan möten som sker i mellanmänskliga relationer. 
 
Pedagoger 
Med begreppet pedagoger avses i denna studie förskollärare, barnskötare, samt annan 
pedagogisk personal som arbetar på förskolan. 

2.3 Avgränsningar 
Kultur kommer från latinets cultura, vilket betyder odling, bearbetning och bildning. Ordet 
kultur kan nämnas vid två olika begrepp, det humanistiska- och det samhällsvetenskapliga 
kulturbegreppet. Det humanistiska kulturbegreppet uttrycker sig i konstarter så som bildkonst, 
musik och litteratur. Det samhällsvetenskapliga kulturbegreppet handlar om en social process, 
samhällets värderingar, seder och beteendemönster (Ekman 2009). Avgränsningarna i denna 
studie är det samhällsvetenskapliga perspektivet, det vill säga levnadssättet hos människor. I 
denna studie är det enbart förskolor som ligger i områden där majoriteten av befolkningen har 
annan etnisk bakgrund än den svenska som valts ut. 

2.4 Disposition 
Studien är uppdelad i olika kapitel där bakgrundskapitlet ger en beskrivning av förändringar 
som förskolan genomgått, förskolans styrdokument och aktuell vetenskaplig forskning. Efter 
bakgrunden presenteras den teoretiska ramen där socialkonstruktivismen beskrivs, enligt 
Berger och Luckmann (2011). 
 
Fortsättningsvis följer metoddelen, vilken beskrivs utförligt och motiveras. Metoddelen 
omfattar urvalet och genomförandet av studien samt studiens tillförlitlighet och giltighet tas 
upp. Avslutningsvis i metoddelen redogörs för de etiska principerna och hur intervjuerna 
analyserats. 
 
Nästkommande kapitel är resultatdelen där förskolebarnens och förskollärarnas beskrivningar 
av olika kulturer behandlas i olika teman. Studien avslutas med resultatdiskussionen, där det 
analyserade resultatet diskuteras i relation till tidigare forskning och den teoretiska ramen. I 
metoddiskussionen reflekteras metoden i relation till undersökningsområdet och i de 
didaktiska konsekvenserna dras slutsatser för yrket som förskollärare. 
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3. Bakgrund 
I detta kapitel redogörs för de förändringar som skett i förskolan genom den växande 
rörligheten över nationsgränserna. Vidare beskrivs förskolans värdegrundsarbete, förståelse 
för varandra, medmänsklighet och tidigare forskning på en förskolas mångkulturella arbete. 
Därefter beskrivs vad interkulturellt förhållningssätt är och hur interkulturell 
föräldrasamverkan kan ske. Avslutningsvis redogörs för den sociala kompetensens betydelse i 
ett internationaliserat samhälle. 
 
Lpfö 98 (rev. 2010) beskriver att familjer ofta lämnar sitt hemland för att flytta till ett annat 
land vilket skapar en kulturell mångfald i förskolan. Olika levnadssätt och uppfattningar som 
finns i förskolegruppen och på förskolan ska bidra till att barnens empati och förståelse för 
andra och deras levnadssätt utvecklas. I Lpfö 98 (rev. 2010, s. 9), skrivs det att ”förskolan ska 
sträva efter att varje barn känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt 
för andra kulturer”. Kulturmöten är en del av förskolans uppdrag. 

3.1 Växande rörlighet över nationsgränserna 
Efter andra världskriget flyttade många familjer till Sverige, de kom framför allt ifrån Finland, 
men också ifrån Tyskland, Ungern och Italien. Människor kom till Sverige för att arbeta 
eftersom arbetskraft efterfrågades. Ofta fick båda föräldrarna arbete, vilket ledde till att 
barnen blev placerade i förskolan. Många blev kvar i Sverige eftersom de behövdes på 
arbetsmarknaden och trivdes i landet. På 1960-talet började barnen till dessa människor 
komma i skolåldern. Då först uppdagades det att barnen saknade förkunskaper om hur det 
svenska samhället fungerar och hur kulturen i Sverige levs. Kulturen och språkskillnaden var 
stor mellan de svenska barnen och de barn, som var uppvuxna tillsammans med antingen två 
eller en förälder, med annan kulturell och språklig bakgrund. I slutet av 1960-talet tillsattes en 
utredning, som skulle kartlägga situationen för invandrare i Sverige, det var nu ordet 
invandrare började användas. På bara några decennier hade Sverige förvandlats från ett land 
med tämligen homogen befolkning till ett land som innehåller olika språk och 
kulturbakgrunder som ska leva, sida vid sida och tillsammans med varandra (Gruber & 
Puskás 2013). 

3.2 Förskolans framväxt 
SOU (1972:26:125) och Gruber och Puskás (2013) skriver att på 1970-talet kom 
Barnstugeutredningen. I Barnstugeutredningen framkom det att en institution skulle gynna 
barn till invandrare, i det svenska samhället. Barnen skulle erbjudas plats i de svenska 
förskolorna. Förskolan skulle vara en inträdesplats för barn till invandrare i den svenska 
skolan. Den svenska förskolan skulle lära barnen det svenska språket, som de behövde innan 
skolstarten. Detta för att de skulle kunna befinna sig på samma nivå som de svensktalande 
barnen när de skulle börja skolan. Barnen till invandrarna skulle därmed kunna ges jämlika 
villkor som andra barn i Sverige. Utredarna ville ge alla barn de bästa förutsättningar som var 
möjliga. Det föreslogs att det skulle finnas tolkar tillgängliga och att det skulle göras 
hembesök innan barnen började på förskolan samt ges skriftlig information till familjerna. 
Barn med annan kulturell eller språklig bakgrund skulle få en plats i den svenska förskolan 
redan från fyra års ålder. Det fastslogs att invandrare skulle ha samma rättigheter, skyldigheter 
och möjligheter som befolkningen i övrigt. Invandrare skulle även ha möjlighet att bibehålla 
och utveckla sitt modersmål. 
 
Vidare nämns i Socialstyrelsens allmänna råd (1995:2) att det från första januari år 1995 
infördes nya föreskrifter om kommunens ansvar för förskolan och förskolan skall utgå från 
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varje barns enskilda behov. I Socialstyrelsens allmänna råd (1995:2) står det att barn med 
andra kulturer behöver stöd för att utveckla kulturtillhörighet samt för att kunna bli 
tvåspråkiga. Även barns sociala och emotionella utveckling stöds genom förskollärares 
pedagogiska arbete på förskolan. Gruber och Puskás (2013) beskriver att jämlikhet, valfrihet 
och samverkan var centrala begrepp i utredningen. Det innebar bland annat att invandrare 
själva fick bestämma hur mycket av den svenska kulturen de ville efterlikna och hur mycket 
de ville bevara från sin egen kulturella bakgrund. Samverkan innebar att invandrare och 
svenskar skulle samarbeta, så att alla blev accepterade och kunde leva efter det svenska 
samhällets regler och normer. 

3.3 Alla människors lika värde 
I förskolans läroplan står det om förskolans uppdrag och värdegrund, alla människors lika 
värde, att vuxnas förhållningssätt påverkar hur barn får förståelse och respekt för andra och att 
barn tillägnar sig normer och värden genom konkreta upplevelser. Förskolans verksamhet ska 
syfta till att barnen får ta del av olika levnadssätt för att kunna utveckla omtanke och känna 
empati med andra. Olika kulturer finns i förskolan på grund av den växande rörligheten över 
nationsgränserna och barn får möjlighet att utveckla respekt för varje individ oavsett 
bakgrund och kultur (Lpfö 98 rev. 2010). 
 
På förskolan behöver förskollärare ge barn möjligheter till upplevelser och erfarenheter som 
leder till empati. Empati är en viktig egenskap för att få förståelse för andra och för att kunna 
handla demokratiskt. Barn har en empatisk förmåga att redan från tidig ålder leva sig in i 
andras situationer och viljan att hjälpa till, vilket gör att barnen lär sig att saker kan uppfattas 
på olika sätt och inget är bättre eller sämre, bara olika. När barn får känslan för olikheter kan 
de utveckla ett demokratiskt förhållningssätt och medkänsla med andra (Ellneby 2007). 
 
Enligt FN:s konvention om barnets rättigheter, Barnkonventionen (2009), ska länder som 
skrivit under Barnkonventionen följa den, vilken är lagstadgat i Sverige, sedan år 1990. Enligt 
grundsats 1, belyser Peterson och Serrano-Punell (1996, s. 22) att alla barn har rätt att åtnjuta 
alla rättigheter som länderna fastställt tillsammans. Det innebär att alla barn ska försäkras 
dessa rättigheter utan några som helst undantag, vare sig på grund av ”ras, hudfärg, religion, 
politisk eller annan åskådning, nationellt eller socialt ursprung, egendomsförhållanden, börd 
eller ställning i övrigt, vad gäller barnet självt eller dess familj”. Grundsats 10, är enligt 
Peterson och Serrano-Punell (1996), en viktig grundsats att använda sig av inom förskolan då 
pedagoger arbetar utifrån ett interkulturellt förhållningssätt. Grundsats 10 lyder: 
 

Barnet skall skyddas mot all sådan påverkan som ägnad att skapa fördomar i fråga om ras, 
religion och dylikt. Det skall fostras i en anda av förståelse, tolerans, vänskap mellan folken, 
fred och världsomfattande broderskap och till full insikt om att dess arbetsförmåga och 
begåvning bör ställas i medmänniskornas tjänst. ( s. 24) 

 

3.4 Förståelse och medmänsklighet 
Ett av förskolans uppdrag är, enligt Lpfö 98 (rev. 2010), att arbeta med barns kulturer utifrån 
ett interkulturellt förhållningssätt: 
 

Medvetenhet om det egna kulturarvet och delaktighet i andras kultur ska bidra till att barnen 
utvecklar sin förmåga att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar. (s. 6) 
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Förskollärares egna kulturarv, normer och värderingar avspeglar sig i det dagliga arbetet på 
förskolan. En förskollärare måste vara medveten om sin egen kultur och hur dess värderingar 
styr det pedagogiska arbetet för att kunna visa öppenhet i mötet med andra kulturer. 
Förskollärare, som arbetar utifrån ett interkulturellt förhållningssätt, ser alla språk och 
kulturella perspektiv som viktiga (Benckert, Håland & Wallin 2008). Förskolan har som 
uppdrag att arbeta medvetet med det egna kulturarvet och delaktighet i andras kulturer och 
traditioner. Arbetet skall leda till att barns känsla och respekt för andras livsvillkor och 
värderingar utvecklas. Förskolans uppgift blir att socialisera framtidens medborgare eftersom 
den svenska normen är att barn går i förskolan. I Sverige är 95 procent av alla barn i 
åldersgruppen tre till fem år inskrivna i förskolan. Förskolan är en viktig ideologiskapande 
institution där alla kulturers lika värde betonas och barns solidaritet ska få växa (Lunneblad 
2013). 

3.5 Barns olika kulturer synliggörs 
Den kulturella mångfalden i förskolan har studerats av Lunneblad (2006, 2013). När 
pedagoger diskuterar och benämner kulturell mångfald avser de språk, religion och 
traditioner. De avser också barn vars föräldrar har invandrat till Sverige eller har en annan 
kulturell bakgrund. Ett förhållningssätt som pedagoger använder är att framhålla det som är 
gemensamt för alla barnen på förskolan. När ett barn berättar att de exempelvis ska resa till 
föräldrarnas hemland på semester, samtalar pedagogerna inte vidare om hemlandet med 
barnet, utan samtalet handlar om att flyga flygplan, vilket är igenkännande för barn. En 
strategi från pedagoger är att lyfta fram det som är gemensamt och som förenar barn, 
pedagoger betonar barns likheter (Lunneblad 2006, 2013). 
 
Att integrera språk och kulturer i förskolans verksamhet kan vara tidskrävande och 
problematiskt. När ett mål, som att lära barnen en ramsa på alla barns olika modersmål sätts 
upp som en rättviseprincip, blir det tidskrävande och svårt att genomföra (2006, 2013). En 
pedagog som till exempel kan arabiska talar ändå bara svenska på förskolan eftersom det inte 
är naturligt att prata något annat språk än svenska på förskolan, enligt pedagogen själv. 
Modersmålet talar man hemma, både pedagogen och olika familjer som hon känner har det 
som ett förhållningssätt. De vill passa in i det svenska samhället och känner att det kan 
uppfattas orättvist och vissa barn kan känna sig förbisedda då de inte förstår arabiska. I 
Lunneblads (2006) studie framkom det att pedagogerna känner en osäkerhet till hur de ska 
hantera den kulturella mångfalden som finns i barngruppen. I pedagogernas samtal är 
målsättningen, att arbeta utifrån att olikheter är naturligt, men hur deras arbete ska 
genomföras är oklart. Att visa barn och föräldrar respekt och förståelse för kulturella olikheter 
är en målsättning som pedagogerna har (Lunneblad 2006, 2013). 
 
