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Sammanfattning
Detta arbete handlar om kulturell bakgrund, sång, samverkan samt olika förhållningssätt som 
förekommer i arbetet med mångkulturella barngrupper i förskolan. Syftet med denna studie 
har varit att undersöka hur sju förskollärare arbetar med barnens kulturella bakgrund i den 
dagliga verksamheten på förskolan och vid sångsamlingar. Syftet har även varit att undersöka 
vilken begreppsförståelse förskollärarna har kring några begrepp som förekommer i talet om 
mångkultur och hur den förståelsen påverkar deras arbete i barngruppen.

I tidigare forskning har det framkommit att Sverige har varit ett mångkulturellt land i många 
år, men att den svenska skolan ännu inte kommit särskilt långt i sitt arbete med integration. 
Det har även framkommit att förskollärarna ser på barnens kulturella bakgrund på skilda sätt 
och att  mångfalden i  barngrupperna osynliggörs. Studien är baserad på semi-strukturerade 
intervjuer  som  genomförts  med  sju  förskollärare på  deras  respektive  arbetsplatser. 
Intervjumaterialet  har  skrivits  ut  i  sin helhet  och analyserats  i  syfte  att  finna likheter  och 
skillnader i de deltagandes svar.

Resultaten visar att  tillvaratagandet av barnens kulturella bakgrund och intresset för dessa 
kulturella bakgrunder skiftar bland förskollärarna. Det finns en osäkerhet hos förskollärarna 
rörande hur  de  ska  arbeta  med  olikheter  och  likheter  tillsammans  med  barnen. 
Osynliggörande  av  barns  kulturella  bakgrund,  kompensatoriskt  arbetssätt  och  reciprokt1 

arbetssätt är tre arbetssätt som framträder tydligare än andra i denna studie.

En slutsats  i  studien är  att  det  finns vissa brister  i  förskollärarnas  kunskap rörande andra 
människors  kulturella  bakgrund.  Detta  är  förmodligen  anledningen  till  att  förskollärarna 
använder sig av ett reciprokt eller  kompensatoriskt arbetssätt  i  arbetet  med barnen. Det är 
troligtvis även detta som gör att förskollärarna osynliggör barnens kulturella bakgrund i sin 
verksamhet. Detta sätt att arbeta gör att arbetet med interkulturell pedagogik och integration 
blir svårt för förskollärarna och det leder i sin tur till att det blir svårt för dem att samverka 
med  modersmålslärare  och  andra  vuxna  personer  med  annan  kulturell  bakgrund  än  den 
svenska. Detta leder även till att förskollärarna inte kan hjälpa barnen med att förstå likheter 
och skillnader mellan kulturer vilket leder till  att  barnen lämnas åt  att  söka svar på dessa 
frågor på egen hand.

Nyckelord: interkulturell, kulturell bakgrund, mångkulturell, sång

1 Ett reciprokt förhållningssätt innebär att barnet inte kategoriseras på grund av sin bakgrund utan behandlas som 
en individ (Lahdenperä, 1997).
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Inledning
I  Sverige har  en medveten  politik  bedrivits  som resulterat  i  att  två  miljoner  av  landets  nio 
miljoner  invånare  representerar  mer  än  200 olika kulturer2.  Detta  kan jämföras  med många 
andra europeiska länder där två eller  tre olika kulturer finns representerade (Lorentz,  2007). 
Lorentz  framhäver  att  vi  utan  överdrift  kan  påstå  att  Sverige  idag  per  definition  är  ett 
mångkulturellt samhälle. Något som är viktigt att poängtera är att Sverige historiskt sett under 
lång tid  har  varit  ett  mångkulturellt  samhälle.  Ett  exempel  på det  är  att  nuvarande  Finland 
utgjorde  landets  östra  del  fram  till  början  av  1800-talet.  Majoritetskulturen  har  enligt 
Gustavsson (2001) inte kunnat hantera det mångkulturella samhället på ett lämpligt sätt.

Både  i  Läroplanen  för  det  obligatoriska  skolväsendet,  förskoleklassen,  fritidshemmet 
(Skolverket, 2006a) och Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2006b) står det skrivet att skolan 
är en social och kulturell mötesplats. Där står även att läsa att den växande rörligheten över 
nationsgränserna skapar en kulturell mångfald i förskolan och skolan som ska ge medvetenhet 
om det egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet. I Lpo 94 står det att läsa att detta 
ger en trygg identitet som är viktig att utveckla, tillsammans med förmågan att förstå och leva 
sig in i andras villkor och värderingar. Skolan har en möjlighet och ett ansvar att stärka denna 
förmåga hos alla som arbetar där. I Lpfö 98 står det skrivet att förskolan skall bidra till att barn 
som tillhör de nationella minoriteterna och barn med utländsk bakgrund får stöd i att utveckla en 
flerkulturell tillhörighet. I Allmänna råd och kommentarer, kvalitet i förskolan som utkom från 
Skolverket 2005 framhålls att arbetet i mångkulturella grupper bör ske utifrån ett interkulturellt 
förhållningssätt.  Begreppet  interkulturell  beskrivs  i  Nationalencyklopedin  (digitala 
nationalencyklopedin,  2008-10-15)  som ”[…]  processer  där  människor  med  olika  språk  och 
kulturer  kommunicerar  med  varandra”.  I  förskolan  ska  arbetet  utifrån  ett  interkulturellt 
förhållningssätt  ske  genom  att  olika  kulturer  ses  som  en  tillgång.  Varje  barns  språk  och 
kulturella  bakgrund är  viktig  i  barngruppen. Pedagoger  bör  fortlöpande reflektera  över  sina 
föreställningar  och värderingar rörande kulturella och språkliga olikheter  och sträva efter att 
utveckla ett interkulturellt förhållningssätt (Skolverket, 2005). 

Utifrån förståelsen att  förskolan och skolan är en mångkulturell  mötesplats  och att  det finns 
allmänna råd från Skolverket om hur arbetet bör ske i mångkulturella barngrupper ställde vi oss 
följande  frågor:  Hur fungerar  arbetet  i  mångkulturella  barngrupper  och  förskoleklasser?  Ser 
pedagogerna barnens kulturella bakgrund som en tillgång? På vilket sätt arbetar pedagogerna 
med  barnens  kulturella  bakgrund  i  verksamheten?  Sker  arbetet  utifrån  ett  interkulturellt 
förhållningssätt? 

När  vi  i  inledningsfasen  undersökte  hur  den  aktuella  forskningen  inom det  mångkulturella 
området såg ut upptäckte vi ett för oss nytt begrepp, interkulturellt förhållningssätt som tidigare 
nämnts. Detta förhållningssätt upplevde vi som intressant och angeläget att undersöka närmare. 
Vi vill försöka närma oss begreppet för att få veta lite mer om innebörden i det och vad det kan 
ha  för  betydelse  i  förskolor  och  skolors  verksamhet  och  kanske även för  lärarutbildningen. 
Under  de  senaste  åren  har  flera  pedagogiska  forskare  arbetat  inom det  fält  som kallas  för 
interkulturell  pedagogik  (Lorentz,  2007).  En  av  dessa  forskare  är  Pirjo  Lahdenperä  som är 
professor i  interkulturell  pedagogik.  Enligt  henne är en viktig  del i  forskningens uppgift  att 
tydliggöra  monokulturella  föreställningar  och  värderingar  i  förskola,  skola  och  utbildning. 
”Syftet är att åstadkomma förändringar i synsätt och interaktion och det monokulturella sättet att 
angripa ”problemet” ” (Lahdenperä, 2004 s.27). Ett syfte med vår studie är att undersöka hur 
förskollärare arbetar med barns kulturella bakgrund i den dagliga verksamheten.
2 Med kulturer i detta sammanhang menar vi etnisk bakgrund och/eller nationalitet.
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Begreppsdefinition
Inledningsvis vill vi förklara några begrepp som är vanligt förekommande i detta examensarbete 
och  i  talet  om  det  mångkulturella.  De  begrepp  som  förklaras  är  mångkulturell  barngrupp, 
kulturell bakgrund, monokulturell, mångkulturell, interkulturell, vi och dom och barn. 

Mångkulturell barngrupp
Vid urvalet till denna studie var ett kriterium att pedagogerna som intervjuades skulle arbeta i en 
mångkulturell barngrupp. Med det avsåg vi att barnen i gruppen skulle ha skilda nationella och 
kulturella bakgrunder. Vi menar även, precis som Jernström och Johansson (1997), att alla barn 
har sin egen kulturella bakgrund även om de har vuxit upp med samma nationalitet och i samma 
specifika  område.  Det  innebär  att  när  pedagoger  möter  ett  antal  barn möter  de  lika  många 
kulturer oavsett om barnen har skilda nationella bakgrunder eller inte. (Jernström & Johansson, 
1997).

Kulturell bakgrund
Språket kan av många ses som vårt viktigaste kulturarv och det är viktigt, men den kulturella 
bakgrunden innehåller mycket mer. Vi delar Jernströms och Johanssons (1997) uppfattning om 
att den kulturella bakgrunden åtminstone kan ha tre dimensioner. Den materiella som synliggörs 
genom produkter av hantverk och teknologi. Den mentala som omfattar kunskaper, attityder, 
föreställningar och värderingar. Den sociala som mer eller mindre inbegriper fasta relationer 
mellan människor  och hur man umgås med varandra.  När kulturell  bakgrund nämns i  detta 
examensarbete innefattar det en eller flera av dessa dimensioner.

Monokulturell, mångkulturell och interkulturell
Dessa  begrepp  nämns  i  olika  delar  av  arbetet  och  finns  mer  ingående  beskrivna  under 
bakgrundsavsnittet, men då de förekommer redan inledningsvis har vi valt att kortfattat förklara 
dem här. Begreppen beskrivs på det sätt som de ger sig till uttryck inom skolan. Monokulturell 
innebär att det är ”svenskheten” som utgör normen. Mångkulturell innebär att öka förståelsen 
för elever med invandrarbakgrund och minoriteter. Interkulturell innebär att alla barn/elever får 
komma till tals och kommunicera med varandra och därigenom dela med sig av sin egen unika 
kulturbakgrund (Spowe, 2007). 

Vi och dom
När  vi förekommer i texten syftar både författare och respondenter på infödda svenskar. Alla 
som kan  uppfattas  som annorlunda  jämfört  med  infödda  svenskar  benämns  som  dom dvs. 
invandrare. En annan vanlig benämning på dom är ”de andra”.

Barn
Begreppet barn innefattar i vår text både barn i förskolan och elever i skolan. När vi hänvisar till 
andras  forskning  använder  vi  oss  av  det  begrepp  som  förekommer  i  respektive 
forskare/författares skrift.
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Disposition 
Det  som  först  redovisas  i  detta  examensarbete  är  en  kort  beskrivning  av  kultur-  och 
identitetsbegreppet, vilket följs av ett avsnitt om hur samhället och skolan förhåller sig till att 
Sverige  numera  är  ett  mångkulturellt  samhälle.  Därefter  presenteras  ett  antal  studier  som 
genomförts  inom liknande områden.  I presentationen av studierna redovisas olika synsätt  på 
samverkan  med  föräldrar,  modersmålslärare  och  andra  personer.  Litteraturredovisningen 
innehåller även en del som berör integration i skolan och samhället. Därefter presenteras vårt 
syfte  och våra  frågeställningar,  metoden  för  studien,  studiens  resultat  och  detta  följs  av en 
avslutande diskussion, och förslag till vidare forskning. 
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Bakgrund
Följande litteraturgenomgång syftar till att visa viktiga resultat och tidigare forskning som gjorts 
inom detta område. Det som främst har studerats är avhandlingar inom mångkultur, men även i 
viss mån aktuell internationell forskning i form av vetenskapliga artiklar. Vi fann en intressant 
avhandling som berörde mångkultur i förskolan. Övriga avhandlingar som används har berört 
samma  område  fast  inom verksamheterna  skola-komvux.  Valet  att  använda  senare  nämnda 
avhandlingar i studien grundar sig på att vi anser att det är möjligt att finna kopplingar till hur 
verksamheten bedrivs på förskolan även om texten behandlar studenter på komvux eller elever i 
grundskolan. 

Kultur, kulturell bakgrund och identitet
Kultur menar Benhabib (2004) förknippas med aktiviteter som att bevara, ta hand om och sörja 
för. Ljungberg (2005) anser att kulturer används som boxar i vilka människor stoppas ner och 
kategoriseras. Benhabib (2004) hävdar även följande gällande kultur:

Antingen  det  är  i  politik,  domstolar  eller  i  massmedier,  förutsätts  det  att  varje  grupp  av 
människor har ett visst slag av kultur och att gränserna mellan dessa grupper och grunddragen i 
deras kulturer kan specificeras och är relativt lätta att beskriva. Framför allt, får vi höra, är det 
bra att bevara och ivra för sådana kulturer och kulturella skillnader (Benhabib, 2004, s. 22).

Hedin  och  Lahdenperä  (2000)  konstaterar  att  religionen  är  en  av  de  viktigaste  grunderna  i 
kulturen. De hävdar att religionen och kulturen påverkar varandra och att alla människor i och 
med detta är religiösa även om de själva har en annan övertygelse. Ljungberg (2005) drar i sin 
studie  Svenska skolan och det mångkulturella en paradox?  en slutsats där hon konstaterar att 
kultur är ett vitt begrepp och att både uppfostran av barn och religion kan ingå i begreppet. 
Calderon (2004) anser att kulturen är något som befinner sig i ständig förändring och att alla 
intryck,  uttryck  och  allt  som  människor  gör  och  skapar  påverkar  denna  förändring. 
Kulturbegreppet kan enligt Ljungberg omfatta olika sätt att leva. Hon hävdar att man har olika 
kultur beroende på var man bor, vilken familj man har och vilket arbete eller vilken utbildning 
man har.