På en förskola som Lunneblad (2006, 2013) studerat skedde en förändring under en termin. 
Från att ha arbetat med mångkultur övergick arbetet till att arbeta med alla barns hemkulturer 
och traditioner. Genom temaarbetet med barnens hemkulturer möts alla i ett igenkänt 
sammanhang. Barnen delar egna erfarenheter med varandra. Den vardagliga livssituationen är 
kulturen som delas med andra. Alla lever i en kultur och har en upplevd hemkultur. 
Temaarbetet som gjordes på förskolan riktades inte bara mot barn som hade en annan etnisk 
bakgrund än den svenska utan mot alla barn oavsett vilken etnicitet barnen tillhörde. Fokus 
flyttades från att se på olika högtider, sånger och ramsor och att se skillnader, till att istället se 
att alla lever i en hemkultur oavsett etnicitet. Genom att arbeta med barns hemkulturer möts 
alla barn på lika villkor. Hela familjens levnadssätt och livssituation blev utgångspunkten. 
Alla barn behandlas lika oavsett språk, om de har eller inte har föräldrar som invandrat till 
Sverige. Lunneblad (2006, 2013) beskriver hur pedagogerna på förskolan blivit inspirerade av 
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en Alfons Åbergs bok som handlade om att bygga en helikopter (Bergström 2012). Barnen på 
förskolan samtalade om var helikoptern landade och om olika länder, språk och erfarenheter 
som de har varit med om. Barnen tog med sig ramsor och sånger från sina egna kulturella 
traditioner. En karta sattes upp på väggen och barnen och deras föräldrar samtalade om 
kulturernas olika levnadssätt. Flaggor ritades som sattes upp runt kartan och en affisch där 
ordet hej skrevs på barnens olika språk. Barnens familjer bjöds in till förskolan för att vara 
delaktiga och berätta om familjens levnadssätt och traditioner. Barnens identitetskänsla växte 
efter förskolans temaarbete och barnen lärde varandra ord på sina olika modersmål. Intresset 
för barnens olika nationaliteter visades genom att barnen ritade varandras flaggor, lyssnade på 
musik från barnens länder och lärde sig rim och ramsor från barnens olika kulturer 
(Lunneblad 2006, 2013). 

3.6 Interkulturellt förhållningssätt 
Ordet inter i interkulturell beskriver en handling eller en process, något som sker i en 
interaktion. Interkulturell pedagogik vill skapa förståelse för olikheter till ett fungerande 
samspel människor emellan. När flera individer möts med olika kulturella bakgrunder i ett 
socialt samspel sker ett interkulturellt lärande. En process som bygger på respekt och tolerans 
för olikheter i en social interaktion (Lunneblad 2013). 
 
Begreppet interkulturell står för en process, ett möte mellan olika kulturer som skapar 
förståelse och möjligheter till ömsesidig respekt. I ett interkulturellt förhållningssätt (se fig. 2) 
är alla kulturella perspektiv och språk lika viktiga. Allas olika meningar och åsikter är 
accepterade. Som förskollärare behövs det en medvetenhet om sin egen etnicitet för att kunna 
bemöta andra vuxna och barn fördomsfritt och med respekt. Genom att vara medveten om 
sina egna värderingar kan andra bemötas med intresse, tilltro och nyfikenhet på ett 
demokratiskt och solidariskt förhållningssätt. Interkulturellt förhållningssätt betyder också att 
samspelet mellan människor är viktigt, att se olikheter som en tillgång, att visa ömsesidig 
respekt och nyfikenhet, att våga mötas, att våga låta olika åsikter och synsätt berika varandra. 
Att barn möts av positiva attityder till sitt språk och sin kultur är av betydelse. Föräldrars och 
barns kunskaper och erfarenheter tas tillvara och används dagligen (Benckert, Hålland & 
Wallin 2008). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Figur 2. Interkulturellt förhållningssätt (Benckert, Hålland & Wallin 2008, s. 69). 
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På förskolan ska språklig och kulturell mångfald vara utgångspunkten i arbetet där texter, 
bilder och material speglar olika kulturer och miljöer används som tillgångar i förskolans 
verksamhet. Begreppet mångkulturell står för ett tillstånd, till exempel flera barn som kommer 
från olika kulturer (Benckert, Håland & Wallin 2008; Fjällhed 2012). De kulturella och 
sociala beteendena, det vi gör hör ihop, våra normer och handlingar är en del av livet. Vi 
uppfattar världen på olika sätt på grund av olika kulturers värderingar. Den kulturella 
uppväxten påverkar handlingar och uppfattningar. En kulturell identitet utvecklas under 
uppväxten och de sociala handlingarna sker utifrån identiteten. Lorentz (2013, s. 155) skriver 
”Det är ytterst viktigt att förstå begreppet kultur och dess kulturella yttringar som en social 
konstruktion”. En interkulturell pedagogisk kompetens fås när förskollärare förstår vikten av 
betydelsen att världen uppfattas på olika sätt, genom kulturmöten och erfarenheter av andra 
kulturer. Där den interkulturella pedagogiska kompetensen erhålls genom det fördomsfria 
förhållningssättet som handlar om bemötandet av öppenhet, respekt vilket bygger på 
förståelsen av att förskolebarn har olika erfarenheter och referensramar (Lorentz 2013; 
Jahanmahan 2012). 
 
Barn får kunskap om olikheter när de deltar i interaktion med andra. Interaktion behövs med 
all sannolikhet i olika sammanhang för att de ska kunna få kunskap kring, när och på vad sätt 
vi är lika respektive olika. Barn gör först erfarenheter av likheter med andra för att sedan 
kunna göra erfarenheter av olikheter. Barn börjar med det igenkännande för att utveckla en 
förståelse av olikheter och vad de sedan består av, detta leder till en kompetens- och 
erfarenhetsbas om hur människor agerar i sociala sammanhang, en social kompetens. Barns 
egna erfarenheter ger inlevelse och förmåga till empati för att känna igen hur andra barn kan 
reagerar i olika sammanhang (Johansson & Pramling Samuelsson 2003). 

3.7 Interkulturell föräldrasamverkan 
Ett sätt att lära känna barns olika kulturer är att samarbeta med föräldrar och övriga 
familjemedlemmar. Att möta barnet och föräldrarna i deras hem, se deras kultur och få en 
gemensam upplevelse skapar en kulturförståelse mellan förskolan och barnets familj. Ett 
annat sätt är att bjuda in föräldrarna till förskolan, visa den svenska traditionen för föräldrarna 
och låta dem berätta och visa deras kultur. Ett kulturmöte sker och en trygghet i relationerna 
växer sakta fram. När människor får tid att lära känna andra människor som de kan uppfatta 
som annorlunda, kommer de att upptäcka att alla människor är ganska lika på djupet, men att 
människor uttrycker sig och lever på flera olika sätt (Ellneby 2007). 

3.8 Social kompetens i ett internationaliserat samhälle 
Han och Thomas (2010) beskriver hur förskollärares arbete kan ge barn det stöd och 
förståelse som de behöver i vardagen på förskolan, då barnen har olika bakgrunder. De vill 
påvisa att barn kan ha ett socialt samspel med varandra, oavsett vilken kulturell bakgrund de 
tillhör. Arbetet på förskolan ligger till grund för barns framtidstro på mänsklighet. När 
förskollärare visar på olikheterna i barnens kulturer och levnadssätt, finns det också 
möjligheter till att lära och respektera varandras skillnader och livsstilar. Förskollärare ska 
lära barn att det finns olika perspektiv att se utifrån. Om människor kan se och utgå ifrån olika 
perspektiv så kan de leva tillsammans utan att den kulturella bakgrunden har någon betydelse 
i det framtida samspelet mellan dem. 
 
Social kompetens anses som en viktig förmåga hos barn. Om barn har en bra social förmåga 
och kompetens har det visat sig att barn även har en tendens att utvecklas positivt och har 
oftast inga svårigheter för förändringar. Det är av vikt att förskollärare får möjlighet att tänka 
över kulturella olikheter för att kunna förstå och förutse kulturella skillnader hos barns sociala 
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kompetenser. Han och Thomas (2010) menar vidare att om barn har en empatisk och social 
förmåga, hjälper det dem att utvecklas snabbare emotionellt samt stärker dem i sin utveckling 
och i vidare relationer med andra människor. De skapar sig en bra grund, en sund syn att se på 
sig själva och andra barn. Barn kan på så vis påverka sina närmaste och andra i omgivningen 
positivt. Social kompetens betyder för många att vara framgångsrik och att kunna göra bra val 
i livet för att kunna uppnå sina egna uppsatta mål. 
 
Barn lär sig delar av olika kulturer genom att delta på kulturella tillställningar, såsom 
midsommar, skolavslutningar och halloween, samt genom att delta i samhällets övriga 
kulturella evenemang. Vidare menar Han och Thomas (2010) att förskollärare kan utgå ifrån 
barnets olika förmågor för att barnet ska få social kompetens. Social kompetens kan också 
utvecklas genom barns interaktion tillsammans med andra, förståelse för egen identitet och 
kulturella bakgrund samt vikten av goda relationer mellan barn och andra vuxna. 
Avslutningsvis skriver Han och Thomas (2010) i sin artikel, om ett barn uppmuntras att 
undersöka sina känslor och attityder samt att vara öppen för ny information, har barnet chans 
att bekanta sig med många olika människor. Detta kan sedermera bygga en stark grund för en 
kulturell lyhördhet. 
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4. Teoretisk ram 
I detta kapitel kommer den teoretiska ramen för studien att presenteras. Den teoretiska ramen 
utgår från Berger och Luckmanns socialkonstruktivistiska syn som ger en modell för olika 
kulturers uppkomst och befästande. För att öka öppenhet för olika kulturer inom förskolan är 
det av betydelse att vara medveten om hur vanor blir institutionaliserade. 
 
Socialkonstruktivismen vill förklara de bakomliggande fenomenen av människans handlande i 
olika sammanhang. Dessa handlingar är inte medfödda utan uttrycks på olika sätt i olika 
sociala sammanhang. Upplevelsen av omvärlden är socialt konstruerad genom att det är 
sociala processer som styr hur människor reagerar. Socialt konstruerade faktorer avgör 
handlande i olika sammanhang (Wenneberg 2001). Människors upplevelser, tankar och 
ambitioner synliggörs i språklig kommunikation men också i handlingar. 
Socialkonstruktionistiskt perspektiv ser kunskap som en interaktion människor emellan. 
Kunskap om öppenhet för olika kulturer på förskolan förflyttas aktivt från en människa till en 
annan människa, det gäller både vuxna som barn, oberoende av ålder och kultur. Människan 
skapar förståelse utifrån erfarenheter och upplevelser som blir till kunskap enligt den 
socialkonstruktivistiska teorin. Olika handlingar sker, något nytt gestaltas och konstrueras när 
pedagoger och barn med olika kulturer och erfarenheter möts i leken, språket och i de 
vardagliga situationerna på förskolan. När något gestaltas på ett nytt sätt förändras den sociala 
handlingen utifrån vad den nya konstruktionen säger. Saar och Löfdahl (2014) anser att barn 
är mer än bara ett barn, de menar att barn är en individ med en social, etnisk och geografisk 
bakgrund. 

4.1 Vanor blir institutionaliserade 
Berger och Luckmann (2011) har intresserat sig för hur människan konstruerar sociala 
verkligheter och hur vanor blir bestående. De skriver att kunskapssociologi undersöker de 
processer som skapar ”verkligheter”, vilket betyder att det som människan uppfattar som den 
verklighet de lever i, är en historisk- och kulturell verklighet som är följd av normer. Dessa 
normer ser annorlunda ut om människan lever på Filippinerna eller i Sverige. De förklarar 
processen som pågående och genom upprepningar av handlingar, blir handlingarna till vanor. 
”All mänsklig aktivitet är utsatt för att bli vanemässig” (Berger & Luckmann 2011, s. 69). Ett 
exempel från förskolan kan vara att barn som tidigare bara lekt med typiska pojkleksaker som 
bilar, börjar efter en tid på förskolan att leka med dockor och andra typiska flickleksaker, nya 
vanor skapas i leken när förskollärare medvetet arbetar med öppenhet för olika kulturer. 
Processer och handlingar som människor upprepar blir till mönster och vanor. Det 
vanemässiga gör det enkelt att handla och fatta beslut. En människa behöver inte fatta nya 
beslut, vilket ger en psykologisk lättnad, utan handlar utifrån det vanemässiga. De 
vaneskapade processerna föregår all institutionalisering. Institutionalisering sker där det 
förekommer att människor interagerade med varandra och deras vanor. För människor handlar 
detta om att mänskliga institutioner är ett slags ömsesidig typifiering av handlingar, som 
kräver både verklighet och kontroll (Berger & Luckmann 2011). Förskolan är en social 
mötesplats där barn-barn, barn-vuxen och vuxen-vuxen interagerar med varandra. Handlingar 
blir till vanor och mönster. Förskolan är en förberedande plats för skolan och en mötesplats 
för barns socialisation. Pedagogers förhållningssätt i mötet med olika kulturer påverkar det 
som barnen får med sig både till skolan och ut i livet. 
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Berger och Luckmann (2011) utgår från tre huvudområden vilka är: 
 

1. Samhället är en mänsklig produkt. Närmare 100 procent av alla barn i Sverige är på 
förskolan. Rutiner och vanemässiga handlingar behövs för att styra upp och göra 
verkligheten och vardagslivet förutsebart, det skapar en trygghet för vuxna och barn. 
Dessa vanemässiga handlingar överförs från en generation till nästa generation och 
blir på det sättet institutionaliserade, det vill säga en kultur skapas i samhället och på 
förskolan. 
 

2. Samhället är en objektiv realitet. Där institutionerna/förskolorna är konstruerade av 
människor. På grund av socialiseringen som människor genomgår upplevs de som 
självklara och tas förgivna av oss människor, vilket gör att samhället existerar som en 
objektiv verklighet för människorna. Den svenska kulturen uppmuntrar till att alla 
barn ska gå på förskola bland annat genom att subventionera avgiften. 
 

3. Människan är en social produkt. Den viktigaste socialisationen för barnet sker i 
familjen som blir den grundläggande socialisationen för hur barnet skapar sig en 
identitet. Socialisationen, som sker i barndomen, när barnet gör sina första 
erfarenheter av världen och den subjektiva verkligheten. Den verklighet som föräldrar 
och syskon förmedlar är verkligheten för barnet. 

 
Förskolan är en vardaglig plats för barn, där socialisation och kulturmöten sker bland barn-
barn, barn-vuxen och vuxen-vuxen. Barn vistas på förskolan regelbundet, där rutiner och 
vanemässiga handlingar blir en del av barnens verklighet och utveckling. 
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5. Metod 
I detta avsnitt beskrivs valet av metod som användes för denna studie. Den kvalitativa 
metoden bestod av semistrukturerade intervjuer med förskollärare och förskolebarn. En 
beskrivning görs av hur urvalet av intervjupersoner utsågs och hur datainsamlingen 
genomfördes. Först gjordes två pilotintervjuer av en förskollärare och ett förskolebarn, som 
båda har erfarenhet från förskola där det finns barn med annan etnisk bakgrund än den 
svenska. Resultatet av pilotintervjuerna redovisas, tillsammans med de andra intervjuerna, i 
resultatdelen. Vilka etiska ställningstagande som gjorts, studiens tillförlitlighet och giltighet 
beskrivs i detta avsnitt. Därefter hur intervjuerna analyserades. 

5.1 Forskningsmetod 
En kvalitativ metod har används då studien undersökte öppenhet för olika kulturer inom 
förskolan utifrån förskollärare och barns perspektiv i ett interkulturellt förhållningssätt. Ahrne 
och Svensson (2011) förklarar att kvalitativa undersökningar behövs för att förstå människors 
livsomständigheter och miljöer samt för att förklara och förstå hur kulturer och religioner 
förändras och hur nya värderingar skapas. Lantz (2013) betonar att intervjuer ofta används när 
individens upplevelser eller erfarenheter är föremål för en studie där intervjuaren vill få 
respondentens subjektiva uppfattning i intervjusvaren. 

5.1.1 Semistrukturerade intervjuer 
Semistrukturerade intervjuer är, enligt Justesen och Mik-Meyer (2011), att föredra i 
undersökningar där ny kunskap om individernas uppfattningar eftersöks. Att använda sig av 
intervjufrågor, där utgångsfrågorna är hur- och vad frågor, är lämpligt vid kvalitativa studier. 
När semistrukturerade frågor ställs finns möjligheter till följdfrågor och fördjupande svar. Vid 
intervjuer är det, enligt Lantz (2013), av vikt att intervjuns innehåll och upplägg är väl 
förberett för att ge intervjusvaren betydande kvalité. Kvale och Brinkmann (2014) anser att 
semistrukturerade intervjuer ger respondenten möjlighet att beskriva och utveckla sin 
livserfarenhet ur det egna perspektivet. I kvalitativa intervjuer påpekar Bryman (2011) att det 
är lämpligt att använda sig av semistrukturerade intervjuer, när det är fler än en författare 
under datainsamlingen för att arbetet ska få en jämförbar möjlighet och därmed validitet. För 
att studien skulle få ökad validitet har vi använt oss av semistrukturerade intervjuer. 
Intervjuerna i studien genomfördes med en förskollärare och ett förskolebarn vid varje 
intervjutillfälle. 
 
Det är skillnad på att intervjua vuxna och barn. När barn intervjuas krävs det att frågorna är 
åldersanpassade. För att det ska bli en bra barnintervju krävs att intervjuaren är medveten om 
att barns svar kan vara situationsberoende och att de inte alltid är beständiga. Svaren 
intervjuaren får är utifrån de förutsättningar barnet har vid just den tidpunkten barnet 
intervjuas (Kvale & Brinkmann 2014). Att utfallet av mängden information skiljer mellan 
förskollärarna och förskolebarnen är varken uppseendeväckande eller konstigt, förskollärarnas 
intervjuer blev rimligtvis längre och mer informationsrika, vilket var naturligt eftersom det 
inte går att genomföra lika långa intervjuer med barn som med vuxna. 

5.2 Urval 
Urvalet bestod av sju förskollärare på sju olika förskolor med tre till 35 års erfarenhet av 
arbete med barn i åldrarna ett till sex år från olika kulturer och med olika etniska bakgrunder. 
Sju förskolebarn i åldrarna fem till sex år intervjuades på respektive förskola. Sex av 
förskolorna låg i områden där majoriteten av befolkningen har annan etnisk bakgrund än den 
svenska, i en mindre stad i södra Sverige. Den sjunde förskolan låg belägen i en av Sveriges 
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största städer och förskolan hade endast barn med annan etnisk bakgrund än den svenska. Där 
intervjuerna genomfördes fanns barn och föräldrar som var nyanlända till Sverige, bosatta i 
Sverige en kortare eller längre tid, men också barn med föräldrar som var födda och uppvuxna 
i Sverige. 
 
De sju förskolebarnen och de sju förskollärarna har fått fingerade namn, däremot 
överensstämmer barnens ålder och hur många års erfarenhet förskollärarna har av att arbeta 
inom förskolan med verkligheten. Förskolebarnen Emma, Umar, Wilma, Emil och Hedda är 
fem år, Elin och Zara är sex år. Barnen valdes ut efter kriterierna att de skulle vara fem eller 
sex år fyllda, för att de skulle ha en viss erfarenhet av att vara på förskola och även för att 
kunna uttrycka sig relativt förståeligt verbalt i intervjuerna. Förskollärarnas erfarenheter 
varierar; Lisbeth har arbetat i 35 år; Eva har arbetat i 26 år; Kerstin har arbetat i 21 år; Annika 
och Sofia har arbetat i 20 år; Birgitta har arbetat i fyra år och Amina har arbetat i tre år inom 
förskoleverksamhet. Alla förskollärarna har utbildat sig till förskollärare i Sverige. 

5.3 Genomförande 
Först intervjuades en förskollärare i en så kallad pilotintervju, förskolläraren arbetar på en 
förskola som ligger i ett område där majoriteten av befolkningen har annan etnisk bakgrund 
än den svenska. Det gjordes även en pilotintervju med ett förskolebarn som har erfarenhet 
från förskola där det finns barn med annan etnisk bakgrund. Alla intervjuerna spelades in för 
att underlätta vid analysen. Pilotintervjuerna visade på att frågorna var relevanta för vår 
studie, vilket resulterade i att frågorna inte behövdes förändras. I resultatdelen kommer också 
pilotintervjuerna att redovisas tillsammans med övriga intervjuer i denna studie. 
 
Missivbrevet (se bil. 1) skickades ut till tre förskolechefer i en mindre stad i södra Sverige. 
Förskolecheferna tillfrågades om det fanns förskollärare, som var villiga att intervjuas och 
beskriva sitt arbete med att undersöka öppenhet för olika kulturer inom förskolan utifrån 
förskollärares och barns perspektiv. Förskolorna var belägna i områden där majoriteten av 
befolkningen hade annan etnisk bakgrund än den svenska. Då ingen respons erhölls från 
förskolecheferna inom två veckor togs kontakt direkt med förskollärare och förskolebarn i de 
utvalda områdena. Utav de sex tillfrågade förskollärare svarade en förskollärare att den inte 
ville medverka. Då tillfrågades ytterligare en förskollärare, som tackade ja till att medverka i 
studien. De medverkande förskollärarna fick ansvara för att tillfråga förskolebarn på sin 
förskola om de skulle vilja bli intervjuade. Förskolebarnens föräldrar fick före intervjuerna 
fylla i ett skriftligt medgivande (se bil. 2) angående sitt barns deltagande i intervjun. 
Förskolebarnen blev innan intervjutillfället, återigen tillfrågade utav oss författare om de ville 
svara på några frågor i en intervju. 
 
Intervjuerna genomfördes i ett avskilt rum, som förskolläraren valt ut, på respektive förskola. 
Respondenten tillfrågades om ljudupptagning fick ske. Vid varje intervjutillfälle var det en 
intervjuare och en respondent, för att respondenten skulle känna sig jämställd. Vid fyra 
tillfällen var förskolläraren närvarande under intervjun med förskolebarnet. Anledningen var 
för att barnet skulle känna sig tryggt eftersom intervjuaren var okänd för barnet. Vid de två 
övriga tillfällena valde barnen att vara själva med intervjuaren. Varje författare i denna studie 
har intervjuat två förskollärare och två förskolebarn. Efter intervjuerna har respektive 
författare transkriberat den utförda intervjun. Intervjuerna med förskollärarna varade mellan 
20 till 35 minuter och intervjuerna med förskolebarnen varade mellan fem till 20 minuter. Vid 
pilotintervjuerna var alla tre författarna delaktiga för att få praktisera rollen som intervjuare. 
Vid sammanställningen av analysen och resultatet har diskussion förts mellan de tre 
författarna tills enighet nåtts. 
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Lantz (2013) beskriver att uppmärksamhet från själva intervjun minskar om den som 
intervjuar både intervjua, lyssnar och antecknar samtidigt. Vid granskning av 
intervjuutskriften från pilotintervjun kan förbättringsförslag av intervjufrågorna upptäckas. 
Det är lämpligt att den som genomför pilotintervjun tillhör samma yrkesgrupp som 
respondenterna i den kommande studien. Vidare betonar Lantz (2013) att samspelet är 
betydelsefullt mellan intervjuaren och respondenten. Intervjuaren behöver förstå hur 
samspelet formas för att skickligt kunna reflektera kring det egna förhållningssättet och 
responsen från respondenterna. Varje person är unik och har egna erfarenheter, vilket 
påverkar hur samspelet under intervjun utvecklas. Utmaningen var att forma en trygg, 
förtroendeingivande och avslappnad intervju där förskolläraren och förskolebarnen kunde 
svara uppriktigt och beskrivande på frågorna. 
 