Enligt Jernström och Johansson (1997) är kultur ett helt folks sätt att leva och beteendemönstren 
inom en kultur överförs från en generation till nästa. Barnen tar till sig dessa beteendemönster 
och  man  kan  säga  att  barnen  successivt  växer  in  i  en  kultur.  För  att  skapa  den 
kulturförankringen i förskolan och skolan måste pedagoger arbeta med hela barnet utifrån deras 
kulturella bakgrund. Den kulturella bakgrunden kan enligt Jernström och Johansson beskrivas 
genom  följande  tre  dimensioner:  Den  materiella, som  är  synliggjord  genom  produkter  av 
hantverk och teknologi.  Den mentala, som omfattar,  kunskaper, attityder,  föreställningar och 
värderingar. Den sociala, som mer eller mindre inbegriper fasta relationer mellan människor och 
hur man umgås med varandra. Jernström och Johansson anser även att pedagoger när de möter 
ett  antal  barn möter  lika många kulturer.  Även om barnen har  vuxit  upp med andra barn i 
samma kvarter med samma nationalitet har varje barn sin egen kulturella bakgrund.
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Benhabib (2004) menar att  kultur är en utbredd synonym för identitet  och att kulturen även 
markerar  och  åtskiljer  identiteter.  Bozarslan  (2001)  anser  att  det  är  viktigt  att  pedagoger  i 
förskolan  har  en  positiv  attityd  till  barnens  språk  och  kultur  då  detta  kan  bidra  till  att  de 
utvecklar en positiv identitet. Lorentz och Bergstedt (2006) beskriver identitet på följande sätt:

Identitet problematiserar frågor om hur människor blir det de är – eller synes vara, som vem är 
eller blir jag? Och vem är eller blir du? Vad har vi gemensamt och vad skiljer? Hur vet vi vilka vi 
är och hur identifierar andra oss? Och är det möjligt att bara vara sig själv? Identitet handlar om 
grundläggande föreställningar när det gäller avgränsningar och skillnader i förhållande till andra: 
dvs. vilka är vi? Och är några oss (Lorentz och Bergstedt, 2006, s. 43)? 

Identitet handlar om jämförelser mellan likheter och olikheter hos människor. Om någon säger 
sig  ha  en  viss  identitet  innebär  det  att  personen  i  fråga  uppfattar  sig  som,  eller  att  andra 
tillskriver  personen samma  egenskaper  som någon eller  några  andra  och  har  flera  personer 
samma egenskaper så hör de till samma kategori. För att kunna kategorisera människor måste vi 
enligt Lorentz och Bergstedt (2006) kunna se likheter och olikheter hos varandra. Vi kan genom 
att tilldela någon en identitet markera vem som hör till och vem som inte hör till. Lorentz och 
Bergstedt menar att det som kanske utgör den största delen av en svensk identitet är att svenskar 
har en föreställning om att de är annorlunda än norrmän och danskar. Fokus i forskningen kring 
identitet har med hjälp av sociologer och flera andra skiftat från uppfattningen om individen 
som ett självklart centrum för identiteten, till att en människas sätt att handla, tänka och vara 
påverkas av hennes sociala situation (a.a.). Identitet konstrueras enligt Lorentz och Bergstedt 
(2006)  av  ”egna  individuella  erfarenheter”  (s.  48),  men  de  hävdar  även  att  människan  är 
påverkad av den grupp hon identifierar sig med och de upplevelser, minnen och berättelser som 
finns inom den. 

Det monokulturella i samhället och i förskolan/skolan
Monokulturell kan beskrivas som att oavsett vilka barn som befinner sig i en barngrupp är ”det 
svenska”3 det som utgör normen, idealtillståndet och målet i verksamheten. Barn som har en 
annan  kulturell  bakgrund  än  den  svenska  förväntas  av  pedagoger  att  med  hjälp  av  olika 
stödåtgärder  kunna  anpassa  sig  till  det  svenska  skolsystemet  och  klara  sig  så  gott  det  går 
(Spowe, 2007). Ett av de områden där utbildningssystemets monokulturalism har diskuterats rör 
synen  på  flerspråkighet  och  synen  på  invandrarelevernas  modersmål.  I  dessa  diskussioner 
uttryckts det ofta att  pedagogerna tycks sträva efter att forma klassrums- eller förskolekulturer 
genom att skapa en gemensam referensram utifrån ”det svenska”. Utifrån detta arbetssätt får det 
svenska språket en särställning och beskrivs som grunden för gemenskapen och svenskheten. 
Pedagogerna  tar  på sig  rollen  som bärare  av ”det  svenska” och det  svenska språket.  Dessa 
pedagoger anser att det är det svenska språket som bör talas i förskolan/skolan. (Lahdenperä, 
2001;  Sjögren,  2001;  SOU 2005:56).  Lahdenperä  (2001)  belyser  att  det  har  riktats  för  lite 
uppmärksamhet  mot  den  kulturförmedlande  delen  av  det  svenska  utbildningssystemet  i 
jämförelse med hur mycket uppmärksamhet som har riktas mot språket. 

3 Beroende på i vilket land man befinner sig i blir det landets kultur den kultur som ses som normen. Till exempel 
”det finska” eller ”det turkiska” om man befinner sig i Finland eller Turkiet.
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Lahdenperä (2001) gör gällande att om ”det svenska” är norm, utgångspunkt och det önskvärda 
tillståndet i samhället, så är Sverige ett monokulturellt samhälle. Lahdenperä (2001) anser att det 
problematiska med monokulturalismen är att de flesta människor är stolta över sin egen kultur 
och har svårt att förstå samma hållning hos andra. Människor har även enligt Lahdenperä svårt 
att förstå att förståelse för andra människors kulturella behov inte generellt kommer automatiskt. 
Enligt Gustavsson (2001) är människor ofta omedvetna om hur kulturell bakgrund påverkar det 
egna förhållningssättet, det självklara är omedvetet och blir inte medvetet förrän det ställs mot 
något som skapar kontrast. När det sker är ett vanligt förekommande förhållningssätt att inta en 
försvarsposition där människan ser egna värderingar och den egna kulturen som normala och 
gör  dem  till  norm.  I  skolan  kommer  det  svenska  majoritetssamhällets  värderingar  kring 
arbetsformer  ofta  till  uttryck  genom den  svenska  normen vilket  innebär  ett  monokulturellt 
perspektiv från lärarnas sida. Borgström (2004) påpekar att pedagoger på olika sätt bör vara 
medvetna om detta och motverka denna monokulturalism.

Det mångkulturella i samhället och i förskolan/skolan
I Lorentz (2007) avhandling Talet om det mångkulturella i skolan och samhället hävdar han att 
talet  om  det  mångkulturella  av  historiska  skäl  mest  har  varit  ett  tal  om  den  svenska 
majoritetskulturen. Bozarslan (2001) beskriver hur områden där majoriteten av befolkningen är 
invandrare benämns mångkulturella  och att  dessa områden ofta  i  massmedia framställs  som 
antingen  exotiska  eller  problematiska.  Ljungberg  (2005)  har  i  sin  avhandling  presenterat 
intervjuer med några rektorer. Intervjuerna har bland annat handlat om begreppet mångkulturell 
och om hur rektorerna uppfattar detta begrepp. I studien upptäcktes det att rektorerna länkar 
begreppet till förekomsten av invandrarelever på skolorna. Detta resultat kan jämföras med det 
som  Spowe  (2007)  uppmärksammade  under  intervjuer  med  pedagoger  rörande  vad  en 
mångkulturell skola är för någonting. Pedagogerna beskrev skolan som mångkulturell på grund 
av  att  det  fanns  många  elever  med  olika  kulturella  bakgrunder  där.  Vad  Spowe 
uppmärksammade var att trots att det fanns elever med olika kulturella bakgrunder hade inte det 
någon inverkan på arbetet i skolan eller i undervisningen. Arbetet skedde efter den s.k. svenska 
modellen,  dvs.  ett  monokulturellt  förhållningssätt.  Enligt  Nationalencyklopedin  (digitala 
nationalencyklopedin,  2008-10-15) beskrivs mångkulturell  som något ”som innefattar  många 
olika kulturer och kulturyttringar ofta med tonvikt på de positiva möjligheter detta ger”.  Det 
kulturella  kan  förutom  att  ses  som  någonting  positivt  även  förklaras  som  ett  negativt 
bristperspektiv. Detta innebär att kulturen ses som något som är annorlunda, svårhanterligt och 
som skapar hinder  och problem för en lyckad utbildning och integration (Lunneblad,  2006; 
Runfors, 2003).

Rent generellt nås målet med det mångkulturella i skolan genom att försöka öka förståelsen hos 
majoriteten  för  minoriteter  och  elever  med  invandrarbakgrund  (Spowe,  2007).  För  att 
uppmärksamma det mångkulturella anordnar skolor temadagar då de arbetar med musik, dans, 
högtider, mat och kläder. Detta ses som positivt laddade kulturella uttryck som upplevs som 
annorlunda och exotiska (Bozarslan,  2001;  Lunneblad,  2006;  Runfors,  2003;  Spowe,  2007). 
Spowe hävdar att det finns en risk att människor ”turistar” in i andra människors liv, låter sig 
informeras och ser det som de vill se (s. 13). Vad som sedan sker är att människor återgår till sin 
trygga svenska verklighet vilket snarare förstärker än eliminerar ”vi- och dom- perspektivet”. 
Detta  kan  jämföras  med  Lunneblads  avhandling  Förskolan  och  mångfalden  en  etnografisk  
studie i ett multietniskt område. I den understryks att det inte finns ett självklart sätt att säga hur 
ett mångkulturellt arbetssätt skall genomföras. Vad han däremot påpekar är att ”[…] förståelsen 
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av vad som avses med kulturell mångfald bör ses ur ett vidare perspektiv än traditioner, mat, 
sånger etc.” (s. 175). Vidare menar han att:

Risken är annars att ett ”mångkulturellt” arbetssätt inte blir något annat än en praktik som döljer 
och  mystifierar,  sociala  och  strukturella  orättvisor  och  i  värsta  fall  förstärker  den  sociala, 
ekonomiska och kulturella uppdelningen mellan vi och de Andra (Lunneblad, 2006, s. 175).

Vad som menas med ”vi och de Andra” som Lunneblad nämner eller ”vi och dom” som Spowe 
uttrycker det, kommer närmare att beskrivas i nästkommande stycken.

”Vi”- och ”dom” grupperingar
Lorentz (2007) har i sin avhandling kommit fram till att vi har en lång tradition som innebär att 
vi i mer än sjuttio år har använt oss av ett språkbruk som särskiljer, inkluderar eller exkluderar 
människor i gemenskapen. Han menar även att det är en tradition som är svår att ändra på. 
Hägerström (2004) hävdar att människor i ”vi”- och ”dom”grupperna kan se att identiteter är 
sociala och föränderliga. Hon menar även att människor förstår dessa identiteter genom att se 
hur de är historiskt sammansatta, hur de uppstår i samspel med andra människor samt genom att 
se hur identiteter, reproduceras och förändras. Hägerström (2004) menar att det inte går att tala 
om  uppdelningen  och  gränsdragningarna  mellan  svenskar  och  invandare  förrän 
majoritetsgruppen  (svenskarna)  konstruerat  den  andra  gruppen  (invandrarna).  I  denna 
uppdelning erkänner majoritetsgruppen dvs. svenskarna sig själva och ”icke-erkänner” (s. 114) 
invandrarna.  Invandrarna  kategoriseras  som  olika  och  annorlunda.  I  uppdelningen  mellan 
invandrare och svenskar ligger  ofta uppfattningar  om etnicitet  och ras i  grunden (a.a.)  I  ett 
socialt  och mångkulturellt  sammanhang har människor under 1970-talet,  1980-talet  och även 
under  1990-talet  beskrivit  individers  beteenden  och  värderingar  på  ett  sätt  som resulterat  i 
användande av dikotomier (Lorentz, 2007). Lorentz berättar följande om dikotomier:

En  dikotomi  definieras  som  en  uppdelning  av  något  i  två,  varandra  uteslutande,  mängder. 
Exempel  är  svensk/utländsk,  svensk/invandrare,  svensk  kultur/invandrarkultur,  svenska 
barn/invandrarbarn,  utländsk/inhemsk,  svenskt  beteende/utländskt  beteende,  svensk 
identitet/utländsk identitet, normal/onormal, rätt/fel, m.m., m.m. (Lorentz, 2007, s. 173).

Denna  uppdelning  mellan  svenskar  och  invandrare  ifrågasätts  ibland,  men  tycks  enligt 
Hägerström (2004) ske mer eller mindre automatiskt. I en studie Hägerström gjort konstaterar 
hon efter en intervju med samhällskunskapsläraren Rolf att hans svar visar att människor kan 
dela  upp och  kategorisera  varandra  utifrån  det  som de  ser  som annorlunda  hos  den  andra. 
Uppdelningarna sker vanligen kring saker som lätt ses och uppfattas som till  exempel namn, 
utseende och klädsel. Hägerström (2004) hävdar även följande:

Gränser dras upp som verkar fasta och ofrånkomliga, men som vid empiriska iakttagelser och ur 
ett  konstruktivistiskt  synsätt  snarare  är  flytande  och  rörliga.  Samtidigt  förhåller  sig  många 
människor till  dessa  fasta  identiteter,  vilka  drar  upp gränser  mellan oss  och  dom. På så vis 
reproduceras de två kategorierna och är svåra att frigöra sig ifrån både teoretiskt och i vardagen 
(Hägerström, 2004, s. 115).

Vi befinner oss idag i ett mångkulturellt, internationaliserat och globaliserat samhälle, men trots 
detta markerar människor bristen på enighet och uppdelningen i dikotomier genom sitt sätt att 
tala. Det språk vi talar är enligt Lorentz (2007) baserat på uppdelningen i kategorier, enheter och 
skilda grupper. Detta trots att kulturell och etnisk mångfald anses önskvärda i vårt samhälle. 
Dilemmat med kulturell mångfald och nationella minoriteter, samt vad det är som gör att ”vi” 
inte utan diskriminering eller nedsättande behandling kan leva med ”de andra” är en fråga som 
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svenska politiker försökt finna ett svar på i nästan trettio år. Lorentz (2007) anser att människor 
måste lära sig ett språk som gör att de kommer bort från uppdelningen mellan ”vi” och ”de 
andra”. Han menar att  människor måste skapa ett  vi som inkluderar alla personer som bor i 
Sverige. Lorentz föreslår att pedagoger kan använda sig av en interkulturell pedagogik för att få 
förståelse för hur detta  vi kan skapas. Vad som menas med begreppet interkulturell pedagogik 
kommer att beskrivas i nästkommande stycken.