Vid genomförandet av intervjuer med barn anser Doverborg och Pramling Samuelsson 
(2012), att intervjuaren bör vara noggrann med utformandet av intervjufrågorna. Intervjuaren 
måste hela tiden vara medveten om att det är ett barn som intervjuas. Intervjuaren bör kunna 
de frågor som ska ställas till barnet utantill, för att kunna bibehålla ögonkontakt med barnet 
under hela intervjun. Frågorna kan uppfattas på olika sätt av olika barn. En intervjuare kan 
inte i förväg tro sig veta vad ett barn svarar på en viss fråga utan barn har ett sätt att tolka 
frågorna. För att undersöka vad barnet, som blir intervjuat, vet är det bästa sättet att ha ett 
strukturerat samtal där barnet få berätta så mycket som möjligt om just det ämnet intervjuaren 
vill veta, i vårt fall om hur barnen upplever öppenhet för olika kulturer. Genom att använda 
sig av intervju utmanas barnen att tänka och reflektera. Det innebär även att barnen i sin tur 
utvecklas tankemässigt och det sker även ett lärande hos barnen. Barn tränas tidigt att tänka 
abstrakt, vilket inte är självklart, utan det naturliga för barn är att tänka konkret. Vid en 
intervju med ett barn bör intervjuaren börja med en övergripande fråga som barnet kan svara 
fritt på, sedan försöker intervjuaren avgränsa och precisera frågorna, för att intervjuaren ska få 
svar på sina frågor. Tydliga frågor är lättare för barnet att svara på, enligt Doverborg och 
Pramling Samuelsson (2012). 

5.4 Tillförlitlighet och giltighet 
En studies trovärdighet kan beskrivas med begrepp som reliabilitet och validitet. Dessa 
begrepp handlar om tillförlitlighet och giltighet (Thurén 2007). För att studien skulle bli så 
tillförlitlig som möjligt var det viktigt att välja rätt metod utifrån studiens syfte. Valet av 
metod avgör om studiens syfte uppnås. Vid intervjuer som datainsamling måste 
intervjufrågorna formuleras noggrant, så de svarar mot syftet, vilket gjordes för att denna 
studie skulle få giltighet och validitet (Roos 2014). Lantz (2013) menar att för att en intervju 
ska få reliabilitet måste datainsamlingen avspegla respondentens uppfattning. Det är därför av 
vikt att respondenten efter intervjun är enig med intervjuaren om vad som sagts och vad det 
betyder. Ett vanligt fel är att som intervjuare tro sig vara objektiv i sina bedömningar och 
tolkningar av respondentens svar. Det är lättare att söka bekräftelse för sina egna 
uppfattningar och värderingar än att vara kritiskt granskande. Som intervjuare har vi försökt 
att vara objektiva och öppna för att lyssna noggrant på respondentens svar. Intervjuerna har 
grundligt lyssnats igenom och skrivits ner innan de analyserades och sammanställdes av alla 
tre författarna. Reliabiliteten ökade enligt Kihlström (2007), genom att intervjuerna spelades 
in och allt som sagts under intervjuerna har då kommit med. Vid endast nedskrivna svar hade 
mycket gått förlorat av det som egentligen sagts. En risk hade då varit att svaren tolkats direkt 
och det som då skrivits ned inte varit vad som egentligen sagts utan de tolkade svaren. 
 
Enligt Justesen och Mik-Meyer (2011) är det lämpligt att genomföra en pilotintervju, där de 
förberedda intervjufrågorna prövas och testas på en respondent, som inte ingår i själva 
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studien, för att få svar på frågornas relevans och om de förberedda intervjufrågorna svarade på 
studiens syfte. Vi anser att de semistrukturerade intervjufrågorna håller hög tillförlitlighet och 
svarar på studiens syfte, vilket pilotintervjuerna visade. 
 
Avslutningsvis skriver Thurén (2007) att validitet betyder att det som ska undersökas 
verkligen undersöks. Svensson och Ahrne (2011) påpekar att olika personer kan beskriva en 
och samma situation på många olika sätt, beroende på vem som frågas och vilket perspektiv, 
som den personen utgår ifrån. I denna studie är det förskollärarnas och förskolebarnens 
berättelser om öppenhet för olika kulturer på förskolan samt hur väl vi lyckas att beskriva 
deras berättelser, som ger studien validitet. 

5.5 Etiska principer 
Innan studien påbörjades lämnades ett missivbrev till förskollärarna som intervjuades, med 
information om studiens syfte och vetenskapsrådets fyra etiska principer. Förskolebarnen blev 
muntligen informerade om de etiska principerna av sin förskollärare och i samband med 
intervjutillfället. Förskolebarnens föräldrar fick innan intervjutillfället information angående 
barnens medverkan i intervjun. Informationen gavs av förskolläraren och föräldrarna fyllde 
skriftligen i ett medgivande, en skriftlig information om de fyra etiska principerna. Hermerén 
(2011) anger de fyra etiska principerna, som det togs hänsyn till när intervjuerna 
genomfördes. Det första kravet, informationskravet, betydde att förskollärarna och 
förskolebarnen informerades om syftet med studien och att deras medverkan var frivillig. Det 
andra kravet, samtyckeskravet, handlade om att de samtyckte till att vara med i studien. 
Förskollärarna och förskolebarnen blev informerade om att de kunde avbryta sin medverkan 
när som helst under intervjun utan att ange orsak. Vidare informerades om det tredje kravet, 
konfidentialitetskravet, vilket innebär att allas personuppgifter i studien behandlas med 
konfidentialitet. Resultatet från intervjuerna kommer att redovisas så att den enskilde 
förskolläraren eller förskolebarnet inte kan identifieras. Det inspelade materialet och det som 
är nedskrivet från intervjuerna, förvaras konfidentiellt, och efter examensarbetet är klart och 
godkänt förstörs alla inspelade intervjuer och allt nedskrivet material. Det fjärde och sista 
kravet, nyttjandekravet, uppfylldes genom att förskollärarna och förskolebarnen informerades 
om att det insamlade materialet endast kommer att användas för denna studie. 
Vetenskapsrådets fyra etiska principer har följts under hela studien när intervjuerna 
genomfördes med förskolebarnen och förskollärarna. De fyra etiska principerna, som används 
vid forskning, har följts för att varken förskolebarnen eller förskollärarna skulle känna sig 
kränkta eller diskriminerade. 

5.6 Analys av intervjuerna 
Alla intervjuer har skrivits ned och analyserats med fokus på mening, enligt Kvale och 
Brinkmanns (2014) fem steg i meningskoncentration. 
 

1. Intervjuerna har både lyssnats och lästs igenom för att få fram helhetskänslan. 
2. Ett fastställande av de meningsenheter som motsvarar syftet. 
3. De olika meningsenheterna samlades under olika teman. 
4. Frågor ställdes till meningsenheterna, vilka svarade mot denna studies syfte. 
5. Det centrala i intervjuerna knöts samman och sammanställdes. 

Genom meningskodningen har huvudteman utvecklats och det omfattande intervjumaterialet 
analyserats. 
 
Analysarbetet påbörjades med steg ett i Kvale och Brinkmanns (2014) analysmetod. Genom 
att både lyssna och läsa igenom texterna bildades en helhetskänslan av intervjuerna. Därefter 
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markerade varje författare i studien de meningarna från sina respektive intervjuer som 
motsvarade syftet med studien. I studie sökte vi tre författare efter hur öppenhet för olika 
kulturer inom förskolan beskrevs av både förskollärare och barn; hur förskollärare arbetade 
med ett interkulturellt förhållningssätt; hur förskollärare arbetade med barns olika kulturer i 
den pedagogiska verksamheten samt hur barn i förskolan beskriver sin syn på kultur. Vi 
författare diskuterade och sammanställde de gemensamma texterna, som sedan delades upp i 
olika teman som svarade mot studiens syfte och frågeställningar. De teman som analysen av 
intervjuerna resulterade i var: förskolebarnens beskrivning av kultur; interkulturellt 
förhållningssätt; barns olika kulturer synliggörs på förskolan; förskolans samarbete med 
familjen och utvecklingsarbete som skapar öppenhet för olika kulturer. 
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6. Resultat 
I detta kapitel presenteras de intervjuade förskollärarnas berättelser av deras arbete om att 
utveckla öppenhet för olika kulturer på förskolan samt förskolebarnens upplevelser och 
erfarenheter av olika kulturer. Först redogörs för förskolebarnens upplevelser och erfarenheter 
och sedan följer förskollärarnas beskrivningar av hur de arbetar med att utveckla öppenhet för 
olika kulturer mellan barn i förskolan. 

6.1 Förskolebarnens beskrivning av kultur 
Förskolebarnen berättade om olika länder som de kände till eller hade besökt. Umar berättade 
att han kommer från Nigeria. Förskolebarnen hade sett att de fanns barn i Sverige med annan 
hudfärg i ansiktet och på kroppen. 
 

Spanien, jag bor där på sommaren. Det finns kompisar som är mörka som 
jag leker med, de kommer också från Sverige, fast de bor i Sveriges 
huvudstad. (Wilma) 

 
Barnen berättade att det inte var någon skillnad mellan barnens olika kulturer. Förskolebarnen 
berättade också att det finns olika språk i olika länder. De har hört både barn och vuxna tala 
olika språk på förskolan eller i hemmet. 
 

Jag känner en som bor i ett annat land, England, där pratar man ett annat 
språk. (Hedda) 

 
Förskolebarn berättade om att det talades andra språk förutom svenska på förskolorna 
exempelvis: engelska, grekiska, bosniska, albanska, vietnamesiska, turkiska, igbo och 
arabiska. Alla förskolebarnen talade om att i olika länder användes olika kläder, men också att 
människorna äter en annan sorts mat i vissa länder. Elin berättade att hon hade en släkting 
som kom från Kongo. I Kongo bar kvinnorna korgar på huvudet och de åt bland annat 
krokodiler och myror som de stekte. 
 

De bär korgar på huvudet, lite konstigt och knasigt tycker jag! Lite trasiga 
kläder har de för det är krig och attacker där. (Elin) 

 
Alla förskolebarnen talade om att det fanns annan mat att äta i olika länder. 
 

Det är inte samma makaroner, pasta eller köttbullar och City Gross finns 
inte! (Umar) 

 
Emma, Hedda och Zara hade inte hört pedagogerna berätta om någon annan kultur eller något 
annat land. Hedda, Zara och Emil nämnde att i den svenska kulturen firades midsommar och 
jul, då dansade familjerna tillsammans runt midsommarstången eller julgranen. 

6.2 Interkulturellt förhållningssätt 
Förskollärarna beskrev betydelsen av ett interkulturellt förhållningssätt med olika ord som att 
vara öppen, visa solidaritet och allas rätt att uppleva demokrati, lyhördhet och 
medbestämmande. De beskrev vidare betydelsen av att se de olika individerna som en 
tillgång, visa öppenhet samt att vara nyfiken på olika kulturer, nationaliteter, språk och att 
lyssna in familjernas erfarenheter och kunskaper. Eva berättade om att bygga broar människor 
emellan, samspela och visa varandra ömsesidig respekt, vilket är interkulturellt 
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förhållningssätt för henne. Eva beskrev vidare att ett normkritiskt tänkande var ett 
interkulturellt förhållningssätt på hennes förskola. Sofia nämnde vikten av att ta till vara på 
alla kulturer och inte bara se en kultur som viktigast, utan bemöta alla individer och deras 
kulturer på ett professionellt och respektfullt sätt. Amina belyste att en positiv inställning till 
öppenhet för många kulturer, språk och nationaliteter inom förskolan var av vikt. Annika 
berättade att på hennes avdelning hade de inga färgade dockor däremot hade pedagogerna 
samtalat om att införskaffa dockor med olika hudfärger och ansiktsdrag för att skapa 
förståelse och kunskap för att människor ser olika ut. Alla förskollärarna berättade att de ser 
att olika kulturmöten berikade verksamheten i förskolan genom att ha en positiv öppen 
inställning till olikheter. Förskollärarna hade ett synsätt att olikheter berikade alla individer 
både här och nu men också för barnens framtid. 
 

Jag tror att det är den gåvan de får med sig från förskolan, det finns massa 
olika språk och kulturer men vi är väldigt lika i alla fall, i grund och botten. 
(Lisbeth) 

 
Alla förskollärarna tog vara på de olika kulturerna som fanns på förskolan och såg alla 
kulturer som lika viktiga oberoende av antalet barn från de olika kulturerna. De visade på en 
uppskattning av flerspråkighet och såg alla språk som en extra tillgång. På sex av förskolorna, 
som fanns representerade i studien, hade de tillgång till modersmålspedagoger. Alla barn fick 
möjlighet att ta del av deras verksamhet och fick bli bekanta med ett annat språk och dess 
kultur. På en del barns modersmål saknades modersmålspedagoger vilket förskollärarna 
upplevde som en brist för dessa barn i deras identitetsutveckling. Förskollärarna betonade 
vikten av modersmålspedagogernas arbete och vilken betydelse de har för de flerspråkiga 
barnen på förskolan. 
 

På min förskola har vi just nu bara modersmålspedagoger till barn med 
BKS-språken (bosniska, kroatiska och serbiska). Dessa pedagoger är 
verkligen en fantastisk tillgång för oss alla på avdelningen. (Annika) 

 
På förskolan där Amina arbetade fanns inga modersmålspedagoger, förskolepersonalen var 
förskolans egna modersmålspedagoger och ansvarade för inlärningen av barnens olika 
modersmål som pedagogerna också talade. På samtliga förskolor var det naturligt och 
självklart att tala olika språk. 
 

Det är inte konstigt att prata ett annat språk, som det var förr. I dag är det 
naturligt att höra olika språk. (Kerstin) 

 
På de förskolor där det fanns flerspråkiga pedagoger, var det naturligt att använda sig av sina 
språkkunskaper. Pedagogerna talade svenska med såväl barn som föräldrar men lika naturligt 
var det för pedagogerna att använda sig av sitt modersmål eller något av de andra språken som 
de behärskade, vilket sågs som en tillgång på förskolan. 
 

När jag talar mitt modersmål hör mina kollegor att jag höjer rösten och kan 
låta arg, då förstår de att det är naturligt att prata så i min kultur och de får 
samtidigt en förståelse för andra som pratar på samma sätt. (Birgitta) 

 
Lisbeth, Amina, Kerstin och Sofia använde sig av bilder men även av sitt kroppsspråk för att 
kunna kommunicera och ge rätt information till barnen och deras familjer. På förskolan där 
Eva arbetade tog pedagogerna mycket bilder av det som barnet varit med om under dagen. 
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När sedan barnet hämtades fick barnet och föräldrarna möjlighet att samtala om bilderna från 
barnets dag på förskolan på sitt modersmål. 
 
Interkulturellt förhållningssätt innebar också att vara medveten om olika högtider och hur de 
kunde firas. Pedagogerna förberedde valet av sånger, danser och ramsor noggrant för att inget 
skulle krocka med någon annans kultur eller religion. På en av förskolorna berättade Amina 
att de firade Bayram. Alla förskollärarna berättade att de firade de traditionella svenska 
högtiderna. På samtliga förskolor gav förskollärarna föräldrarna möjlighet att välja om deras 
barn skulle få delta vid de traditionella svenska högtiderna. Förskolorna hade också den 
multikulturella almanackan som innehåller berättelser från det moderna Sverige och alla stora 
religioners högtider samt firandet av internationella dagar. Utifrån almanackan, barnens och 
föräldrarnas berättelser och beroende på vilka kulturer som fanns representerade på förskolan, 
uppmärksammades även andra kulturella högtider än de svenska. Förskollärarna belyste 
betydelsen av att visa intresse och respekt för familjernas olika kulturella högtider och 
traditioner. På Kerstins förskola hade diskussion i arbetslaget påbörjats om hur de skulle 
kunna fira och bli bättre på att uppmärksamma andra högtider än de svenska. 
 
På alla förskolorna arbetade pedagogerna utifrån ett synsätt att behandla alla barn lika och att 
inte göra någon skillnad beroende på barnets etniska bakgrund samt att allt skulle ses som 
naturligt. Förskollärarna påpekade att de var medvetna om sin egen kulturella bakgrund och 
sina värderingar. För att kunna möta alla barn och vuxna på förskolan på ett professionellt 
sätt, var det av vikt som pedagog att vara medveten om att sina värderingar och att dessa inte 
fick påverka arbetet med barnen i förskolan. 
 

Jag tror att barn som går på förskolor där det finns olika kulturer, får med 
sig ett synsätt som de kommer ha väldig nytta utav i framtiden. (Lisbeth) 

 
Lisbeth poängterade att det faktiskt fanns familjer, som inte ville uppmuntra sitt ursprung eller 
ens dela med sig av det. Lisbeth har inte alltid bemötts positivt när hon har frågat om 
familjens bakgrund i syfte att lära känna barnet och föräldrarna. När detta sker måste 
familjens vilja respekteras, men samtidigt för barnets skull inte förneka barnets ursprung. 
 

Man får ha en fingertoppskänsla och känna av föräldrarna. (Lisbeth) 
 
Förskollärarna var medvetna om sin kulturella bakgrund och i samtal med varandra om 
respektive förskollärares levnadssätt ökade deras medvetenhet, kunskap och respekt för 
varandras kulturer. Utifrån förskollärarnas gemensamma samtal blev deras värderingar 
synliga och konkreta. Genom ett eget medvetande är det lättare att känna med och förstå 
andra människor och deras levnadssätt. 

6.3 Barns olika kulturer synliggörs på förskolan 
På alla förskolorna fanns skyltar med ordet välkommen på barnens alla olika språk i 
entréhallarna. På Aminas förskola har pedagogerna skapat ett eget bibliotek, som besöktes 
dagligen av barnen och pedagogerna på förskolan. I biblioteket finns böcker på barnens olika 
modersmål: svenska, arabiska, bosniska, somaliska, urdu, pashto, albanska, spanska, polska, 
kurdiska, farsi, ungerska och arameiska. På samtliga förskolor fanns det samarbete med 
kommunbiblioteken på orten, förskolorna fick bokpåsar på barnens olika modersmål, där 
möjlighet gavs för familjerna att få låna hem en bokpåse. På Aminas förskola, där de hade ett 
eget bibliotek, anordnades sagostunder på barnens olika modersmål en gång i veckan, 
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pedagogerna ansvarade för sagoläsningen på det modersmål som de själva talade. Förskolan 
erbjöd även familjerna att låna hem de böcker som fanns i förskolans bibliotek. 
 
På alla förskolor serverades variationsrik kost, som passade alla kulturer. En del barn på 
förskolorna hade annan kost på grund av sin kultur, till exempel åt en del barn inte fläskkött. 
Detta upplevdes av de andra barnen som helt naturligt. En av förskollärarna som arbetat i 
förskolan under 21 år poängterade att: 
 

Förr skulle vi inte gå händelserna i förväg, men idag ska vi istället 
upplysa barnen om varför ”Sarah” inte äter fläskkött. (Kerstin) 

 
Förskolläraren nämnde även, om det fanns mat över från ”specialkosten” fick alla barn gärna 
smaka, för att skapa sig en egen bild av vad ”specialkosten” kunde smaka. 
 
Sofia berättade att de vid flera tillfällen hade använt sig av Youtube. De hade tittat på filmer 
om nallen Pino vid flera tillfällen. Mellan varje gång hade de bytt språk för att alla barn skulle 
få höra sitt eget modersmål. Pino är en liten tecknad nalle. Pino finns i olika böcker, på TV, 
DVD och på Internet. Bilderna i filmerna var tydliga och berättade enkelt om händelser, som 
små barn kunde relatera till, därför användes figuren till temat på förskolan. Förskollärarna 
ville med hjälp av Pino, påvisa att alla barns språk var lika viktiga och betydelsefulla. 
Förskollärarna upplevde att barnens reaktioner var att de kände igen sitt eget språk och de 
upplevde reaktionerna som enbart positiva. De barn som inte kände igen språket visade även 
intresse för att titta vidare på filmerna eftersom de kände igen karaktärerna, utan att de förstod 
språket som talades. En förskollärare nämnde att de använt sig av Youtube för att hitta musik, 
som de kunde koppla till barnens olika kulturer. Förskollärarna har tillsammans med barnen 
försökt att lära sig att dansa grekisk zorba. De har också försökt lära sig fler danser, som 
bland annat rysk kalinka och olika ringdanser. 
 
Ett annat sätt att synliggöra olika kulturer var genom ett projekt som Eva berättade om. 
Projektet var att alla barn fick ta med sig något från sitt hem som betydde något extra för dem. 
Föräldrarna höll det i sina händer och förskollärarna fotograferade det. Barnet fick sedan sätta 
fotot på ett större papper och måla något runt det. Alla barns fotoplanscher sattes sedan upp 
på stadsbiblioteket under en mångkulturell utställning. Förskolläraren berättade att alla tagit 
med sig något och barnen varit stolta när de berättat om sitt foto för barnen och pedagogerna 
på förskolan. 
 

Alla tog med sig något väldigt snabbt, någon hade med sig en kanna en 
annan hade med sig kläder. Det var väldigt roligt och vi fick med oss alla 
föräldrarna. (Eva) 

 
På en förskola arbetade pedagogerna med att synliggöra alla barns språk genom att aktivt 
använda sig av ”talande plattor”. De talande plattorna var stora kvadratiska elektroniska 
knappar, som barnen kunde trycka på och då talade plattorna ett förinspelat ord eller kortare 
meningar. Ord som: hej, tack, stopp och siffrorna ett till tio, talade plattorna på bland annat 
språk som: engelska, kurdiska, arabiska och svenska. Förskolläraren berättade att de talande 
plattorna som de hade just nu, talade alla de språk som fanns representerade i barngruppen. 
 

När barnen trycker på de talade plattorna ser jag att barnens ögon tindrar 
av glädje, när de hör sitt eget modersmål. (Amina) 
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6.4 Förskolans samarbete med familjen 
På alla förskolorna berättade förskollärarna att de lyssnade och hade intressanta diskussioner 
med föräldrarna. De ville känna in och göra allt för att försöka förstå vad föräldrarna hade att 
berätta om i sina respektive kulturer. Samtalen kunde ske i tamburen, under ett föräldramöte 
men också på utvecklingssamtalen. Det som föräldrarna och förskollärarna diskuterade var: 
familjens kulturella bakgrund, uppfostran, språk och utbildning. Förskollärarna belyste också 
att det var av vikt att ge föräldrarna en bild av den svenska kulturen och de svenska 
traditionerna som visas och bedrivs på förskolan. När kommunikationen blev för svår mellan 
pedagoger och föräldrar fanns möjligheten att anlita tolkar på familjens modersmål. 
 

För vissa är vi den enda kontakten med svenskar. Jag vet att vi kopplar på 
allt för man vill förstå. Vi är rätt tillmötesgående och vi försöker på alla sätt 
bygga upp en bra relation. (Eva) 

 
Eva berättade vidare att om en förälder visade osäkerhet till att komma på ett 
utvecklingssamtal så erbjuds de att sitta ner en liten stund, här och nu, exempelvis när barnet 
hämtades. Detta är en medveten öppenhet och flexibilitet som förskolan erbjuder för att 
samarbetet med familjen var viktigt. Alla förskollärare berättade att vid första mötet, till 
exempel vid inskolningen, fick föräldrarna en informationsbroschyr om förskolan, rutinerna 
och hur verksamheten ser ut på förskolan samt vad som förväntades av föräldrarna när barnet 
till exempel blir sjukt. Broschyren var skriven på svenska, men på Aminas förskola kunde de 
hjälpa föräldrarna med en översättning till det modersmål som talades av pedagogerna på 
förskolan. 
 
Vid ett par tillfällen på förskolorna, som Birgitta och Sofia arbetade på, hade pedagogerna 
bjudit in föräldrarna till ett ”internationellt smörgåsbord”. Pedagogerna bad föräldrarna att ta 
med sig en maträtt från sin kultur, som de kunde bjuda på. Sedan dukades det upp till en buffé 
där alla familjer var välkomna att delta. Under buffén fick de föräldrar som ville berätta om 
sitt hemlands traditioner, visa kläder och berätta om hur det ser ut i landet. Aktiviteten hade 
upplevts som mycket spännande och positivt av såväl barn, föräldrar och av förskollärarna 
själva. Det har bidragit till en positiv stämning på förskolorna och skapat tillfälle för samtal 
med och mellan föräldrarna. På alla förskolorna har föräldrar eller någon släkting vid något 
tillfälle kommit spontant för att bjuda på en kaka eller någon maträtt. Det var ofta i samband 
med att någon högtid firades i familjen, som de ville dela med sig av maten, som de åt just då 
till förskolan. 