Interkulturell pedagogik, interkulturellt förhållningssätt
Begreppet interkulturell beskrivs i Nationalencyklopedin (digitala nationalencyklopedin, 2008-
10-15) som processer där människor med olika språk och kulturer kommunicerar med varandra. 
Denna formulering av begreppet är även den formulering som många forskare och författare 
använder  sig  av.  Det  går  bland  annat  att  finna  beskrivningar  om  interkulturell  som  ett 
förhållningssätt  eller  en  pedagogik,  där  interkulturell  pedagogik  i  sin  tur  innefattar  olika 
begrepp. Lahdenperä (2004) betraktar interkulturell  pedagogik som ett övergripande begrepp 
som innefattar interkulturellt lärande, interkulturell undervisning, interkulturell kommunikation, 
mångkulturell skolutveckling och interkulturell pedagogisk forskning. Vidare nämner hon att ”i 
interkulturell  pedagogik studeras socialisation,  lärande och undervisning i ett  mångkulturellt, 
multietniskt,  globalt  och  interkulturellt  sammanhang”  (a.a.  s.  14).  Syftet  med  interkulturell 
pedagogik är bland annat att öka kompetensen hos pedagoger för att de ska kunna förstå hur 
kulturella  faktorer  inverkar  på  individers  utveckling  och  lärande.  Lahdenperä  framhäver  att 
interkulturell pedagogik är ett ämne för alla utbildningar och inte bara för förskolan och skolan 
utan  för  hela  högskolans  verksamhet  och  inte  minst  för  lärarutbildningen  eftersom  ämnet 
relaterar till ett samhälle i förändring. 

Borgström  (2004)  beskriver  att  förhållandet  mellan  pedagogik  som  akademiskt  ämne  och 
interkulturell  pedagogik  är  att  det  senare  fokuserar  på  ett  förhållningssätt  där  de  kulturella 
aspekterna står i fokus. Spowe (2007) betraktar interkulturell pedagogik som ett förhållningssätt 
snarare än som en metod. Detta förhållningssätt handlar om att försöka förstå ett barn eller en 
vuxen (förälder) utifrån ett kulturellt sammanhang för att kunna ge möjlighet till lärande på lika 
villkor.  Han  menar  även  att  läraren  utifrån  ett  interkulturellt  förhållningssätt  har  positiva 
förväntningar på eleven och inkluderar alla barn och alla elever i arbetet i förskolan och skolan 
(Spowe,  2007).  Enligt  Skolverket  bör  alla  förskolors  arbete  präglas  av  ett  interkulturellt 
förhållningssätt där olika kulturer ses som en tillgång och där varje barns språk och kulturella 
bakgrund är viktig i barngruppen. Pedagoger bör fortlöpande reflektera över sina föreställningar 
och  värderingar  om  kulturella  och  språkliga  olikheter  och  sträva  efter  att  utveckla  ett 
interkulturellt  förhållningssätt  (Skolverket,  2005).  Lahdenperä  (2004)  anser  att  en  god 
självkännedom är en förutsättning för att kunna förstå andra och sätta sig in i deras situation. 
Vid arbete med sin egna interkulturella kompetens går det inte att undgå sina egna känslor. När 
reflektion och bearbetning av egna tankar och föreställningar kommer igång leder det ofta till 
känslomässig påverkan. Det framträder tydligt när en människa ifrågasätter en annan människas 
sätt att tänka. Vad Lahdenperä även framhåller är att öppenhet, förståelse, tolerans och empati är 
nyckelord i ett interkulturellt förhållningssätt.
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Att arbeta med barns kulturella bakgrund
Lunneblad (2006) har i sin studie sett att pedagogerna i förskolan utesluter arbetet med kultur 
som en målsättning som gäller alla barn. De pedagoger som intervjuats diskuterar bland annat 
hur de ska nå målsättningen att  arbeta med mångfalden som finns i barngruppen genom att 
genomföra aktiviteter med sånger och ramsor som barnen med annat modersmål än svenska får 
ta med sig hemifrån. Syftet med detta är att göra invandrarbarnen stolta och därmed stärka deras 
identitet. Lunneblad hävdar att pedagogernas målsättning istället kan tolkas som att de vill stärka 
invandrarbarnens  identitet  genom  att  använda  sig  av  ett  kompensatoriskt  förhållningssätt4. 
Lahdenperä (1997) klargör att ett kompensatoriskt arbetssätt innebär att en kulturellt och socialt 
avvikande bakgrund ses som en brist hos eleven som läraren tror sig kunna rätta till genom sin 
undervisning.  En  risk  med  detta  förhållningssätt  är  att  elevernas  tidigare  kunskaper  och 
erfarenheter nedvärderas. 

Lunneblad  (2006)  såg  under  sin  studies  gång  en  förändring  i  arbetet  med  den  kulturella 
mångfalden i en rad situationer från förskolans praktik. Han ger olika exempel som visar hur 
den  kulturella  mångfalden  integreras  i  arbetet  med  barngruppen.  Ett  exempel  visar  hur 
pedagogerna arbetar med mångfalden då barnen besöker olika länder genom att åka ”runt” med 
en helikopter. Vid de tillfällen då pedagogerna och barnen besökte någon plats som låg utanför 
Sverige sjöng de sånger eller läste en ramsa och räknade på det språk som talas i det landet. Vid 
dessa tillfällen bad förskollärarna att alla barn skulle ta med sig sånger och ramsor hemifrån. Ett 
annat exempel som Lunneblad beskriver är då barnen fick berätta om sina familjer, vad deras 
föräldrar och syskon hette, och hur de bodde. Pedagogerna samtalade även med barnen om var 
barnen var födda och var deras föräldrar var födda. Pedagogerna kom i samband med det arbetet 
fram till ett nytt begrepp som de benämner barnens hemkultur. Att arbeta på det sättet beskriver 
Lunneblad kan tolkas som ett sätt att möta barnen i det sammanhang som de lever sina liv. 
Pedagogerna ändrar i och med detta arbete sitt resonemang kring kultur och ser istället på kultur 
som något som berör alla barns hemkultur.

Detta innebär en förändring från ett kulturbegrepp som utgår från de Andra – de främmande, till 
ett kulturbegrepp som utgår från alla barnens levda erfarenheter (Lunneblad, 2006, s. 169).

Lunneblad  belyser  att  arbetet  med  mångfalden  definieras  som att  arbeta  med  alla  barnens 
hemkultur. Han menar att detta arbete ska omfatta hela barngruppen och att mångfalden ska 
göras till det som är gemensamt för barnen i gruppen. Calderon (2004) anser att pedagoger ofta 
saknar kunskap om sådant som är självklart för barnen i deras hemmiljö. Hon menar att det är 
viktigt  att  inse att  barnen bär med sig erfarenheter  och kunskaper  som är ett  resultat  av de 
sociala och kulturella sammanhang som de vuxit upp i. Ladberg (2000) hävdar att: 

När  undervisningen  tar  sin  utgångspunkt  i  elevernas  egen  närmiljö,  i  familjernas  språk  och 
livserfarenheter, får eleverna en utgångspunkt för att känna att de hör till, att de räknas, att deras 
kunskaper och insatser kan betyda något i samhället När läraren frågar efter de kunskaper och 
erfarenheter som en elev har växer hennes självförtroende. Att känna igen sig gör eleven säkrare 
(Ladberg, 2000, s. 178).

Ladberg framhåller att det är lättare och fånga en elev som har ett gott självförtroende än en som 
är osäker på om det hon har att komma med har något värde. 

4 Lunneblad  jämför  sitt  resultat  med  det  Lahdenperä  fick  fram  i  sin  avhandling  Invandrarbakgrund  eller  
skolsvårigheter  (2007)  och  vi  tolkar  det  som  att  det  är  därifrån  som  Lunneblad  har  fått  begreppet  ett 
kompensatoriskt förhållningssätt.
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Runfors (2003) har i sin avhandling Mångfald, motsägelser och marginaliseringar redovisat en 
studie  i  grundskolan  där  syftet  var  att  beskriva  och  analysera  uppmärksamheten  som 
skolanställda  riktade  mot  kategorin  invandrarbarn  samt  att  belysa  hur  uppmärksamheten 
skapade villkor för dessa barn. Denna studie går emot det resultat Lunneblad såg i fråga om hur 
pedagogerna  väljer  att  uppmärksamma  barnens  kulturella  bakgrund.  Runfors  (2003)  har 
intervjuat en klasslärare och denne anser att det inte spelar någon roll varifrån barnen kommer 
och att han därför bemöter alla barn i klassen på ett liknande sätt. Samma klasslärare berättar att 
han inte tänker på barnens bakgrund och aldrig frågar varifrån barnen kommer utan bemöter 
varje barn som en individ. Detta sätt att förhålla sig till barnens bakgrund beskriver Lahdenperä 
(1997) som ett reciprokt förhållningssätt vilket innebär att barnet inte kategoriseras på grund av 
sin bakgrund utan behandlas som en individ.  Problemet  med den medvetna eller  omedvetna 
kulturblindhet som detta förhållningssätt ger, kan vara att alla barn döms efter samma mall. Då 
läraren använder sig av denna mall har denne en positiv inställning till alla barns förmåga och 
anser att den kulturella och sociala bakgrunden inte är relevant för hur det går i skolan.

Lunneblad  (2006)  har  i  sin  studie  sett  att  mångfalden  på  förskolan  osynliggörs  genom att 
pedagogerna betonar det som är gemensamt för barnen i gruppen istället för att diskutera de 
olikheter som finns barnen emellan. De pedagoger Lunneblad talat med hävdar även att det är 
viktigt att alla barnen behandlas på ett liknande sätt. Lunneblad menar därför att en central fråga 
att ställa sig i och med detta är vad det är som ”görs” till det gemensamma. Resultaten i studien 
pekar på att det är ”det svenska” i den stora gemenskapen i samhället som är dominerande och 
görs till  det gemensamma.  I likhet med Lunneblads resultat har Runfors i sin studie sett att 
pedagogerna som deltog i studien hade en vilja att via utjämning i förhållande till ”det svenska” 
och ”det moderna” göra ”invandrarbarnen” jämlika (Runfors, 2003 s. 239). Hon hävdar även att 
detta gjorde att invandrarbarnen framstod som ”defekta”. Deras bakgrund hamnade i centrum 
för  uppmärksamheten  på  grund  av  att  de  hade  brist  på  efterfrågade  kompetenser. 
Invandrarbarnen sågs inte som de individer de var utan osynliggjordes och hamnade i rampljuset 
för något som de inte var. Sjögren (2001) menar att den svenska skolan har svårt att integrera 
olikheter,  särskilt  tankesätt  och  livsstilar  från länder  långt  borta.  Detta  på grund av  att  den 
svenska skolan strävar efter att uppfostra likvärdiga medborgare med ”det svenska” som främsta 
referens.

Carignan, Pourdavood, King, och Feza (2005) har i sin studie undersökt hur en rektor, en lärare, 
föräldrar och elever definierar mångfald och hur de agerar utifrån det i sin vardag. Läraren som 
intervjuades  såg  mångfalden  som  ett  problem  snarare  än  som  en  resurs. Sjögren  (2001) 
framhäver att om skolan ska kunna ge en rättvis chans till mångfaldens barn, måste pedagoger 
börja lyssna på deras ord, upplevelser och erfarenheter.  Detta sätt  att förhålla sig till  barnen 
menar Sjögren är interkulturellt. Calderon (2004) menar att pedagoger måste visa respekt för det 
som är annorlunda och ha ett nyfiket och öppet förhållningssätt mot alla barn och föräldrar så att 
de  får  komma  till  tals.  Hon menar  att:  ”Det  är  grunden för  en  förskola  som ger  trygghet, 
utveckling och minnen för livet,  så som vi alla önskar” (a.a. s. 59). Det mångkulturella ska 
upplevas varje dag, inte bara som ett exotiskt inslag någon gång ibland. Mångkulturen bör även 
avspegla sig i förskolans vardag som ett naturligt och självklart inslag (Bozarslan, 2001).

I inledningen av detta avsnitt redogjordes för hur Lunneblad i sin studie såg hur musik och sång 
var en metod som pedagogerna använde när de arbetade med barnens kulturella bakgrund. I 
nästkommande stycken kommer musik och sång att mer ingående behandlas. 

10



Musik och sång
I ett historiskt perspektiv har arbetet med sånger och ramsor varit en del av förskolans innehåll 
och metodik under lång tid (Johansson, 1998). Att arbeta med sånger och ramsor var något som 
var  vanligt  förekommande  när  personalen  arbetade  med  den  kulturella  mångfalden  i 
förskoleverksamheten  där  Lunneblad  (2006)  gjorde  sin  studie.  Calderon  (2004)  påpekar  att 
barnen ofta har en rik sångskatt från sin kultur och uppmanar pedagoger att fråga föräldrarna 
vilka sånger de brukar sjunga hemma. Om barnen har tillgång till band med musik från sina 
hemländer på förskolan kan detta göra att de känner igen sig i musiken vilket ger dem trygghet. 

I  Malmö genomfördes  ett  projekt  som kallades  World Music  i  några grundskolor  under  en 
period.  Syftet  med  projektet  var  att  bredda  kunskapen  om olika  kulturer  och  vad  det  kan 
innebära att leva i ett mångkulturellt samhälle genom att låta barnen ta del av och prova på 
musik från många länder (Becker Gruvstedt, Olsson, & Sæther, 2000). De vuxna som deltog i 
projektet uppmärksammade att musicerandet rev murar och ökade förståelsen för andra kulturer 
samt  stärkte  självförtroendet  hos  barnen  och  ungdomarna.  Musicerande  hävdar  Becker 
Gruvstedt m.fl.  (2000) är ett särskilt  användbart  medel för interkulturell  kommunikation och 
förståelse  över  kulturgränser.  Musik  kan  mer  än  något  annat  ämne  skapa  kontakt  mellan 
människor, bryta barriärer och väva samman olika värden till kamratskap och värdegemenskap. 
Vad projektgruppen utgick ifrån var musikens möjligheter att ”knyta ihop” en mångkulturell 
skola  till  en  värdegemenskap.  Innan  projektet  startade  förde  de  ansvariga  för  projektet 
diskussioner om huruvida de skulle fokusera på likheter och glömma olikheter eller tydliggöra 
det unika och försöka ge upplevelser av något okänt. De valde den sistnämnda uppfattningen 
eftersom  den  låg  närmast  projektets  idé  om  att  bredda  kunskapen  om  olika  kulturer. I 
inledningen  till  sitt  kapitel  i  antologin  av  Lorentz  och  Bergstedt  (2006)  ställer  Sæther  en 
intressant fråga angående musikens bidrag i mångkulturella sammanhang. 