6.5 Utvecklingsarbete som skapar öppenhet för olika kulturer 
Samtliga förskollärare ansåg att deras förhållningssätt var det viktigaste kunskapsområdet. 
Det framkom att förskollärare inte ansåg sig ha tillräcklig kunskap kring alla kulturer. Kultur 
är ett brett och djupt område, kulturerna skiljer sig åt både språkligt och kulturellt. Kulturer 
skiljer sig också från kultur till kultur och från individ till individ. Kulturer är föränderliga. 
Amina berättade att hon har förmånen att ta till sin egen kultur om det skulle behövas, men 
Amina benämnde också att det skiljer sig beroende på vilken ålder man har, ens erfarenheter 
och vad de har med sig i sin ryggsäck. Amina berättade att det är svårare att arbeta med barn, 
som representerade en minoritetskultur eller en kultur som inte fanns representerade på 
förskolan. I situationer där förskolan inte har någon pedagog som representerade samma 
kultur eller språk som barnet, arbetade förskolan med att använda sig av Internet för att söka 
information om barnets hemland, landets kultur och språk. 
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Svårast är de minoritetskulturer eller kulturer som inte tidigare fanns 
representerade på min förskola. Nu har vi barn som talar Igbo, som inte 
talas av någon annan på förskolan. Då använder jag mig av internet! 
(Amina) 

 
Alla förskollärarna berättade att de saknade kunskaper och fortbildning inom området kultur. 
Birgitta och Amina, som de senaste åren utbildat sig till förskollärare, ansåg däremot att de 
under sin utbildning fått en del kunskap om olika kulturer och interkulturellt förhållningssätt. 
De fem förskollärarna, som arbetat mellan 20 till 35 år har deltagit i föreläsningar men 
önskade ytterligare kunskaper inom området interkulturellt förhållningssätt och om olika 
kulturer. Alla förskollärarna, efterfrågade mer aktuell fortbildning eftersom samhället och 
kulturer ständigt förändras. 
 

Vi har önskat miljoner gånger att få åka till någon annan förskola som 
också har en barngrupp där majoritet har en annan etnisk bakgrund och ser 
hur de jobbar, men inte fått! Vi har fått lära av våra misstag och lära av oss 
själva. (Eva) 

 
Förskollärarna påtalade att olika kulturer och interkulturellt förhållningssätt var viktiga delar i 
förskollärarutbildningen eftersom Sverige internationaliseras och globaliseringen världen över 
ständigt ökar, människor är mer rörliga. Förskollärarna påtalade att de önskade vägledning 
både från sin förskolechef och övrig ledning men saknade gehör. De ansåg att andra områden 
prioriterades, exempelvis området matematik. Förskollärarna påpekade att de största 
svårigheterna var när de inte kunde kommunicera med såväl barn som föräldrar. De kulturer 
som representerade en minoritetskultur var svårast för pedagogerna att förstå och hur de 
skulle få fram rätt kunskap om kulturen och dess levnadssätt. Förskollärarna använde sig av 
tolkar och modersmålspedagoger men även av Internet för att kunna kommunicera med alla 
föräldrar på bästa sätt, det krävdes att både pedagogerna och föräldrarna var tillmötesgående 
och flexibla, allt för att det skulle gynna barnet. 
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7. Diskussion 
I det avslutande kapitlet diskuteras hur resultatet av studien knyter an till studiens syfte och 
tidigare forskning inom området, samt hur det förklaras i relation till den teoretiska ramen. I 
metoddiskussion diskuteras den valda metoden för studien. Diskussionsdelen avslutas med de 
didaktiska konsekvenserna för det undersökta området. 

7.1 Resultatdiskussion 
I förskolan finns en kulturell mångfald där öppenhet för skilda uppfattningar och levnadsätt 
ska uppmuntras och föras fram. Varje barn ska ges möjlighet att få en egen uppfattning och 
utveckla en känsla för olika kulturer (Lpfö 98 rev. 2010). Förskollärarna i studien ser att olika 
kulturmöten berikade barnen genom att det finns kulturella skillnader i barngruppen. 
Förskolebarnen upplever ingen direkt skillnad mellan barnens olika kulturer, då alla kulturer 
och levnadssätt är naturliga för barnen på förskolan. Barnen ser inte kulturella skillnader utan 
ser andra barn som de individer som de är. Ett barn uttryckte att det finns andra kulturer, långt 
bort från Sverige, som är konstiga. Sverige har förändrats från ett land med tämligen homogen 
befolkning till ett land med stor globalisering (Gruber & Puskás 2013). Genom 
globaliseringen i Sverige möter barnen dagligen olika kulturer vilket bildar till nya vanor och 
traditioner. Kulturmöten blir till en naturlig del av barnens vardag och liv vilket upplevs som 
självklara. Om urvalet varit en förskola där det inte funnits så många barn med annan etnisk 
bakgrund än den svenska kunde resultatet visat på andra arbetssätt av förskollärarna för att 
utveckla öppenhet för olika kulturer på förskolan. 

7.1.1 Socialkonstruktivstiskt perspektiv på kulturmöten 
Utifrån Berger och Luckmanns (2011) teori om socialkonstruktivismen skapar människor 
vanor utifrån erfarenheter och upplevelser. Upprepningar av handlingar blir till vanor som 
skapar mönster. Förskollärarna berättar att kulturella olikheter och olika levnadssätt är vanligt 
och naturligt och barnen hör olika språk talas, vilket blir en naturlig del av förskolan. Genom 
att olika språk talas på förskolorna skapas det en förståelse för det självklara i att det finns 
olika språk, en kunskap som barnen får med sig. I samspelet mellan människor skapas 
kulturer som barn tillägnar sig genom socialisationsprocessen. I det sociala samspelet på 
förskolan sker kulturmöten och rutiner blir till vanemässiga handlingar. Förskolan är, enligt 
Lunneblad (2013), en viktig ideologiskapande plats och förskollärarna har en uppgift att visa 
på olika kulturer och traditioner för att barns solidaritet ska få växa. Barnen, som intervjuades, 
mötte olika kulturer dagligen och de olika levnadssätten var helt naturliga. Barnen hade svårt 
att se någon skillnad på olika kulturers levnadssätt, de hade en öppenhet för olika kulturer. 
Barnens erfarenheter och upplevelser gav dem nya vanor och en självklar lojalitet mot andra 
och varandras olikheter. Om barns lojalitet och vanor mot andra människor blir till verklighet 
även hos vuxna, skulle världens olika kulturer mötas med öppenhet och respekt för alla 
människors olika levnadssätt. Enligt Goldstein-Kyaga (2012), är det av betydelse att se det 
annorlunda samt människors olikheter som något positivt, vilket kan bidra till att fred skapas i 
världen. 
 
Pedagoger handlar utifrån det vanemässiga och det som känns igen, enligt Lunneblad (2013). 
När olika situationer uppstår och mångfalden kan kännas stor på förskolan handlar pedagoger 
utifrån etablerade rutiner och förhållningssätt. Olikheterna blev osynliga då de var naturliga 
och självklara. Vikten av att förstå att världen kan uppfattas på olika sätt genom kulturmöten, 
som Lorentz (2013) betonar, förloras när inte förskollärarna synliggör olikheter. 
Förskollärarna i studien lever i mångkulturella miljöer dagligen men synliggör inte de 
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skillnader som finns i olika kulturers levnadssätt och traditioner. Vi anser att förskollärarna 
borde synliggöra olika kulturer mer för att barnen ska få erfarenheter och upplevelser. 

7.1.2 Interkulturellt förhållningssätt 
Förskollärarna tydliggör i intervjuerna att det är av vikt att förskollärare arbetar gemensamt 
med det interkulturella förhållningssättet. Förskollärarna är medvetna om sin egen bakgrund 
och sina värderingar. De ser olikheter som en tillgång och har en positiv attityd mot olika 
kulturer. En kulturell mångfald, de språk och kulturer som möts på förskolan, ses som en gåva 
som barnen får med sig vidare ut i livet. Lorentz (2013) betonar att under uppväxten 
grundläggs olika uppfattningar och värderingar. Förskolan har som uppgift att ge alla barn 
kulturmöten och möjligheter till erfarenheter av olika kulturer. En möjlighet till erfarenhet, 
enligt studiens resultat, är att barnen får möta olika kulturer genom leken. Leken kan bestå av 
olika dockor som representerar olika människors kulturer, en del är ljusa i hyn och andra är 
mörka. Genom leken får barnen kunskap och medvetenhet om att människor ser olika ut. I 
leken sker en socialisation mellan barn på förskolan som leder till nya vanor och olikheter blir 
vardagliga. Förskollärarna berättade sparsamt om hur de använde sig av leken i arbetet för att 
utveckla öppenhet mellan barnens kulturer, vi anser att de skulle kunna använda sig av leken 
betydligt mer för att visa på kulturella olikheter i vardagen. Leken är en betydande del av 
barnens socialisation under uppväxten. 
 
En osäkerhet fanns, enligt Lunneblad (2006, 2013) bland pedagogerna som han studerade, om 
hur de skulle hantera mångkulturella frågor och det upplevdes problematiskt att integrera 
språk och kulturer på förskolan. Pedagogerna valde att poängterade det som var gemensamt 
och förenade barnen. I arbetet med det annorlunda och främmande saknade pedagogerna 
kunskap om hur de skulle förhålla sig till alla barnens olika kulturer. Resultatet i denna studie 
visar att förskollärarnas förhållningssätt har förändrats, till ett förhållningssätt där 
pedagogerna ser att olikheter berikar förskolan samt att de ser språk och kultur som en 
tillgång och som något naturligt. Samtliga förskollärare visade en trygghet och ett säkert 
förhållningssätt till barnens olika kulturer samt hur positivt de såg på kulturmöten i förskolan. 
Vi konstaterar att förskollärarnas förhållningssätt har förändrats till tydligare interkulturellt 
förhållningsätt de senaste åren. 
 
På samtliga förskolor, där det fanns pedagoger som talade flera språk, använde pedagogerna 
sig av sina gemensamma språkkunskaper. När pedagoger som hade ett annat modersmål än 
svenska talade modersmålet upplevdes språket som en del av kulturen genom att tonläget 
ökade och kroppsspråket förändrades. Ett naturligt kulturmöte skedde på förskolan. Man kan 
konstatera att det svenska samhället och förskolan har förändrats sedan Lunneblad (2006) 
studerade en förskola som han senare beskrev i sin avhandling. Där påtalade en pedagog att 
hon bara talar svenska på förskolan för att det ansågs som naturligt, modersmålet arabiska 
talas bara i hemmet. Både pedagogen och de flerspråkiga föräldrarna hade detta 
förhållningssätt gemensamt. Skälen till att pedagogens och föräldrarnas resonemang var att de 
ville passa in i det svenska samhället. Att tala sitt modersmål kunde uppfattas som orättvist 
och en del barn kunde kännas sig förbisedda då de inte förstod arabiska. För att alla barn och 
vuxna skulle förstå, talade de alltid svenska och pedagogen och föräldrarna ville med detta 
inkludera alla på förskolan. Resultatet av denna studie visar att det idag är lika naturligt som 
pedagog att använda sig av sitt modersmål som det svenska språket i arbetet på förskolan. Att 
tala flera språk är, enligt förskollärarna, en tillgång som berikar både barn och vuxna på 
förskolan. Att inkludera alla, betyder för oss, att allas språk och modersmål ska bemötas på ett 
positivt sätt och uppmuntras att användas. Vi anser att när barnen får integrera sitt modersmål 
i den dagliga verksamheten på förskolan, styrker det barnens identitetskänsla. 
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7.1.3 Förskolan och familjen 
Samarbetet mellan förskolan och familjen var av betydelse för att uppnå en öppenhet och 
förståelse av olika kulturmöten. Genom pedagogernas och föräldrarnas samtal, berättelser och 
diskussioner i olika sammanhang skapades trygga relationer som leder till olika kulturmöten. 
Ellneby (2007) betonar att när kulturmötena sker på förskolan, växer det fram ett förtroende 
och förståelse för olika etniciteter, pedagogerna och familjerna lär känna varandra mer på 
djupet. Förskollärarna i studien berättade att de gör allt för att förstå föräldrarna när de ville 
berätta om sin kultur och familjens levnadssätt. På de förskolor där studien genomfördes fick 
föräldrarna möjlighet att välja om barnen skulle delta vid firandet av de olika svenska 
högtiderna. När barnen får delta i olika kulturella högtider ger det erfarenheter och 
upplevelser av olika kulturer. På en förskola, i studien, fick barnen även delta på firandet av 
högtiden Bayram. Genom erfarenheter av olika kulturella högtider får barnen en uppfattning 
av hur det är att fira andra barn och familjers högtider och levnadssätt. Om förskolorna firat 
fler kulturella högtider hade barnen fått fler upplevelser och erfarenheter och därmed en ökad 
kunskap om andra kulturer. 
 