Kan musiken i vår värld bidra till att bryta upp dikotomin mellan ”vi” och ”dem”, som så ofta 
används som en självklarhet i mångkulturella sammanhang (Sæther, 2006, s. 71)? 

Frågan får inget svar, men hon beskriver hur studenter vid musikhögskolan i Malmö erbjuds att 
förlägga  en  del  av  sin  utbildning  i  Gambia  eller  Argentina.  I  dessa  länder  får  studenterna 
möjlighet att konfronteras med det okända och uppleva starka möten och kanske ges det där en 
möjlighet  att  besvara  frågan  Sæther  ställer  huruvida  musiken  kan  bidra  till  att  bryta  upp 
dikotomin mellan ”vi och dem” (Sæther, 2006). I avhandlingen The Oral University  beskriver 
Sæther (2003) att den huvudsakliga bakgrunden till studien är den pågående debatten om hur 
svenska institutioner behöver förändras när monokultur ersätts av mångkultur. Ett resultat som 
tas upp i diskussionen är att musikskolorna, förskolorna och skolorna är potentiella mötesplatser 
för all musik, men att dessa fakta ännu inte förståtts och tillämpats i Sverige. Hon hävdar att det 
behövs en interkulturell pedagogik där kulturen är medel för förståelse. Hon anser att pedagoger 
på alla nivåer inklusive musiklärare, behöver få förståelse för andra kulturer. Musik erbjuder 
enligt henne ett medel som man kan använda för att få den förståelsen.

Samverkan 
Enligt Bigestans (2001) anser allt  fler att andelen lärare med utländsk bakgrund måste öka i 
skolorna för att dagens skola skall kunna anpassas till  det mångkulturella samhället.  I (SOU 
1996:143) uttrycks att fler vuxna med invandrarbakgrund behövs i skolan. Motiven bakom det 
är  behovet av brobyggare och förebilder  för barn med och utan utländsk bakgrund samt att 
skolan  måste  spegla  det  mångkulturella  samhället  på ett  bättre  sätt.  Bigestans  klarlägger  att 
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lärarna med utländsk bakgrund inte bara är förebilder utan att de även kan utgöra en resurs för 
barn som själva har utländsk bakgrund. Dessa lärare och barnen kan ha en delad upplevelse av 
att befinna sig i en miljö där de ska använda ett annat språk än det språk som de vuxit upp med. 
Många av lärarna har förmodligen även upplevt hur negativt det kan vara för självförtroendet 
när den egna kulturen bemöts med ointresse eller en nedlåtande attityd. Bigestans förmodar att 
denna grupp av lärare därför kanske har lättare att förstå budskapet att elevers erfarenheter och 
kulturella bakgrund är en värdefull och viktig utgångspunkt i undervisningen. 

Samverkan med barnens föräldrar har stor betydelse för arbetet i mångkulturella barngrupper. 
Förskolan behöver  ha en positiv  och öppen syn  rörande vanor och seder  som upplevs  som 
främmande i förhållande till det svenska normsystemet. Barnens föräldrar är en viktig källa till 
kunskap som underlättar både den kulturella och språkliga förståelsen för pedagogerna (SOU 
2005:56). Borgström (2004) belyser att samarbetet mellan föräldrarna och skolan är viktigt för 
barns och ungdomars skolframgång. Detta för att det minskar lojalitetskonflikten mellan skolan 
och  hemmet  hos  barnen samt  ger  förutsättningar  för  integration  och  samverkan.  Borgström 
menar att ett interkulturellt förhållningssätt kan utgöra en grundläggande del i denna samverkan 
med  föräldrarna.  Detta  förhållningssätt  beskriver  hon  ”[…]  innebär  att  skolpersonalen  är 
medveten om att den egna kulturbakgrunden och utbildningen i ett visst land, medför kulturella 
filter  som  kan  begränsa  kontakten  med  människor  med  en  annan  kultur-  och 
utbildningsbakgrund”  (Borgström,  2004  s.  69)  Vidare  menar  hon  att  ett  interkulturellt 
förhållningssätt innebär att lärarna är öppna och villiga att lära sig av och om sina elever och 
elevers föräldrar, exempelvis om deras bakgrund, kultur och liv i Sverige (Borgström, 2004). 
Även  Bozarslan  (2001)  belyser  vikten  av  att  samla  kunskap  om  barnens  och  föräldrarnas 
bakgrund. 

En annan viktig samverkan är med modersmålslärarna. Borgström (2004) hävdar att de borde 
arbeta under samma tider som lärare och på det sättet få en kollegial tillhörighet. Med tanke på 
interkulturalitet påpekar hon att det är slöseri att en av skolans viktigaste resurser inte arbetar 
under  samma tider  som de övriga lärarna.  Hon anser  även att  lärarna  borde använda deras 
kulturkompetens. Ladberg (2000) påpekar att modersmålslärarna borde ses som något mer än 
bara språklärare.  De har till  exempel  erfarenheter  som infödda svenska lärare  inte har.  Hon 
menar att modersmålsläraren kan bli en viktig förebild för eleverna, bland annat genom att visa 
att en medlem av en minoritet kan bli framgångsrik i det svenska samhället och arbeta som en 
jämbördig kollega med svenska lärare. Ladberg beskriver att minoritetselever behöver kontakt 
med ”det svenska” för att  kunna integreras.  Hon påpekar att det finns en liten insikt om att 
elever behöver förebilder från minoriteter för att kunna tro på en framtid i det nya samhället (jfr 
Becker Gruvstedt, Olsson, & Sæther, 2000). En annan uppgift som modersmålsläraren kan ha är 
att vara brobyggare. Med det menar Ladberg (2000) att de kan bygga broar i båda riktningarna, 
genom att  förklara  för  eleverna  vad  som ”gäller”  i  det  svenska  samhället,  samt  genom att 
förklara minoritetsgruppens synsätt för svenska kollegor.

Integration
Vad är integration? Bozarslan (2001) skriver följande:

För mig innebär integration att alla har lika värde och lika valmöjligheter oavsett ursprung, kön, 
hudfärg, religion, livsuppfattning, funktionshinder etc. Och att samhället anpassar sina resurser 
till  individers olika behov. Det möjliggör för människor att  leva sitt  liv på sina villkor.  […] 
Integration är en process där båda parter ger och tar utan att någon känner sig som en förlorare 
(Bozarslan, 2001, s. 20).
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Integration innebär enligt Bozarslan även att människor som flyttar från ett land till ett annat vid 
sidan av den egna kulturens normer och värderingar tar till sig den nya kulturens normer och 
värderingar.  Det är  viktigt  att  dessa människor  är medvetna om att  den nya  och den gamla 
kulturen kan vara i symbios med varandra. Bozarslan anser även att integration handlar om att 
människor  måste  våga  förändra  sina  attityder  och  våga  ifrågasätta  de attityder  de  har.  Hon 
menar att: ”Det handlar om att få vara olika men ändå ha lika värde” (s. 22). Vi människor kan 
enligt Bozarslan inte förneka att olikheter finns. Hon anser att det som ger oss möjlighet att vara 
personliga är de olikheter vi har. Förnekar vi att det finns olikheter mellan människor leder det 
till  att  vi  förnekar  sidor  hos  varandra  och  därmed  förnekar  vi  även  varandras  identiteter. 
Samtidigt menar hon att människor i samhället idag har en benägenhet att fokusera på det som 
är olika hos människor. Bozarslan menar vidare att barn i en integrerad grupp blir mer toleranta 
för olikheter än barn i homogena grupper. Det blir naturligt för barnen i en integrerad barngrupp 
att de ser olika ut, beter sig olika och har olika behov.

Ellneby (2007) hävdar att mindre rädsla för det som är annorlunda uppnås genom mer kunskap 
och  att  detta  förhoppningsvis  kan  leda  till  färre  fördomar.  Hon  understryker även  att  vi 
människor kan upptäcka att  människor är ganska lika på djupet om vi får tid att  lära känna 
människor som vi upplever som annorlunda. Ofta dras förhastade slutsatser om vad andra tänker 
och känner på grund av att vi ser det vi ser och inte det som finns bakom. Först när människan 
konfronteras med något som är annorlunda vet hon om hon kan acceptera  det eller  inte (jfr 
Bozarslan, 2001). Hedin och Lahdenperä (2001) anser att fientlighet gentemot främlingar måste 
bemötas med öppen diskussion, aktiva insatser och kunskap.

Norell  Beach  (1998)  menar  att  pedagoger  i  förskolan  bidrar  till  empatisk  utveckling  och 
inlevelseförmåga hos barnen genom att underlätta deras identifikation med andra. Hon hävdar 
att  barnen  måste  få  vår  hjälp  att  få  syn  på  de  likheter  som  finns  bakom  olikheterna  (jfr 
Bozarslan, 2001). Gayle-Evans (2004) anser att för att hjälpa barnen att förstå olikheter är det 
viktigt att skolan påvisar mångfalden som existerar i skolan och samhället. Skolan bör vara den 
bästa platsen för barn att lära sig om likheter och olikheter, dvs. lära sig få en förståelse för hur 
lika vi är även om vi till utseende, klädsel, beteende och språk är olika. Lahdenperä (2004) berör 
samma område då hon anser att pedagoger inte kan lära barnen tolerans och ömsesidighet om 
pedagogerna väljer att blunda för avvikelser. Barnen får då inte möjlighet att se det unika hos 
sig själva eller hos andra.

I bakgrunden har kultur, kulturell bakgrund, vi och dom, samverkan och integration beskrivits. 
Vad litteraturgenomgången även har beskrivit är vad andra studiers resultat har visat i fråga om 
hur pedagoger hanterar och arbetar med barns kulturella bakgrund. Även olika sätt att förhålla 
sig till  ett mångkulturellt  samhälle/skola/förskola har berörts. Ur ett interkulturellt perspektiv 
ska  arbetet  i  en  mångkulturell  barngrupp  ske  på  ett  sätt  som  gör  att  alla  barns  kulturella 
bakgrund blir betydelsefull i den vardagliga verksamheten på förskolan. Utifrån den teoretiska 
bakgrund som vi redogjort för blir det synligt att det interkulturella perspektivet inte är särskilt 
utforskat  inom förskolan/skolan. I  nästkommande del  i  arbetet  behandlas  studiens  syfte  och 
frågeställningar. Därefter kommer metoden att beskrivas.
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Syfte och frågeställningar
Utifrån denna förståelse är studiens syfte att undersöka hur sju förskollärare arbetar med barnens 
kulturella bakgrund i den dagliga verksamheten och vid sångsamling. Syftet har även varit att 
undersöka vilken begreppsförståelse förskollärarna har kring några begrepp som förekommer i 
talet om mångkultur och hur den förståelsen påverkar deras arbete i barngruppen. 

De frågeställningar som kommer att behandlas i studien är följande:
- Hur hanterar och arbetar  förskollärarna med barnens kulturella bakgrund i den dagliga 

verksamheten och vid sångsamlingar?
- Hur  samarbetar  förskollärarna  med  modersmålslärare  eller  andra  personer  för  att  få 

kunskap om barnens bakgrund i de fall barnen har en annan kulturell bakgrund än den 
svenska?

- Vad kan förskollärarnas begreppsförståelse betyda i förhållande till arbetet med barnen? 
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Metod
I  denna  del  av  arbetet  behandlas  val  av  metod  för  undersökningen,  urval  av  respondenter, 
intervjuernas  genomförande  och  de etiska  aspekter  som har  beaktats  i  denna  undersökning. 
Slutligen beskrivs hur materialet har bearbetats.

Val av metod
För att  få  syftet  och  frågeställningarna  i  denna  undersökning besvarade  genomfördes  semi-
strukturerade intervjuer. En intervjuguide utformades med olika teman som formulerades utifrån 
undersökningens frågeställningar och centrala  teman. Vår struktur på intervjuguiden påminner 
om den utformning som Dalen (2007) beskriver i sin bok Intervju som metod. Dalen anser även 
att alla som använder sig av intervjun som metod har behov av att utarbeta en intervjuguide och 
detta  speciellt  vid  semi-strukturerade  och  fokuserade  intervjuer. Den  modell  av  semi-
strukturerad intervju vi använt oss av är hämtad från Bryman (2002). Vid en semi-strukturerad 
intervju  menar  Bryman  att  frågorna  inte  behöver  ställas  i  den  ordning  som  de  står  i  på 
intervjuguiden samt att även frågor som inte står i intervjuguiden får ställas till intervjupersonen 
om den som intervjuar anknyter denna fråga till något som intervjupersonen sagt. Han menar 
även att intervjupersonen vid en semi-strukturerad intervju har stor frihet att utforma svaren på 
sitt  eget  sätt,  men  att  forskaren  har  en  lista  med  teman  som  ska  beröras  som  kallas  för 
intervjuguide. Bryman påpekar även att intervjuaren eftersom denne inte förväntas följa ett strikt 
frågeschema måste vara lyhörd för de svar som intervjupersonen ger samt följa upp dessa på 
lämpligt  sätt.  Stukát  (2005)  skriver  att  samspelet  mellan  den  som intervjuas  och  den  som 
intervjuar är viktigt och bör utnyttjas för att den som intervjuar ska få så fyllig information som 
möjligt. Han nämner även att den som intervjuar har möjlighet att fånga upp information som 
inte syns eller upptäcks i ett skriftligt svar.

Valet av metod var för oss enkelt då vi anser att både enkäter och strukturerade intervjuer allt för 
mycket  skulle  begränsa  våra  möjligheter  att  ställa  följdfrågor  och  tränga  djupare  in  i  hur 
respondenterna upplever sin värld. Både strukturerade intervjuer och enkäter kräver att frågorna 
ställs i samma ordning som de står nedskrivna på enkäten eller intervjuguiden i mycket större 
utsträckning än vid semi-strukturerade intervjuer.  Dalen (2007) anser att kvalitativa intervjuer 
(som är en metod under vilken semi-strukturerade intervjuer ingår) är en lämplig metod om man 
vill  få  insikt  i  de  intervjuades  egna  erfarenheter,  tankar  och  känslor.  Dalen  anser  även  att 
ändamålet med en intervju är att få fram så beskrivande och träffande information som möjligt 
om hur andra människor upplever sin livssituation.