I studien gav flera av förskollärarna uttryck för att förskolan kunde för många familjer vara 
deras enda kontakt med det svenska samhället. Förskollärarna betonade vikten av att möta 
barnens, men också familjens, kultur för att skapa en kulturförståelse mellan förskolan och 
barnens familjer. En förskollärare hänvisade till de styrdokument som de arbetar utifrån, Lpfö 
98 (rev. 2010, s. 13), där det belyses att ”visa respekt för föräldrarna och känna ansvar för att 
det utvecklas en tillitsfull relation mellan förskolans personal och barnens familjer”. Enligt 
Berger och Luckmann (2011) är det i familjen som den grundläggande socialisationen sker 
där barnen skapar sig sin identitet. Samarbetet mellan förskolan och familjerna är av betydelse 
för barnen eftersom barnen både lever i familjen samt i samhället där förskolan har en central 
plats. Vår tolkning av förskollärarnas förhållningssätt gentemot familjerna var att de hade 
mycket stor empati och vilja att lyssna in varje familjs önskningar och förväntningar på 
förskolan. 

7.1.4 Attityder och normer 
I en av intervjuerna berättade ett barn att människorna i Kongo bär korgar på huvudet och det 
tyckte barnet var lite konstigt. Kulturella olikheter som finns i olika länder var för barnet inget 
naturligt utan attityden var att det var konstigt. Förskolans arbete ska, enligt Han och Thomas 
(2010), visa på kulturella olikheter och levnadsätt för att barn ska få respekt för skillnader av 
människors livsstilar. Förskollärare ska lära barn att det finns olika perspektiv att se utifrån. 
Det behöver inte var konstigt att bära korgar på huvudet som de gör i Kongo. I Sverige bär 
människorna plastkassar i händerna, vilket visar att det finns olika sätt att bära på. Barn får en 
kulturell lyhördhet när de uppmuntras att reflektera över sina känslor och attityder, enligt Han 
och Thomas (2010). Attityder är något som alla barn har såväl negativa som positiva. De 
attityder som varje individ har är formade av olika känslor och tidigare erfarenheter. Attityder 
tar tid att förändra eftersom de ligger oss nära och anses vara en del av varje människa (Stier 
2009). Barns identiteter är i en utvecklingsprocess och därför är attityderna hos barn inte lika 
djupt förankrade som hos vuxna. Förskollärares möjligheter att påverka attityder för att 
utveckla barns öppenhet och visa på kulturella skillnader är en viktig del i förskollärarens 
uppdrag. I resultatet av denna studie kan vi utläsa att behovet av att samtala om attityder och 
hur respekt visas för olika levnadssätt behövs i förskolans arbete med att utveckla öppenhet 
för olika kulturer. 
 
Vidare betonar Ellneby (2007) att barn behöver få en känsla för olikheter för att utveckla 
empati och ett demokratiskt förhållningssätt. Barn lär med alla sinnen och behöver fler 
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konkreta möten med olika kulturer för att få en positiv attityd till alla människors levnadssätt. 
Även Peterson och Serrano-Punell (1996) belyser att det i Barnkonventionen går att läsa om 
att barn skall fostras till förståelse och tolerans för att utveckla vänskap och samspel mellan 
människor. För att barn ska få en social förmåga och kunna samspela i relationer med andra 
människor behöver de, enligt Han och Thomas (2010), förskollärare som ger dem det stöd de 
behöver för att utvecklas och anpassa sig till den norm som råder på förskolan eftersom 
barnen har olika bakgrunder. Värdegrunden i det svenska samhället behöver diskuteras och 
problematiseras, enligt Lorentz (2013), eftersom samhället har blivit mer mångkulturellt. 
Genom att se olikheter och bejaka mångfald kan en ömsesidig värdegemenskap växa fram på 
förskolan. 

7.1.5 Pedagogernas arbete på förskolan 
Pedagogerna synliggjorde olika kulturer genom att barnen fick ta med sig någon sak från 
familjens kultur som barnen berättade om samt visade upp för sina kamrater på förskolan. 
Förskolebarnen fick genom en handling arbeta aktivt med att visa något för att skapa 
förståelse för olikheter, enligt Lunneblad (2013). En aktiv process är en del i den 
interkulturella pedagogiken. Barnens alla olika språk synliggjordes genom att pedagogerna 
använde sig av Youtube för att kunna se filmer om den för barnen kända nallen Pino. Barnen 
fick se samma film flera gånger och höra alla barns olika språk talas. Pedagogerna använder 
sig av nya moderna verktyg såsom lärplattor och Aktive Boards i sitt arbete för att utveckla 
öppenhet och för att ge barnen kunskaper om olika kulturers levnadssätt. Genom att ta in 
kulturer på förskolan och visa upp dem ger pedagogerna barnen upplevelser och erfarenheter 
av olika kulturer. Ett sätt var för pedagogerna att introducera olika kulturella danser samt 
musik. Dans kan förena människor om alla gillar dansen, men dansen kan också uppfattas 
som något konstigt och annorlunda. Det behöver inte betyda att barn på förskolan jämför sitt 
sätt att dansa med andra kulturers danser. Dans kan därför medföra ett vi och dem, där dansen 
kan bli exkluderande för barn i barngruppen och att barn med annan kulturell bakgrund 
exotiseras. Resultatet i studien visar att det har skett en förändring i förskollärarnas 
förhållningssätt, olikheter berikar verksamheten och tas idag tillvara på förskolan. 
Pedagogernas förhållningsätt i Lunneblads (2006, 2013) studie var att framhålla det som var 
gemensamt och som förenade barnen. Olika språk och kulturer upplevdes som tidskrävande 
och problematiska. Alla förskollärare betonar idag vikten av olikheter och att visa intresse och 
respekt för barnens olika kulturtillhörigheter. Ingen förskollärare berättade i intervjuerna att 
barnens olika kulturer upplevdes tidskrävande eller problematiska utan såg positivt på 
kulturmöten på förskolan. 
 
På förskolan, där de använde sig av de talande plattorna kunde förskolläraren uppmärksamma 
att barnen växte i sin identitetskänsla när modersmålet fanns tillgängligt samt att det gav 
möjlighet att lära sig ett annat språk. I studien framkom det att alla barn inte har tillgång till 
någon modersmålspedagog på sina respektive modersmål, vilket kan leda till att 
identitetskänslan försvagas och barnets språkutveckling blir försenad. Enligt Lpfö 98 (rev. 
2010) får barn som utvecklar sitt modersmål större möjligheter att lära sig ett annat språk, 
men framförallt även möjligheten att utveckla kunskaper inom olika kulturområden. Barn 
med en trygg identitetskänsla har lättare för att visa öppenhet mot andra barn och deras 
levnadssätt. FN:s Barnkonvention (2009) anser att alla barn och deras familjers rättigheter till 
språk och olika etniska ursprung skall respekteras. Förskolorna i studien hade ett 
interkulturellt förhållningssätt och visade på att alla barns språk var lika mycket värda. I 
entréhallarna fanns skyltar med ordet välkommen på barnens alla olika språk. När olikheter 
och skillnader uppmärksammas i förskolans mångfald ökar barnens kulturförståelser och 
kulturkompetenser, enligt Lorentz (2013), vilket bidrar till öppenhet för olika språk och 
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levnadssätt. Lunneblad (2013) betonar också att arbetet med den språkliga och kulturella 
mångfalden ger barnen nya identifikationsmöjligheter när barns olika språk uppmärksammas. 

7.1.6 Resultatdiskussionens avslutning 
Avslutningsvis har studiens inriktning varit öppenhet för olika kulturer med kulturbegreppet 
människors levnadssätt. En del av studien kom trots allt att handla om modersmål och språket 
eftersom de är en del av människors kulturer. Barn behöver språket för att kunna 
kommunicera och samspela med andra. Lpfö 98 (rev. 2010) menar att språk och 
identitetsutveckling hänger samman och när barn utvecklar sitt modersmål får de också lättare 
att utveckla kunskaper inom andra områden. När barn kan samtala och reflektera över olika 
levnadssätt kan det bidra till ökad respekt och känsla för andra kulturer. I studiens resultat har 
det också framkommit att förskollärarna är i behov av fortbildning inom området kultur, 
vilket förskollärarna själva och Han och Thomas (2010) också anser. Kulturer är i ständig 
förändring och där med behövs aktuell kunskap inom området. 

7.2 Metoddiskussion 
I denna studie har en kvalitativ metod använts med semistrukturerade intervjuer. Sju 
förskollärare och sju förskolebarn har intervjuats, varav en förskollärare och ett förskolebarn 
intervjuades i pilotstudien. Vi som författare har ingen personlig relation till förskollärarna 
eller förskolebarnen. Eftersom ingen personlig relation fanns till förskollärarna fick de berätta 
om sitt arbete på ett beskrivande och tydligt sätt utan att något togs förgivet. En trygghet fanns 
i relationen gentemot oss författare och förskollärarna då vi alla arbetar på förskolor. 
Avsaknaden av en personlig relation till förskolebarnen bidrog till att resultatet i studien blev 
mindre än våra förväntningar. 
 
De semistrukturerade intervjuerna svarade mot studiens syfte eftersom studien ville undersöka 
öppenhet för olika kulturer inom förskolan utifrån förskollärares och barns perspektiv. 
Intervjuerna genomfördes på lugna och avskilda platser utan några störande moment, vilket är 
av vikt, enligt Kihlström (2007). Vid personliga intervjuer behövs ett medvetande om att de 
intervjuade personerna kanske vill svara det som de tror att intervjuaren vill höra. 
Respondenten kan svara om hur de skulle vilja beskriva sitt arbete istället för hur de verkligen 
arbetar. Lantz (2013) belyser att vid intervjuer kan det finnas tendenser som gör att samtalet 
blir mer sympatiskt och svaren blir förenklade. Genom att intervjuerna spelades in kunde 
avlyssnande ske flera gånger och nyanserna i svaren bli tydligare. 
 
Pilotstudierna visade på att frågorna var relevanta och svarade på studiens syfte och därför 
användes samma frågor i alla intervjuer. Samtliga intervjuer både från pilotstudierna och de 
nästkommande ingår i samma kategorier och därför redovisades allas svar tillsammans i 
resultatdelen. 
 
Frågor som intervjuaren bör ställa till sig själv innan sammanställningen av intervjun sker är: 
Fick barnet den tid det behövde för att kunna svara på frågorna? Hann barnet få tänka färdigt 
innan vi kommenterade för att få ett svar? Var det begripliga frågor för barnet? Vid intervjuer 
av barn är det viktigt att ge barnet tid till att tänka och svara på frågan och i många fall är 
intervjuaren alldeles för snabb till att avbryta barnens tankar för att få ett svar eller för att 
undvika en pressad tystnad som det kan bli under en intervju påpekar Doverborg och 
Pramling Samuelsson (2012). Efter intervjutillfället är det av vikt att intervjuaren lyssnar 
igenom sitt inspelade material eller läser igenom sina anteckningar ett par gånger för att 
analysera sin intervju, så att ingen information som kan vara av värde för studien går förlorad. 



 

 28 

Barnen svarade gärna på frågorna som intervjuaren ställde men svaren var dock relativt korta 
och mindre beskrivande. Enligt Kihlström (2007) är det ändå lämpligt att använda sig av 
intervjuer när svar efterfrågas om hur barn tänker om sin omvärld och vilka föreställningar 
barn har om något. Barnens svar hade troligtvis varit längre om vi som intervjuare varit mer 
erfarna av att intervjua barn och samtidigt ställt fler följdfrågor. Doverborg och Pramling 
Samuelsson (2012) betonar vikten att skapa en kontakt med barnet innan intervjun skulle ske. 
Har ingen kontakt skapats med barnet innan är sannolikheten att få ut något väsentligt ur 
intervjun inte alltid lika stor. Intervjuaren kan också tänka på att vid barnintervjuer är platsen 
eller rummet där intervjun ska ske av betydelse. Är det en plats där barnet känner sig tryggt 
eller finns det en risk för att intervjun blir avbruten av pedagoger eller barn som leker i 
närheten som kan påverka barnets koncentrationsförmåga? Intervjuaren bör veta vilka frågor 
som ska ställas till barnet utantill, allt för att kunna bibehålla ögonkontakt med barnet under 
hela intervjun. Placeringen av intervjuaren och barnet bör vara mittemot varandra för att 
underlätta ögonkontakt, annars finns en risk att barnet tappar intresset för att bli intervjuat, om 
barnet märker att den som intervjuar inte har full fokus på dem. I denna studie var 
förskolläraren som arbetar på barnets förskola närvarande vid intervjutillfällena med barnen 
för att barnet skulle känna sig tryggt. Under två intervjutillfällen valde barnen att delta enskilt 
utan sin förskollärare. Kontakten mellan barnet och intervjuare kändes otillräcklig på grund av 
intervjuaren var okänd för barnet och intervjuaren trodde att förskollärarens igenkännande var 
tillräcklig. Barnens berättande hade sannolikt varit mer omfattande om de hade känt igen 
intervjuaren och varit mer trygga under samtalet. Platsen var på barnets förskola och i ett 
igenkänt och ostört rum där barnet vanligtvis leker eller vistas under dagen. 
 
Ordet kultur användes av oss författare i våra barnintervjuer, vilket var ett svårt ord för barnen 
att förstå, eftersom ordet kultur inte används dagligen i förskolornas verksamhet. På 
förskolorna i studien var olika kulturmöten naturliga. Barnens olika handlingar, rutiner och 
vanor var inget som barnen reflekterar över eftersom de upplevdes som självklara. De 
upprepade och pågående handlingarna blir som Berger och Luckmann (2011) beskriver 
vanemässiga och ger barnen en naturlig trygghet. Genom att både pedagoger och barn 
interagerar med varandra i olika relationer sker en socialisering i vardagen och dessa 
kulturmöten är förutsebara för förskolebarnen. Om mer tid hade funnits för denna studie och 
observationer hade genomförts, som komplement till intervjuerna, skulle de kunnat ge svar på 
vilken öppenhet barnen har för olika kulturer och hur pedagogerna arbetar med att utveckla 
öppenhet för olika kulturer. 
 
Vid en av intervjuerna svarade förskolläraren flera gånger ”ja, som du vet”, förskolläraren 
syftade på att intervjuaren också arbetade inom förskolans verksamhet. Intervjuaren blev 
medveten om vikten av att ställa följdfrågor för att få förskollärarens berättelse och inte 
blanda in egna tankar och funderingar. Det är av betydelse att intervjuaren är medveten om 
sig själv och sin roll, för att kunna intervjua på ett korrekt sätt, enligt Kihlström (2007). 
Intervjuer är inte ett vardagligt samtal mellan två likställda parter, enligt Kvale och 
Brinkmann (2014), eftersom det är intervjuaren som definierar och styr situationen. Målet var 
att erhålla beskrivningar och berättelser av respondentens upplevelser och erfarenheter av 
arbetet med att utveckla öppenhet för olika kulturer. Om inte intervjuaren hade reflekterat 
över sin egen roll och ställt följdfrågor utan bara instämt med förskolläraren, hade 
intervjumaterialet inte varit tillförlitligt. 

7.3 Didaktiska konsekvenser 
Olika kulturer behöver tydligt synliggöras av förskollärare på förskolor för att barn ska bli 
medvetna om att det finns olika kulturer bland människor. På de förskolor, där intervjuerna 
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gjordes fanns barn med olika kulturer. Förskolebarnen hade svårt att förstå vad ordet kultur 
innebar eller betydde eftersom ordet inte används, vilket innebär att förskollärare behöver 
använda sig mer av ordet kultur, i den dagliga verksamheten. De olika kulturerna och 
levnadssätten var däremot självklara för barnen och blev därmed nästan osynliga. Alla 
pedagoger på förskolan bär ett ansvar om att förmedla kunskap om olika kulturer eftersom 
kunskap förflyttas aktivt från en människa till en annan människa genom det sociala 
samspelet. Barn lär genom leken och på alla förskolor bör det finnas leksaker från olika 
kulturer, till exempel dockor med olika utseende för att skapa förståelse för olikheter. Ett sätt 
att arbeta med öppenhet för olika kulturer är att synliggöra barnens olika språk där 
förskollärare kan arbeta aktivt med exempelvis de talande plattorna, Youtube och andra 
multimodala verktyg. 
 
Föräldrars erfarenheter och kunskaper bör tas till vara på i större utsträckning av förskollärare 
eftersom föräldrarna är kulturbärare och förebilder för barnet. Förskollärarna i studien hade ett 
positivt samarbete med föräldrarna genom olika kulturarrangemang som förskolorna 
genomfört. I situationer när barn träffar någon som lever i en annan kultur ökar deras 
förståelse för olika levnadsätt och barnet får en konkret upplevelse som blir till kunskap och 
ny erfarenhet. 
 
Förskollärarnas förhållningssätt bör vara ett interkulturellt förhållningssätt där förskollärare 
visar på en positiv ömsesidig respekt och nyfikenhet för olika kulturer. Förskollärare är 
förebilder och har ett uppdrag, enligt Lpfö 98 (rev. 2010), att visa på hur det svenska 
samhället fungerar och är uppbyggt i demokratiska former för att barnen på sikt ska fungera 
och kunna delta i samhällslivet. För att barnen ska fungera i det svenska samhället behöver de 
social kompetens, enligt Han och Thomas (2010), utifrån den svenska normen. Förskolan ska 
forma barnen till demokratiska medborgare för att minska diskriminering och kränkande 
behandling (Lorentz 2013). Förskollärare kan i den dagliga verksamheten på förskolan samt i 
samlingar, lekar och samarbetsövningar lära barnen hur vi är och bemöter varandra, oavsett 
vilka kulturella bakgrunder barnen har. 
 
Förskollärare behöver samtala med barnen om olika attityder och hur respekt visas för 
människors olika levnadssätt samt att det finns olika perspektiv att se utifrån. En möjlighet för 
förskollärare är att arbeta med FN:s Barnkonventionen (2009) på ett praktiskt sätt. Arbetet 
kan ske genom böcker och applikationer där det framkommer att barn ska fostras i förståelse 
och tolerans samt vänskap. 
 
Avslutningsvis behövs fortbildning och mer kunskap i området kultur eftersom Sverige har 
stora flyktingströmmar och en global rörlighet över nationsgränserna. Han och Thomas 
(2010) visar på att förskollärare utvecklas i arbetet med mångkulturella barn när de får 
utbildning och fortbildning inom området kultur. För att vi som förskollärare ska kunna 
uppfylla målet i Lpfö 98 (rev. 2010, s. 9) där det står ”att varje barn ska känna delaktighet i 
sin egen kultur och utveckla känsla och respekt för andra kulturer” behöver vi ytterligare 
kunskap i området kultur. 
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Missivbrev 

 
Hej! 
Vi är tre studenter som studerar vid förskollärarprogrammet för yrkesverksamma, vid Borås 
Högskola. Under vårterminen 2016 kommer vi att skriva ett examensarbete som handlar om 
interkulturellt förhållningsätt på förskolan. 
 
Syftet med vår studie är att undersöka öppenhet för olika kulturer inom förskolan utifrån 
förskollärares och barns perspektiv. Enligt Läroplan för förskolan (Lpfö 98 rev. 2010, s. 9) 
”ska förskolan sträva efter att varje barn känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar 
känsla och respekt för andra kulturer”. 
 
I vår studie har vi tagit hänsyn till vetenskapsrådets fyra etiska principer. Vetenskapsrådet 
anger fyra grundläggande krav att ta hänsyn till när man gör den här typen av studie. Det 
första kravet, informationskravet, innebär att du vet vad studien handlar om. Det andra kravet, 
samtyckeskravet, innebär att du själv får bestämma över om du vill svara på alla frågor under 
intervjun eller inte alls. Det tredje kravet, konfidentialitetskravet, innebär att allas 
personuppgifter i vår studie kommer att anonymiseras så att ingen som läser vårt arbete 
kommer att kunna urskilja från vilken förskola svaren kommer ifrån. Det fjärde och sista 
kravet, nyttjandekravet, uppfylls genom att det insamlade materialet endast kommer att 
användas för vårt examensarbete. 
 
Vi är glada och tacksamma om ni ställer upp i vår studie, vilket skulle ge vår studie god 
kvalitét. Har ni frågor eller undrar över något angående intervjun får ni gärna höra av er till 
oss! 
 
Med vänliga hälsningar 
Lisa, Madeleine och Linnéa 
 

Lisa Ekbladh     Madeleine Friman    
Mobil: xxx-xx xx xxx   Mobil: xxx-xx xx xxx  
Mail: xxxxxxx@xxxxxxx.hb.se Mail: xxxxxxx@xxxxxxx.hb.se 
 
Linnéa Ivarsson 
Mobil: xxx-xx xx xxx 
Mail: xxxxxxx@xxxxxxx.hb.se 
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Institutionen för pedagogik 
 
2007-12-18    Dnr 517-04-69 
 
 
Information till föräldrar om observationer, intervjuer och enkäter 
utförda av lärarstuderande vid Högskolan i Borås 
 
Studerande från lärarutbildningen vid Högskolan i Borås har 
verksamhetsförlagd utbildning vid den förskola/skola där du har ditt/dina barn. 
Som ett led i de lärarstuderandes yrkeskompetens ingår att utföra observationer 
av verksamheten och att intervjua både barn och vuxna. Observationerna och 
intervjuerna ska ses som övningar och ett utbildningsmaterial som vi arbetar 
med under utbildningen och inget som kommer att användas i den ordinarie 
verksamheten. Pga. detta är materialet heller ingenting som du kan ta del av 
som förälder. 
Uppgifter om såväl barn/elever som verksamhet kommer att behandlas enligt 
regler om konfidentialitet och sekretess. Varken barn, elever eller lärares namn 
eller namn på förskola/skola kommer att framgå i några rapporter eller 
sammanställningar. 
Observationerna genomförs i barnens/elevernas vanliga miljö och barnen blir 
alltid informerade om att observationer genomförs. 
När det gäller enskilda intervjuer får alla barn/elever information om att 
deltagandet är frivilligt, vid förfrågan kan de välja att delta eller inte. De får 
även information om att de alltid har möjlighet att avbryta intervjun om dem så 
önskar. 
Barnen/eleverna kan även få en förfrågan om att besvara enkäter. Även i dessa 
fall ges ovanstående information. 
Ingen fotografering eller videoupptagning förekommer. 
Blankett föräldramedgivande medföljer denna information. Ta ställning och 
skriv under blanketten samt lämna den till ditt barns lärare att förvara på 
förskolan/skolan. Du kan när som helst ändra ditt ställningstagande. Tag gärna 
kontakt med student och/eller barnens lärare om du har några frågor som rör 
uppgiften. 
 
  



 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
Institutionen för pedagogik 
 
 
BLANKETT 
2004-09-08    517-04-69 
Rev 2005-02-23 
 
 
Föräldramedgivande 
 
 
□ 	 JA, jag/vi tillåter att mitt/vårt barn 
 
□ 	NEJ, jag/vi tillåter INTE att mitt/vårt barn 
 
 
 
 
…………………………………………………………………………………………… 
(Barnets namn) 
blir observerat eller intervjuat av lärarstudenter. 
 
 
 
 
……………… 
Datum 
 
 
 
 
………………………………………………………………… Tel: ……………………… 
(Målsmans underskrift) 
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Intervjufrågor till förskollärare 
 

• Hur många års erfarenhet har du av att arbeta inom förskola? Vilken 
utbildning/kompetensutbildning har du? 

 
• Vad betyder ett interkulturellt förhållningssätt för dig? 

 
• Hur skulle du beskriva att förskolan arbetar interkulturellt? Hur ser ert förhållningssätt 

ut mot de vuxna och mot barnen? 
 

• Hur ser det interkulturella samarbetet ut med föräldrarna på förskolan? 
 

• Hur synliggörs barnens olika kulturer i förskolans miljö? (mat, barnlitteratur, leksaker, 
annat material samt olika högtider) 

 
• Vilka kunskaper anser du att man behöver i arbetet med barn från olika kulturer? 

Anser du att du har tillräckliga kunskaper för att arbeta med barns olika kulturer? Får 
du vägledning och utbildning inom detta område? 

 
• Vilka möjligheter respektive hinder/svårigheter ser du med arbetet med barn från olika 

kulturer på förskolan?  
 

• Hur visar barnen respekt för varandras kulturer? 
 

• I läroplanen för förskolan Lpfö 98 (rev. 2010) beskrivs det att:  
 

Medvetenhet om det egna kulturarvet och delaktighet i andras kultur ska bidra till att 
barnen utvecklar sin förmåga att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar. 
(s. 6) 

 
Anser du att din förskola arbetar utifrån detta citat, beskriv i så fall på vilket 
sätt? 
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Intervjufrågor till förskolebarnen 
 

• Hur många år är du? 
 

• Vad gör ni barn på förskolan? (samlingar, lekar, sånger, leksaker, mat och övriga 
aktiviteter) 

 
• Trivs du på förskolan? Varför/vad och vilket är det som gör att du trivs? 

 
• Hur är en bra kompis? Hur är man då? 

 
• Hur visar du att du tycker om någon? 

 
• Har dina pedagoger berättat för dig om någon annan kultur/något annat land? Vad 

kommer du ihåg om den kulturen/landet? 
 

• Vet du något om någon annan kultur? (mat, kläder) 
 

• Vet du något som är svensk kultur? 
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