Vi valde att genomföra samtliga intervjuer tillsammans istället för att dela upp intervjuerna på 
förskolorna/skolorna emellan oss. Vi är här överens med Stukát (2005) om hans uppfattning att 
två som intervjuar kan ha olika fokus under intervjuerna samt att två personer som intervjuar 
kan upptäcka mer än vad en person gör. Förskollärarna fick inte ta del av intervjufrågorna i 
förväg, vilket var ett medvetet val från vår sida då vi inte ville att de skulle ha möjlighet att 
förbereda specifika svar på specifika frågor.
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Urval
Vi  valde  att  genomföra  studien  i  en  mellanstor  svensk  kommun.  Det  som styrde  valet  av 
verksamheter för vår studie var att barngruppen, där förskollärarna arbetar, skulle bestå av barn 
med skilda nationella bakgrunder. Valet att göra undersökningen i mångkulturella barngrupper 
grundades på att det finns ett allmänintresse av att göra studier i dessa barngrupper. Som vi 
beskrev inledningsvis bör arbetet enligt Skolverket ske utifrån ett interkulturellt perspektiv där 
arbetet  med  barnens  kulturella  bakgrund  ses  som  viktigt.  För  att  kunna  undersöka  om 
undervisningen  sker  på  detta  sätt  krävs  det  att  de  förskollärare vi  intervjuar  arbetar  i  en 
mångkulturell barngrupp då det där finns ett stort antal barn med skilda nationella bakgrunder. 
Vi har även ett intresse av att undersöka hur förskollärare arbetar i dessa barngrupper på grund 
av att vi när vi kommer ut i arbetslivet kan komma att arbeta i denna typ av barngrupp. En av de 
förskollärare som deltog i studien kom vi i kontakt med via en studiekamrat, som ansåg att just 
denna förskollärare kunde vara intressant för vår studie. 

Studiens genomförande
Vi började med att ringa en förskola och boka tid för en provintervju. Där ville vi undersöka hur 
intervjuguiden som utformats fungerade, samt hur inspelningsutrustningen fungerade och hur 
lång  tid  som  behövdes  för  att  genomföra  intervjun.  Efter  provintervjun  har  några  frågor 
omformulerats medan andra helt tagits bort eller lagts till. Dalen (2007) skriver att man alltid 
måste göra en eller flera provintervjuer i en kvalitativ studie. Detta gör man för att prova sig 
själv som intervjuare samt för att undersöka om intervjuguiden fungerar som avsett. Hon berör 
även att det är viktigt att undersöka att den tekniska utrustningen fungerar.

Kontakten  med de berörda förskolorna och skolorna för studien skapades via  telefonsamtal. 
Avsikten med samtalet var att presentera studiens syfte samt att erbjuda förskollärarna att delta i 
denna.  Till  de  förskolor  och  skolor  som svarat  ja  på  förfrågan  om att  delta  skickades  ett 
informationsbrev ut där syftet med studien beskrevs. Brevet berörde även de etiska aspekter som 
kunde komma i fråga. För mer information se bilaga 1.

Sju  förskollärare deltog  i  studien.  Tre  av  dessa  förskollärare arbetar  i  förskola  och  fyra  i 
förskoleklass.  Intervjuerna  genomfördes  på  två  förskolor  och  i  tre  förskoleklasser  i  en  för 
förskollärarna lugn och trygg miljö,  vilket är en faktor som Stukát (2005) anser som viktig. 
Sammanlagt gjordes fem intervjuer. Två av dessa fem intervjuer genomfördes i grupper om två 
förskollärare per intervju. Övriga intervjuer var enskilda intervjuer där enbart en  förskollärare 
deltog. Vår avsikt var från början att enbart genomföra enskilda intervjuer, men då det blev allt 
för svårt att hitta förskollärare som ville låta sig intervjuas enskilt var vi tvungna att genomföra 
intervjuer i grupp 

De  teman  som  behandlats  i  studien  är  allmänt  arbete  i  mångkulturell  barngrupp  i 
förskola/förskoleklass och sångsamling i mångkulturell barngrupp i förskola/förskoleklass.  De 
teman som behandlar mångkultur och sång användes för att undersöka hur förskollärarna genom 
sin förståelse av mångkultur och arbete i barngrupper med stor kulturell mångfald arbetar fram 
sina förhållningssätt gentemot barnen i de grupper där de arbetar. Förskollärarna ombads även 
definiera ett fåtal begrepp. Syftet med att be dem definiera dessa begrepp var att se hur deras 
förståelse av begreppen påverkar deras arbete med barngruppen. 
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Etiska överväganden
Samtliga intervjuer registrerades via diktafon vilket de berörda förskollärarna informerades om i 
informationsbrevet som skickades ut till dem. I brevet informerades de även om att deltagande i 
studien  var  frivilligt  och  att  all  information  som  kommer  fram  i  intervjuerna  kommer  att 
behandlas konfidentiellt. För informationsbrev se bilaga 1.

På grund av att delar av materialet som framkommit vid intervjuerna är känsligt har vi valt att 
inte använda oss av fingerade namn på grund av att detta kan avslöja eller  peka ut enskilda 
personers resonemang och svar. Detta är viktigt att beakta eftersom deltagarna i studien enligt 
grundläggande etiskt krav från Vetenskapsrådet (2001) inte skall kunna identifieras. I studien 
framgår inte heller  förskollärarnas kön och ålder då vi utifrån analysen av resultaten anser att 
detta inte har nämnvärd betydelse för förskollärarnas åsikter eller sätt att handla i förhållande till 
studiens syfte. Vi har valt att benämna samtliga förskollärare som kvinnor.

Trovärdighet
Bryman (2002) menar att intervjuer bygger på sådant som pedagogerna tar för givet,  och på 
deras verbala beteende. Han menar även att det som pedagogerna tar för givet bara blir tydligt 
genom en ”deltagande observation” (s. 318) och detta genom att den som observerar vistas i 
miljön denne studerar under lång tid och kan utgå från det som sägs men även från beteendet. 
Med hänvisning till Brymans text inser vi att det är möjligt att observationer hade varit ett bra 
komplement till våra intervjuer i sökandet efter svaren på våra frågeställningar. Om vi använt 
denna metod hade vi fått möjlighet att se hur förskollärarna arbetar i den dagliga verksamheten 
med dessa frågor. Vi anser dock att observationer rörande mångkulturalism, kulturell bakgrund, 
monokulturalism och andra ämnen som berörs i vår studie behöver utföras under lång tid om de 
resultat som framkommer vid observationer ska tillföra ytterligare information till studien. Vi 
valde  därför  att  inte  använda  oss  av  observationer.  Vi  är  medvetna  om  att  svaren  som 
förskollärarna gett under intervjuerna eventuellt kan skilja sig från hur de agerar i den dagliga 
verksamheten. Det finns även en möjlighet att förskollärarna gett oss de svar som de upplever 
att vi vill ha istället för det svar som kanske egentligen kan vara mer sanningsenligt och relaterat 
till  den  dagliga  verksamheten. Stukát  (2005)  beskriver  att  det  går  att  komma  fram till  mer 
realistiska  tolkningar  och  mer  giltiga  forskningsresultat  om  olika  typer  av  analyser  och 
angreppssätt används i undersökningen.

En annan möjlig felkälla är att vi kan ha styrt förskollärarnas svar under intervjuerna genom att 
ställa ledande följdfrågor. Det har även hänt att förskollärarna missförstått våra frågor och som 
vi upplever det svarat på något helt annat, eller undvikit att svara direkt på frågan och istället 
talat runt den. Det är även möjligt att förskollärarna som har en annan erfarenhet än vad vi har 
kan ha velat förmedla något helt annat än vad vi tolkat det som att de vill förmedla.

Bearbetning av material
Både Bryman (2002) och Stukát (2005) anser att det vanligaste sättet att registrera intervjusvar 
under ostrukturerade intervjuer och semi-strukturerade intervjuer är att använda en bandspelare, 
vilket även vi har gjort. Alla intervjusvaren registrerades på diktafon. Vi anser liksom Bryman 
(2002) att en inspelning är viktigt för att kunna utföra den detaljerade analys av materialet som 
krävs.  Inspelningen  är  dessutom  nödvändig  för  att  den  som  intervjuar  ska  kunna  fånga 
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intervjupersonernas svar i deras egna ordalag. Om den som intervjuar bara antecknar kan viktig 
information som till  exempel  fraser och uttryck  gå förlorad vilket  kan påverka resultatet  av 
studien. (a.a.) Även Dalen (2007) rekommenderar att man vid kvalitativa intervjuer använder ett 
inspelningsmedium eftersom det är viktigt att registrera de intervjuades egna ord.

Efter att intervjuerna slutförts har vi lyssnat på innehållet i dem och skrivit ut dem, mer eller 
mindre  i  sin  helhet  med  pauser,  skratt  och  tvekanden  inkluderade  enligt  Stukáts 
rekommendationer (s. 40). I den skrivna texten har dock talspråk bytts ut mot skriftspråk för att 
sättet  att  tala  inte  ska  peka  ut  enskilda  personer.  Partier  i  intervjuerna  som inte  upplevdes 
väsentliga  för  studien  skrevs  inte  ut.  Efter  utskriften  av  intervjuerna  läste  vi  igenom dessa 
upprepade gånger och försökte liksom Stukát (2005) skriver att ”finna likheter och skillnader i 
personers utsagor” (s. 34).
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Resultat och tolkningar
I detta avsnitt kommer studiens resultat att redovisas. Resultatet är indelat i underrubriker som 
valts ut genom teman som framkom under analysen av resultatet. I slutet av texten under varje 
underrubrik kommer våra egna sammanfattade tolkningar av resultatet att redovisas. 

Arbete med barnens kulturella bakgrund
Samtliga  respondenter  nämner  att  arbetet  med  barnens  kulturella  bakgrund  i  den  dagliga 
verksamheten inte sker på något speciellt sätt eller med någon kontinuitet. En av respondenterna 
berättar följande: ”Jag kan ju inte säga att vi jobbar något speciellt med att ta fram något från 
deras  kulturer.”  Detta  sätt  att  uttrycka  sig  på  överensstämmer  i  stort  med  hur  samtliga 
respondenter svarat när de beskriver hur de arbetar med barnens kulturella bakgrund. Något de 
däremot nämner är att arbetet sker vid enstaka tillfällen och fyra respondenter berättar att de 
använder internationella barndagen som ett verktyg för att nå sina mål. På en av förskolorna 
arbetar personalen för att göra internationella barndagen till  en rutin som ska återkomma en 
gång om året. På en av de andra förskolorna är internationella barndagen redan en rutin. En av 
respondenterna som arbetar med den internationella barndagen menar  att  de skulle kunna ta 
tillvara på barnens kulturella bakgrund mycket bättre. Två respondenter beskriver arbetet med 
internationella barndagen på följande sätt:

Med  de  äldre  barnen  arbetar  vi  runt  internationella  barndagen.  Det  har  hänt  att  de  visat 
folkdräkter eller gjort någon dans.

Vi  tillverkade  händer  och  flaggor  från  de  olika  länder  som  barnen  kommer  ifrån  eller  har 
anknytning till. Vi träffas i samlingssalen och dansar till musik från olika kulturer. Sen får vi 
utländsk mat till lunch som kökspersonalen bestämmer över vad det ska vara. Händerna vi gjorde 
satte vi upp på en vägg ute i korridoren. Alla barnen håller i varandra.

Tre av respondenterna uttrycker att de är viktigt för barn att få känna sig som en del i gruppen. 
Två av dem berättar  att  de inte  pekar ut  barnens länder  och gör dem till  exotiska speciella 
personer. En av dessa uttrycker sig på följande sätt: ”Barns intresse är inte att bli någon exotisk 
speciell person. Barns intresse är att få vara med”. Denna respondent uttrycker även följande: 

Jag bryr mig lite om det hela, men jag lyfter inte upp de barn som är muslimer och säger ”-titta 
här är en muslim”. Det blir absurt för mig. Det kanske har att göra med att jag arbetat här så pass 
många år att det inte är exotiskt för mig längre. Här är det inte annorlunda att vara muslim, det är 
annorlunda att ha två svenska föräldrar. Ska jag lyfta upp honom då och säga -kolla här är en 
svenne?

Denna respondent nämner även att barnen kan bli  lite förlägna när hon försöker arbeta med 
deras bakgrund. Den tredje respondenten betonar vikten av att använda sig av gruppstärkande 
lekar för att få barngruppen att fungera som en grupp genom att säga följande: ”Då arbetar man 
med gruppstärkande lekar, jaguppfattning, kroppsuppfattning, samt samtalar om familjen och 
det sociala runtomkring den för att det ger trygghet.” Hon nämner även att barnen har ritat och 
skrivit sina namn och berättat vad deras föräldrar heter. Vid några tillfällen har barnen tagit med 
sig någon sak hemifrån och berättat om den på samlingen. Syftet med den övningen beskriver 
hon är att få barnen att våga prata i gruppen.
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En av respondenterna lyfter fram att hon har ett personligt intresse av och är nyfiken på barnens 
kulturella bakgrund.” Samma respondent nämner även att det är klart hon kan en del om t.ex. 
Ramadan och att det är viktigt att hon som pedagog har en ”handlingsberedskap” i arbetet med 
de barn som firar Ramadan. Hon brukar fråga barnen hur de har det hemma, om mamma och 
pappa fastar eller om det blir fest när Ramadan är slut. En av de andra respondenterna berättar 
att hon för att förstå något om barnens kulturella bakgrund ”forskar” lite på det land som barnen 
kommer ifrån. Hon säger att hon gör detta utifrån vad barnen frågar henne. En tredje respondent 
beskriver att hon inte varit speciellt intresserad av barnens kulturella bakgrund men menar att 
hon blir intresserad när hon arbetar med barnen. Hon börjar då fundera kring landet som barnen 
kommer ifrån och hur det har varit och hur det ser ut där. Sedan tar hon reda på lite om landet.  
En fjärde respondent uttrycker sig på följande sätt:

Vi får inte veta så mycket om varifrån de kommer. Vi får inte reda på, eller jag har inte tagit reda 
på hur det  är där.  De kommer också från olika situationer.  Det beror ju på någonting att de 
flyttade hit. Vi får aldrig veta något om deras bakgrund vilket kanske är bra men det är dåligt 
ibland också för att vi inte kan fånga upp barnen där de är.

Sammanfattande tolkning: Vi kan konstatera att  tillvaratagande av barns kulturella bakgrund 
sker på olika sätt. En annan sak vi upptäckt är att graden av intresse rörande barns kulturella 
bakgrund skiftar. För en respondent är det självklart att hon kan en del om Ramadan medan en 
annan respondent inte tar reda på någonting om barnens kulturella bakgrund.

Sång på olika språk 
Samtliga respondenter som arbetar i förskolan svarar till en början att de inte alls sjunger sånger 
på andra språk än svenska. Efter en stund kommer två av respondenterna på att de har sjungit en 
sång på ett annat språk inför en konsert som de snart ska genomföra. 

I  två  av  förskoleklasserna  har  barnen  musikundervisning  med  en  musikpedagog  en  gång  i 
veckan,  vid  dessa  tillfällen  sjunger  barnen  på  andra  språk.  Det  är  inte  många  sånger  som 
används men musikpedagogen använder alltid något annat språk till exempel någon afrikansk 
sång  där  barnen  även  får  möjlighet  att  prova  på  att  spela  trummor.  Vid  andra  tillfällen  i 
verksamheten sjunger de mest på svenska och vid något enstaka tillfälle på engelska, bara för att 
det är roligt. I den tredje förskoleklassen ansvarar respondenten själv för sångsamlingen som de 
har en gång i veckan. Vid det tillfället men även vid morgonsamlingarna sjunger de på språken 
som finns representerade i barngruppen och som respondenten själv behärskar. 

Förutom att det är roligt att sjunga på andra språk anser flertalet av respondenterna att barnen 
kan känna igen sig om de sjunger sånger på deras modersmål. Detta kan i sin tur enligt dessa 
respondenter leda till att barnen känner sig stolta över sig själva och sin kulturella bakgrund. En 
respondent anser att sång och musik är sammanhållande även om vi sjunger på olika språk, detta 
genom att  alla  kan  delta.  Hon  menar  även  att  musik  inte  delar  upp  människor.  En  annan 
respondent  uppmärksammade  vilken  betydelse  sång  på  modersmål  kan  ha  vid  en  av 
förskoleklassens sångsamlingar.

Vi såg det väldigt tydligt förra gången, det är en kille som är från Afrika och han har lite svårt 
med språket och så var det afrikanska sånger och han var med hela tiden och han dansade och var 
helt inne i sången i jämförelse med de svenska barnen. Det betyder ju inte lika mycket för dem 
som det betyder för honom, så det var väldigt tydligt då.
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En respondent menar att det är väldigt olika hur barnen reagerar på att sjunga sånger på sitt 
modersmål. Vissa barn kan visa förlägenhet i början men sedan någon slags identifikation. En 
annan respondent anser att det skulle vara till stor glädje för barnen att sjunga på olika språk. Att 
sjunga på sitt modersmål kan ge en trygghet som hon anser att alla barn ska få uppleva. Hon vill 
att alla barn ska få erfarenheten av att sång på olika språk är roligt. Respondenten berättar att de 
svenska barnen till en början blir ”fnissiga” när de inte förstår sångtexten och att det kan leda till 
att alla barn förstår att det är svårt med ett nytt språk. En respondent menar att även barnen som 
har svenska som modersmål tycker att det är jätteroligt att sjunga på andra språk och hon har 
hört att barnen sjunger självmant vid olika tillfällen.

Anledningarna som respondenterna anger till varför de inte sjunger på andra språk eller inte gör 
det vid fler tillfällen är att de inte kan ”deras” språk och att det är lättare att sjunga på sitt eget. 
Respondenterna berättar även att de inte kan några sånger på andra språk och att det kan vara 
svårare att få tillgång till vissa språk än andra. En av respondenterna menar att tanken med att 
inte sjunga på andra språk har varit att föra ”våra” traditioner vidare som det står i läroplanen. 
En annan respondent påpekar att det är det svenska språket som ska tränas och de berättar för 
barnen som kommer från andra länder ”Här på förskolan pratar och sjunger vi på svenska”.

Sammanfattande  tolkning:  Av  de  respondenter  som  intervjuats  är  det  endast  en  som 
kontinuerligt använder sånger på andra språk än svenska. Sångerna får hon tillgång till genom 
samverkan med en modersmålslärare. De övriga respondenterna sjunger sällan eller aldrig på 
andra språk än svenska. Det verkar finnas ett ointresse och en okunskap hos respondenterna, de 
uttrycker att de tycker att det är lättare att sjunga på svenska än på andra språk och att de därför 
väljer att sjunga sånger på svenska.

Arbete med identitet i barngruppen
Identitet är ett område som respondenterna talar om. En respondent arbetar med barnens ”jag”. 
Detta gör hon genom att låta barnen titta i en spegel och rita självporträtt. Till detta har hon köpt 
färgpennor i olika hudtoner. Syftet med det är att barnen ska upptäcka att de ser ut på ett visst 
sätt. Målet är att barnen ska känna sig stolta över hur de ser ut. En av de andra respondenterna 
använder sig även hon av självporträtten som metod. Denna respondent arbetar även med olika 
kroppsdelar genom lekar med kroppen. Hon beskriver det på följande sätt:

Man kan till  exempel säga att vi har händer.  Då frågar jag barnen vad händer kan göra.  Sen 
arbetar vi med kroppsdel för kroppsdel i olika lekar. På gymnastiken kan man säga åt dem att 
sätta handen mot en gul färg m.m.

Samma respondent och ytterligare en respondent berättar om olikheter och likheter. Den ena gör 
det genom att påpeka att människor är olika fast ändå lika. Hon nämner vid ett flertal tillfällen 
att  barnen måste  acceptera  att  de får  göra olika saker och tycka om olika saker.  Den andra 
respondenten hävdar att:

Det är bra att veta att jag är annorlunda men lika också. Jag duger och jag är en i gruppen.

En av de andra respondenterna  anser  att  pedagoger  måste  tänka på gruppen och att  barnen 
behöver ha en identitet i gruppen så att de inte känner sig utanför. I samband med detta nämner 
hon att barnen på grund av sin etniska bakgrund kan utmärka sig, men att pedagogerna som 
arbetar  i  gruppen måste  få  dem att  passa in  och känna sig som att  de passar in.  En annan 
respondent hävdar att det är väldig viktigt att se varje barn på grund av att identitet handlar 
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mycket om att just bli sedd för den man är. Hon anser att det är viktigt att visa intresse för 
barnens och föräldrarnas situation. Hon menar att pedagoger kan fråga föräldrarna om hur de 
har det hemma, eller  om de fastar.  Hon nämner i samband med detta att alla muslimer inte 
fastar. 

En av respondenterna anser att de enda verktyg hon har att arbeta med i samband med barnens 
identitet är den fantasi och erfarenhet som hon själv byggt upp kring detta. Hon anser att alla 
barn är sin egen individ och att alla mönster inte passar för alla. Hon poängterar att detta även 
gäller svenska barn.

Sammanfattande  tolkning:  De flesta  av  respondenterna  anser  att  den viktigaste  aspekten  av 
arbetet med identitet är att barnen ska få ett tryggt ”jag” i barngruppen, de ska känna att de får 
vara med. Ett annat perspektiv som framkommer som viktig i detta sammanhang är arbetet med 
olikheter och likheter.

Olikheter och likheter
Olikheter och likheter nämns upprepade gånger av några respondenter. En av respondenterna 
nämner att hon samtalar med barnen om mångkultur. Då samtalar de om varför vi människor är 
olika, har olika hudfärg, har olika religioner och varför vi äter olika maträtter.

Två av respondenterna anser att  barnen är väldigt  accepterande mot barn som har en annan 
hudfärg. En av dem nämner även att pedagoger kanske kan skapa utanförskap. Hon frågar sig: 

Vad är det vi pedagoger gör? Skapar vi utanförskap eller överbygger vi? Barnen här kan först 
efter några månader upptäcka att de har olika hudfärger. Inte har de tänkt på det. Inte tänker de 
på det här med olika språk. 

Denna  respondent  menar  även  att  hon  tror  att  pedagoger  i  förskolan  lätt  ser  saker  ur  ett 
vuxenperspektiv och inte vet om de gör saker för barnens eller för sin egen skull. Hon hävdar 
även att det är viktigt att pedagoger reflekterar över just detta. 

Ovanstående respondent närvarade vid en föreläsningsserie som hölls av en modersmålslärare. 
Under en av föreläsningarna talade modersmålsläraren om att alla människor är olika och att de 
gör att vi kan lära oss mycket om varandra, men att det även är viktigt att tänka på att det finns 
saker  som  förenar  oss  som  människor. Detta  gav  respondenten  en  ”aha-upplevelse”.  Hon 
uttrycker detta på följande sätt: 

Frågan är vilken väg vi ska gå? Är det genom att skapa olikheter eller likheter? Med all respekt 
för de här barnens liv, för deras föräldrars liv och för de olikheter de har. 

En av respondenterna menar att det kan vara svårt att veta hur andra har haft det, dvs. hur det är 
rutinmässigt eller traditionellt i den kultur som den andra kommer ifrån. Hon uttrycker sig på 
följande sätt: ”Vi måste ha förståelsen, båda parter alltså, både pedagoger och föräldrar”. En 
annan  respondent  menar  att  det  om  det  ska  vara  möjligt  att  skapa  möten  där  människor 
verkligen möts så måste vi åtminstone försöka förstå hur den andra menar eller säger utan att vi 
för den skull ska bli likadana. Hon menar att både pedagoger och föräldrar skulle bli berikade av 
det. Det skulle leda till att vi inte behöver gå omkring och missförstå varandra och tolka vad den 
andra säger.  Tyvärr  så har vi  inga sådana möten än berättar  respondenten. Vidare uttrycker 
respondenten att det är klart att hon förr eller senare kommer till en gräns då olikheterna tär på 
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hennes djupaste värderingar. Hon anser att det ytliga som mat och kläder upplevs som häftigt 
medan andra saker som att  pojkar inte diskar eller  att flickor inte ska spela bandy kan vara 
svårare att hantera.

En av respondenterna nämner att hon tycker att det är mänskligt att gruppera människor. Hon 
berättar i samband med detta att hon anser att det är viktigt att pedagoger och människor som 
arbetar med varandra i allmänhet diskuterar sina värderingar samt hur de ser på och vad de 
upplever att ord som invandrare betyder. Respondenten tror att det är en fara för alla människor 
om vi inte berättar för varandra om sådant som vi tycker olika om. 

Sammanfattande tolkning: De respondenter som har talat om olikheter och likheter upplevs som 
osäkra i sitt arbete med barnen i dessa frågor. Den brist på kunskap som respondenterna har 
rörande andras kulturella bakgrund uppfattar vi kan leda till att de ser ner på människor från 
andra kulturella bakgrunder samt deras värderingar och sätt att tänka.

Kompensatoriskt, reciprokt och osynliggörande arbetssätt
När  respondenterna  berättar  om  hur  de  arbetar  i  den  mångkulturella  barngruppen  blir  tre 
arbetssätt mer synliga än andra. Dessa är ett kompensatoriskt arbetssätt, ett reciprokt arbetssätt 
samt  ett  osynliggörande  arbetssätt  i  förhållande  till  barnens  kulturella  bakgrund.  Två 
respondenter berättar att de bemöter alla barn där de är och att det inte spelar någon roll varifrån 
de kommer. De beskriver att de inte har något speciellt arbetssätt utan att det är ett arbetssätt 
som gäller för alla barn. En annan respondent förklarar att hon inte har något mångkulturellt 
arbetssätt, men om hon hade haft det menar hon att hon då inte bara skulle utgå från Sverige 
som bas utan tänka större. Hon menar att hon i det mångkulturella arbetssättet skulle sträcka sig 
till att behandla de kulturer som barnen i gruppen representerar.

En respondent beskriver att hon inte planerar för eller bedriver en mångkulturell undervisning 
och att hon inte tror att skolan heller gör det. Det som respondenten ser som sitt uppdrag är att 
göra gruppen trygg samt förbereda barnen för skolstarten. Hon tror att hennes arbetssätt blir 
väldigt berikande för alla barn på grund av att barnen har olika bakgrund och att hon gör allting 
mycket, mycket tydligare. Hon beskriver hur hon måste arbeta med vissa begrepp mycket längre 
än vad hon gjorde tidigare när hon endast arbetade med ”svenska barn”. Hon menar även att hon 
måste  sänka de krav hon har på sig själv och att  hon inte kan kräva att  barnen med annan 
kulturell bakgrund ska lära sig lika fort eller lika mycket som ”de svenska barnen”. ”De kanske 
får ha ett mål som är mycket, mycket lägre och då gäller det att man sänker sitt eget krav på sig 
själv.”

Två av respondenterna anser att de inte enbart kan använda sig av ord för att kommunicera med 
barnen. De berättar att de måste använda kropp, bild, tecken, eller tolk för att förklara vad de vill 
förmedla. De anser vidare att detta ger alla barnen ett ”berikat” språk. De två respondenterna 
beskriver vidare att det upplevs som ett problem att barnen i förskoleklass inte har möjlighet att 
gå i förberedelseklass5 innan de kommer in i barngruppen. För de barn som kommer direkt in i 
barngruppen när de varken förstår eller talar språket kan det bli svårt att acklimatisera sig.

Sammanfattande tolkning: Vi tolkar det som att det är respondenternas brist på kunskap rörande 
andra  kulturella  bakgrunder  samt  bristen  på  kunskap  om  vikten  av  att  arbeta  med  detta  i 
5 Till förberedelseklassen kommer barn med annat modersmål för att lära sig lite svenska och något om den svenska 
kulturen innan de börjar i den ordinarie verksamheten.  
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förskolan  som leder  till  att  de  använder  sig  av  osynliggörande  samt  det  reciproka  och  det 
kompensatoriska arbetssättet i arbetet med barnen.

Samverkan 
Alla respondenter  beskriver  att  de inte  har någon samverkan med modersmålslärarna  på de 
förskolor där de arbetar eftersom modersmålslärarna planerar sin tid med barnen självständigt. 
Det händer dock att modersmålslärarna berättar för respondenterna vad de har gjort tillsammans 
med barnen under dagen. En av respondenterna menar att det är svårt att samarbeta på grund av 
att  modersmålslärarna  arbetar  med  många  barn.  Hon  arbetar  på  samma  våning  som 
modersmålslärarna  men  menar  att  det  ändå  är  svårt  att  skapa  något  samarbete.  En  annan 
respondent berättar att modersmålslärarna oftast arbetar med barnen i ett eget rum men att de 
vid  enstaka  tillfällen  följer  med  på  utflykter  till  skogen.  När  det  kommer  nyanställda 
modersmålslärare till förskolan beskriver hon att de tipsar modersmålslärarna om att de kan gå 
till  biblioteket där det finns mycket material  att hämta.  En tredje respondent berättar  om ett 
samarbete  som skett  vid något  enstaka tillfälle.  Då har modersmålslärarna  visat  kläder eller 
spelat något instrument vid firandet av internationella barndagen. En fjärde respondent berättar 
att samarbete med modersmålslärare har bedrivits vid insamlande av sånger på olika språk.

I  de barngrupper  där respondenterna arbetar  finns inga pedagoger  med annat  modersmål  än 
svenska. En respondent berättar att det för några år sedan fanns en pedagog på förskolan där hon 
arbetar  som  hade  ett  annat  modersmål  än  svenska.  I  en  verksamhet  där  en  av  de  andra 
respondenterna  arbetar  finns  det  en  lärare  i  en  skolklass  som har  ett  annat  modersmål  än 
svenska. En respondent menar att:

En sak som ligger oss i fatet är att vi bara är svensk personal. Kanske hade det blivit någonting 
annat om vi hade varit blandat. Det är inte omöjligt.

En annan respondent uttrycker även hon en önskan om att ha fler vuxna från andra kulturer som 
kan arbeta som pedagoger och inte ”bara” som modersmålslärare. Två av respondenterna har en 
tanke  om  att  det  skulle  vara  positivt  med  fler  vuxna  under  raster  och  i  skolan  som  har 
bakgrunder i skilda kulturer. En av dem menar att det skulle vara önskvärt att det i skolan fanns 
vuxna som kan både det svenska samhället och ”deras” samhälle. Dessa vuxna personer kan 
enligt  respondenten  på  grund  av  sin  förståelse  för  båda  kulturerna  hjälpa  barnen  i  olika 
situationer. Som till exempel de fria situationer som uppkommer vid raster och som av barnen 
kan upplevas som ansträngande. Den andra respondenten menar att svenskar lätt blir ”insnöade” 
i  den  svenska  kulturen  och  att  det  skulle  bli  ”balans”  och  berikande  för  oss  alla  med  en 
blandning av vuxna människor med skilda åldrar och med skilda nationaliteter på skolorna.

Två av respondenterna berättar att det finns en förberedelseklass på deras skola men att den 
verksamheten är isolerad. Respondenterna berättar att det inte sker någon samverkan och att de 
inte vet någonting om verksamheten i förberedelseklassen. ”Det är tragiskt egentligen när man 
är  på samma skola  och inte  hinner  hjälpa varandra.”  Pedagogerna  i  förberedelseklassen  har 
precis som pedagogerna i förskoleklassen mycket att göra. Det finns ingen möjlighet att följa 
med ett barn till förberedelseklassen för att barnet ska få träffa någon som talar samma språk. 
”Man önskar att de fick vara där nere först i förberedelseklassen så att de fick lära sig någonting 
så  att  man  slipper  ta  dem  ifrån  början”.  Ytterligare  en  respondent  berättar  om 
förberedelseklassen och beskriver att hon samtalar med pedagogerna där när det kommer nya 
barn till hennes barngrupp och till skolan. 
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För att  få information om barnens kulturella  bakgrund menar  en av respondenterna att  man 
skulle kunna fråga Migrationsverket, men arbetstiden räcker inte till. Hon samarbetar inte med 
någon utan får lösa problematiken på egen hand. En annan respondent beskriver att hon får sin 
kunskap om länderna där barnen kommer ifrån genom att samtala med andra pedagoger.

Sammanfattande tolkning: Samverkan mellan de vuxna på förskolan skulle kunna vara mycket 
mer etablerad än vad en den är.  Modersmålslärare besitter en stor kulturell kompetens, det är en 
resurs som inte utnyttjas.

Förskollärarnas definitioner av några begrepp
Respondenterna  ombads  definiera  några  begrepp  förknippade  med  kultur.  Under  de  fyra 
nedanstående rubrikerna presenteras deras tolkningar.

Kultur
Kultur tolkas av respondenterna på många olika sätt. Fyra av respondenternas svar påminner om 
vararandra på grund av att de nämner att kultur har med människor att göra. ”Då tänker jag på 
olika kulturer  för så är  det  här.”  ”Människor från andra länder.”  ”Mångfald.”  ”Det är  olika 
kulturer och man skulle vilja veta mer om deras kultur.” Två av de andra respondenterna tar upp 
att det kan ha med musik eller kulturella saker i närmiljön att göra. Personalen från Kulturskolan 
kan komma och göra saker tillsammans med barnen, eller så går personalen från förskolan med 
barnen på museer eller till biblioteket. Den sjunde respondenten talar mycket om miljön och var 
man bor, vilka föräldrar man växt upp med och hur det präglar människan.

Mångkulturell
När respondenterna ska definiera begreppet mångkulturell ger de många olika förklaringar och 
ingen  av  de  tillfrågade  uttrycker  sig  exakt  likadant  som någon  annan  även  om deras  svar 
påminner mycket om varandra. Några exempel på vad de berättat:  ”det är många från olika 
kulturer”; ”kultur från hela världen”; ”mångkulturell skola med blandade människor från olika 
länder”. Vad som skiljer i respondenternas svar är att en respondent uttrycker att hon tycker att 
alla orden går in i varandra. En annan respondent uttrycker att det första som hon tänker på är 
möjligheter och problem. Flertalet av respondenterna beskrev även att mångkulturell exempelvis 
kan innebära att människor kommer från olika städer inom Sverige, och att de därmed har olika 
kulturella bakgrunder.

Monokulturell
Fyra av respondenterna har aldrig hört ordet monokulturell. En respondent uttrycker att ordet 
låter  inskränkt  och  hon  berättar  även  att  hon  aldrig  använt  sig  av  ordet.  Ytterligare  en 
respondent berättar att hon inte använder sig av ordet. Hon förklarar begreppet med att mono 
måste vara en och att man tar basen ur svensk kultur och svenska traditioner och rutiner. Eller 
om man är i ett annat land tar man de traditionerna, det är ensidigt, ensidig kultur. Den sjunde 
respondenten uttrycker sig på följande sätt: ”Det är bara en va? Ja det har vi ju inte här. Jag 
måste säga att man jobbar efter den svenska kulturen men sen har vi lite inblandning av det 
andra. Utifrån fantasi kan vi blanda in det men annars är det väl ganska svensk kultur här.”
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Interkulturell
Fem av respondenterna har aldrig hört ordet interkulturell.  Den sjätte respondenten förklarar 
ordet med världsomspännande, kulturer från hela världen och att man jobbar med det som bas. 
Den sjunde respondenten anser att:

”Det är ju en mix av det bästa ur kulturer. Och det bästa är ju subjektivt naturligtvis. Det sker ett 
utbyte… ett på lika villkor. På det sättet tolkar jag det. Ett möte på jämbördigt plan”.

Respondenten menar att barnen skapar de här mötena själva och att det är de som egentligen har 
de bästa förutsättningarna för det om inte vi som pedagoger krånglar till det för dem. Vidare 
menar hon att det naturligtvis finns svårigheter i det, jättemånga svårigheter. ”Precis som det gör 
i en homogen grupp för de är ju individer i alla fall.”

Efter att ha presenterat studiens resultat kommer den avslutande delen i arbetet att bestå av en 
diskussion som avslutningsvis berör fortsatt forskning inom området.
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Diskussion
Syftet  med  denna  studie  har  varit  att  undersöka  hur  sju förskollärare arbetar  med  barnens 
kulturella bakgrund i den dagliga verksamheten och vid sångsamling. Syftet har även varit att 
undersöka vilken begreppsförståelse förskollärarna har kring några begrepp som förekommer i 
talet om mångkultur och hur den förståelsen påverkar deras arbete i barngruppen. Nedan följer 
en metoddiskussion och därefter en diskussion som är uppdelad i underrubriker utifrån studiens 
resultat och avslutningsvis ges förslag på vidare forskning.

Metoddiskussion
Den metod vi använt oss av har fungerat väl i förhållande till vårt undersökningsområde. Genom 
de  semi-strukturerade  intervjuerna  har  vi  fått  möta  sju  yrkesarbetande  förskollärare  i  deras 
respektive verksamheter. Det har varit mycket intressant att ta del av deras tankar och åsikter 
rörande  tillvaratagande  av  barns  kulturella  bakgrund  i  förskolan.  De  semi-strukturerade 
intervjuer som använts har gett oss möjlighet att tränga djupt in i  respondenternas svar, vilket 
har gett oss ett brett och omfattande material att arbeta vidare med. Mycket tid har ägnats åt att 
skriva ner svaren från intervjuerna och analysera resultaten. Detta hårda arbete har dock varit 
mödan värt då vi anser att det resultat som framkommit är både viktigt och intressant. Valet att 
inte  delge  förskollärarna  frågorna i  intervjuguiden i  förväg känns  mycket  positivt.  Detta  på 
grund av att svaren kanske blivit helt andra om respondenterna fått möjlighet att förbereda sig 
genom att till exempel skriva ner specifika svar på specifika frågor. Genom att inte delge dem 
frågorna i förväg antar vi att vi fått så spontana och ärliga svar som möjligt på våra frågor.

Vi är medvetna om att observationer hade kunnat göra materialet i vår studie mer tillförlitligt, 
men  då  arbetet  endast  ska  omfatta  10  veckors  arbete  kunde  genomförande  av  både  semi-
strukturerade intervjuer och observationer inte komma i fråga. Valet att använda oss av semi-
strukturerade intervjuer gjordes på grund av att  vi ansåg att  vi för att  få veta något om vad 
respondenterna gör och varför de gör på det sättet  måste ha möjlighet att samtala med dem 
vilket observationer inte tillåter.

Vår intervjuguide utformades delvis på samma sätt som Dalen (2007) förespråkar. De första 
frågorna  utformades  så  att  de  skulle  vara  enkla  att  svara  på.  Detta  skulle  leda  till  att 
respondenterna kände sig lugna och avslappnade för att de sedan skulle vara mer mottagliga för 
de  kommande  frågorna.  De inledande  frågorna  i  intervjuguiden  fungerade  som vi  planerat. 
Frågorna hjälpte respondenterna att slappna av samtidigt som de gav respondenterna något slags 
förtroende för oss som intervjuade. Efter de inledande frågorna behandlades studiens centrala 
teman. Dalen förespråkar att man mot slutet av intervjun återgår till att fråga om generella saker. 
Vi har istället valt att i slutet av varje intervju be respondenterna att definiera ett antal begrepp. 
Detta  främst  för  att  det  enligt  vår  mening  inte  finns  någon  bättre  plats  att  lägga 
begreppsdefinitionen på. Vi ansåg att det var viktigt att inte lägga begreppsdefinitionen för tidigt 
under  intervjun  då  den  kanske  skulle  skrämma  respondenterna  från  att  svara  på  de  övriga 
frågorna. Vi upplever att den uppbyggnad av intervjuguide som vi använt oss av fungerat bra 
vid samtliga genomförda intervjuer.

Vi anser att valet att vara två som intervjuade vid varje tillfälle varit mycket givande. Vi har 
kunnat hjälpa och stötta varandra. Det har gett oss möjlighet att ställa fler följdfrågor än om 
intervjuerna genomförts enskilt. Vår upplevelse är att den som för tillfället har ansvarat för att 
föra intervjun framåt har haft svårare att ställa följdfrågor än den som suttit  med som aktivt 
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lyssnande. Det hände ofta att den som aktivt lyssnande kom med frågor och inlägg som den som 
intervjuade inte hade väntat sig. 

Vi menar att det finns både för och nackdelar med intervjuer i grupp. Fördelarna kan vara att 
respondenterna kompletterar och uppmuntrar varandra, samt att de känner sig trygga när de har 
någon att falla tillbaka på. Samtidigt gör detta att intervjun hamnar på ett mer ytligt plan än vid 
enskilda intervjuer. Vi upplevde att det var mycket svårt att genomföra begreppsdefinitionerna i 
grupp då det i allmänhet blev en av respondenterna som svarade och den andra instämde utan att 
tillägga något. Stukát (2005) skriver att risken med intervjuer i grupp är att intervjuaren får fram 
en majoritetsåsikt som egentligen inte omfattas av någon i och med att respondenterna påverkar 
varandra då de svarar på frågorna. Han anser även att det finns en risk att de som intervjuas 
undviker att dela med sig av känslig information. Information som intervjuaren kanske skulle 
kunna få fram om personerna hade fått vara ensamma med intervjuaren. Vi håller delvis med 
Stukát om detta. Vi anser dock att de respondenter vi intervjuat i grupp inte haft några problem 
med att dela med sig av känslig information.  Mycket av den information som kommit fram 
under de intervjuer som hållits är känslig. Om respondenterna berättat ännu mer vid enskilda 
intervjuer är svårt för oss att veta. Det kan vi bara spekulera i.

Vårt sätt att bearbeta materialet som rekommenderats av både Bryman (2002), Stukát (2005) 
och Dalen (2007) har varit effektivt. Samtliga intervjuer registrerades via diktafon och efteråt 
har  vi  lyssnat  på  resultatet  flera  gånger  och  sedan  mer  eller  mindre  ordagrant  skrivit  ut 
resultaten. Talspråk har dock ändrats till skriftspråk för att inte materialet skall peka ut enskilda 
individer.  En  fördel  som finns  med  att  registrera  intervjuerna  med  diktafon  är  att  vi  som 
intervjuar kan koncentrera oss helt på vad respondenten svarar på varje fråga under intervjun. I 
och med det har vi även möjlighet att vara aktiva genom att ställa följdfrågor, vilket inte hade 
varit möjligt på samma sätt om vi under intervjuerna försökt anteckna de intervjuades svar. En 
annan fördel med att spela in intervjuerna på diktafon är att vi har möjlighet att gå tillbaka och 
lyssna på svar på specifika frågor under analysen av resultatet.

Vi övergår nu från att diskutera metoden till  att diskutera vårt resultat  i  relation till  tidigare 
forskning.

Samverkan för att få information om barnens kulturella bakgrund
En av respondenterna berättar vid vår intervju att det är klart att hon är intresserad av det som 
barnen berättar om och att det för henne även är självklart att hon vet en del om Ramadan6. 
Bozarslan (2001) menar att det är viktigt att pedagoger i förskolan har en positiv attityd till 
barnens  språk  och  kultur  då  detta  kan  bidra  till  att  de  utvecklar  en  positiv  identitet.  Vi 
instämmer med Bozarslan och ovanstående respondent, men har under vår undersökning sett att 
intresset för barnens kulturella bakgrund skiftar bland de övriga respondenterna. De flesta av 
dessa berättar att anledningen till att de inte tar reda på mer om barnens bakgrund är att de inte 
har tillräckligt med tid för att göra det. Utifrån denna aspekt kan vi få en förståelse för att några 
av respondenterna berättar om att de bygger sin mångkulturella förståelse på samtal med sina 
kollegor i lärarrummet.

6 Högtid som firas av muslimer.
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När  vi  frågade  respondenterna  hur  de  skulle  kunna  få  information  om  barnens  kulturella 
bakgrund svarar en respondent att de kanske skulle kunna vända sig till Migrationsverket. Det 
svaret fick oss att reflektera över vad respondenterna egentligen anser vara barnens kulturella 
bakgrund. En sak som blivit tydligt för oss är att det som respondenterna gör när de vill veta 
mer om barnens kulturella bakgrund är att ”forska på” det land som barnen kommer ifrån och ta 
reda på ”hur det har varit där”. Vi tolkar det som att respondenterna ser arbetet med barnens 
kulturella bakgrund som större och svårare än det behöver vara (jfr Lunneblad, 2006). Kanske 
är det detta som gör att respondenterna inte nämner något om att de skulle kunna samarbeta mer 
med barnens föräldrar och släktingar för att få veta något om barnens bakgrund. Istället för att 
fokusera på en individs bakgrund fokuserar de på ett helt folkslags bakgrund och istället för 
föräldrarna  ses  Migrationsverket  som  en  källa  till  information  rörande  barnens  kulturella 
bakgrund.

Borgström (2004) talar om att ett interkulturellt förhållningssätt kan utgöra en grundläggande 
del i samverkan mellan pedagoger och föräldrar. Hon anser att det är viktigt att personalen som 
arbetar  med barnen är medvetna  om sin egen kulturella  bakgrund och att  denna medför  att 
pedagogerna har kulturella filter som kan begränsa deras kontakt med människor som har en 
annan kultur- och utbildningsbakgrund. Hon menar även att ett interkulturellt förhållningssätt 
innebär att pedagogerna är öppna och villiga att lära sig av och om sina elever och elevernas 
föräldrar. Detta genom att de lär sig något om elevernas och föräldrarnas bakgrund, kultur och 
liv i Sverige. Vi delar Borgströms uppfattning att de kulturella sammanhang som vi vistas i 
påverkar vår syn på människor med annan kulturell  bakgrund och även vår samverkan med 
dessa  personer.  Vi  anser  att  respondenterna  i  vår  studie  utifrån  Borgströms  definition  inte 
använder  sig  av ett  interkulturellt  förhållningssätt.  Ytterst  få  har  vid  intervjutillfället  nämnt 
föräldrarna.  Kanske  har  detta  att  göra  med  att  vi  inte  ställt  några  konkreta  frågor  som rör 
föräldrarna,  möjligen  kan  det  även  ha  att  göra  med  att  respondenterna  i  liten  utsträckning 
samarbetar  med/intresserar  sig  för  föräldrarna  som informationskälla  till  barnens  kulturella 
bakgrund.  Bozarslan  anser  att  det  bästa  vore  om  föräldrarna  själva  kunde  berätta  om  sin 
bakgrund för att pedagogerna ska kunna förstå dem och barnen bättre. Vi håller med Bozarslan 
om detta.  Vi anser att  det  är av stor vikt  för förskollärare att  arbeta med barnens kulturella 
bakgrund  på  ett  medvetet  sätt  i  verksamheten.  För  att  få  kunskaper  om  barns  kulturella 
bakgrund menar vi att det är nödvändigt att tala med barnet, dess föräldrar, syskon eller andra 
släktingar. Då respondenterna vi intervjuat arbetar i stora barngrupper med högt antal barn från 
andra kulturella bakgrunder har vi förståelse för att det kan uppstå problematik i samband med 
detta. Det kan som Ellneby (2006) beskriver vara så att pedagoger kan tycka att det är svårt om 
det finns barn från många olika kulturer i förskolegruppen. Hon menar att pedagogerna kan 
känna en osäkerhet inför ifall de kan få en kulturförståelse för alla barnens kultur. De är rädda 
att de ska blanda ihop vad som kännetecknar de olika kulturerna. Det som Ellneby föreslår som 
ett bra stöd i denna typ av situation är att det finns personal med olika kulturella bakgrunder på 
förskolan som kan förmedla kunskap och hjälpa pedagogerna och barnen att få förståelse för 
olikheter.

Många av respondenterna anser att det finns ett behov av samarbete med vuxna personer från 
skilda kulturella bakgrunder. De har dock olika syn på vilken funktion dessa personer kan fylla i 
verksamheten. Exempel som de ger är bland annat att de skulle kunna fungera som pedagoger i 
verksamheten  och  som rastvakter.  Vi  anser  liksom respondenterna  att  vuxna  personer  med 
annan kulturell bakgrund behövs i verksamheten, men vi kan även se att de kan ha funktioner 
som  respondenterna  inte  nämnt.  Vi  håller  till  exempel  med  Bigestans  (2001)  och  Becker 
Gruvstedt m.fl. (2000) om att pedagoger med annan kulturell bakgrund inte bara är förebilder 
utan att de även kan vara en tillgång för barn som har en annan kulturell bakgrund. Bigestans 
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anser även att lärare med annan kulturell bakgrund än den svenska kanske har lättare att förstå 
budskapet som säger att elevers erfarenheter och kulturella bakgrund är en värdefull och viktig 
utgångspunkt i undervisningen. Vi är eniga med henne om detta. Vi förmodar att lärare med 
annan kulturell bakgrund på ett annat sätt än förskollärare med svensk bakgrund kan förstå hur 
det kan vara för eleverna med annan kulturell bakgrund att inte förstå det sammanhang som de 
befinner sig i på förskolan eller i skolan. Detta på grund av att dessa lärare själva någon gång 
befunnit sig i en liknande situation då de först kom till Sverige.

Alla respondenter i vår studie beskriver att de inte har någon samverkan med modersmålslärarna 
på  de  förskolor  där  de  arbetar  eftersom  modersmålslärarna  planerar  sin  tid  med  barnen 
självständigt. Att modersmålsundervisningen är isolerad från förskoleverksamheten upplever vi 
som något märkligt. I en mångkulturell barngrupp anser vi att modersmålslärarna kan utgöra en 
resurs på ett liknande sätt som Bigestans beskriver i ovanstående stycke. Under intervjuerna 
noterade vi att respondenterna inte tar tillvara på den kulturkompetens som modersmålslärarna 
besitter i sitt arbete med hela barngruppen. Enligt vårt sätt att se på saken borde detta resultera i 
en förlust för respondenterna. Vårt resonemang överrensstämmer med Borgströms, hon anser att 
modersmålslärarnas kulturkompetens bör tas tillvara på av pedagoger. Ladberg (2000) anser att 
modersmålslärarna ofta enbart ses som språklärare av pedagogerna och att de erfarenheter av en 
kultur som de har ofta glöms bort. Hon menar att modersmålslärarna kan vara en viktig förebild 
för eleverna. En annan uppgift som modersmålsläraren kan ha är att vara brobyggare. En av 
respondenterna anser att pedagoger med en svensk bakgrund i en svensk förskola lätt kan bli lite 
”insnöade” i sitt svenska sätt att tänka. Hon tror att det skulle kunna bli en bättre balans i sättet 
att tänka i personalgruppen med en blandning av människor från skilda kulturella bakgrunder. I 
denna balanserade personalgrupp anser hon att det ska finnas pedagoger som är både äldre och 
yngre, samt pedagoger som har skilda kulturella bakgrunder. Vi kan hålla med respondenten om 
detta och antar att olika kulturella bakgrunder i personalgruppen kan vidga gruppens sätt att 
tänka.  Vi anser att det som Ladberg uttrycker gällande att modersmålslärarna kan agera som 
brobryggare är  viktigt.  Hon menar att  modersmålslärarna kan förklara för eleverna vad som 
gäller i det svenska samhället och förklara minoritetsgruppens synsätt för svenska kollegor. Vi 
anser att ett arbetssätt som grundar sig på detta sätt att samverka med modersmålslärarna kan 
hjälpa  till  att  avstyra  konflikter  och  missförstånd  som  kan  uppstå  mellan  pedagoger  och 
minoritetselever. Kanske går det genom detta att undvika det som Ellneby (2006) beskriver då 
hon anser att människor ofta drar förhastade slutsatser om vad andra tänker och känner på grund 
av att de ser vad de ser och inte det som finns bakom.

Kulturell bakgrund
Att arbeta med barnens kulturella bakgrund är inte något som sker i den dagliga verksamheten 
på ett medvetet eller kontinuerligt sätt från någon av respondenternas sida. Däremot tolkar vi det 
som att det är en av respondenterna som omedvetet arbetar med barnens kulturella bakgrund. 
Det sätt hon gör det på kan jämföras med det Lunneblad (2006) såg pedagogerna i sin studie 
arbeta  efter  och som han benämner,  att  arbeta  med barnens  hemkultur.  Respondenten  i  vår 
studie beskriver som alla de andra respondenterna att hon inte arbetar på något speciellt sätt med 
barnens kulturella bakgrund, utan att hon arbetar för att stärka gruppen.  Barnen har  ritat och 
skrivit sina namn, berättat vad deras föräldrar heter och vid några tillfällen har de tagit med sig 
någon sak hemifrån som de berättat om på samlingen. Syftet med den övningen beskriver hon är 
att få barnen att våga prata i gruppen. Att respondenten arbetar på det sättet anser vi kan tolkas 
som att hon möter barnen i det sammanhang som de lever sina liv och utgår från alla barnens 
levda erfarenheter (jfr Lunneblad, 2006).  Ladberg (2000) hävdar att: ”När undervisningen tar 
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sin utgångspunkt i elevernas egen närmiljö, i familjernas språk och livserfarenheter, får eleverna 
en utgångspunkt för att känna att de hör till, att de räknas, att deras kunskaper och insatser kan 
betyda något i samhället. När läraren frågar efter de kunskaper och erfarenheter som en elev har 
växer hennes självförtroende. Att känna igen sig gör eleven säkrare” (s.178). Calderon (2004) 
anser  att  pedagoger  ofta  saknar  kunskap  om  sådant  som  är  självklart  för  barnen  i  deras 
hemmiljö.  Hon  menar  att  det  är  viktigt  att  inse  att  barnen  bär  med  sig  erfarenheter  och 
kunskaper som är ett resultat av de sociala och kulturella sammanhang som de vuxit upp i. Vi 
kan hålla med Ladberg och Calderon om det som de beskriver ovan. För oss verkar det troligt 
att eleverna med annan kulturell bakgrund kan uppleva att de räknas om undervisningen tar sin 
utgångspunkt i det som finns i dessa elevers närmiljö och i familjens språk och livserfarenheter. 
Samtidigt förstår vi att det kan vara svårt för respondenterna i vår studie att arbeta på detta sätt, 
då vi upplever att de, som Calderon skriver, saknar kunskap om det som är självklart för barnen 
i deras hemmiljö.

När vi talat med respondenterna om barnens kulturella bakgrund menar vi att fokus från deras 
sida nästan helt legat på barnen med annan kulturell bakgrund än den svenska. Detta tolkas av 
oss som att det kan bero på att vi i informationsbrevet berättade att det övergripande syftet med 
studien var att undersöka hur förskollärare i förskolan arbetar med sång. Vi skrev även att vi 
skulle komma att beröra det vardagliga arbetet i den mångkulturella barngruppen. För många 
människor  förknippas  mångkulturell  med  invandrarbarn  (Ladberg,  2000;  Ljungberg,  2005; 
Lunneblad,  2006;  Runfors,  2003;  och  Spowe,  2007).  När  vi  bad  respondenterna  definiera 
begreppet mångkulturell var det ett flertal av dem som svarade att begreppet för dem innebar att 
det finns blandade människor från olika länder på samma plats. Detta svar ger en bild av att 
fokus  hamnar  på  barnen med  annan kulturell  bakgrund än  den  svenska  när  respondenterna 
beskriver sin verksamhet. Flertalet av respondenterna är dock medvetna om att mångkulturell 
exempelvis kan innebära att människor kommer från olika städer och att det i sin tur innebär att 
människor har olika kulturella bakgrunder. Precis som Jernström och Johansson (1997) anser vi 
att pedagoger när de möter ett antal barn, möter lika många kulturer. Även om barnen har vuxit 
upp med andra barn i samma kvarter med samma nationalitet har varje barn sin egen kulturella 
bakgrund. Vad majoriteten av våra respondenter svarade kan däremot jämföras med vad Spowe 
(2007) uppmärksammade under  intervjuer  av pedagoger  om vad en mångkulturell  skola  är. 
Pedagogerna beskrev skolan som mångkulturell  eftersom det fanns många elever med olika 
kulturella bakgrunder där. Vad Spowe uppmärksammade var att trots att det fanns elever med 
olika kulturella bakgrunder i verksamheten hade inte det någon inverkan på arbetet i skolan eller 
i undervisningen, utan arbetet skedde efter den s.k. svenska modellen, dvs. ett monokulturellt 
förhållningssätt. Utifrån de intervjuer vi genomfört upplever vi att respondenterna använder sig 
av ett monokulturellt förhållnings-/arbetssätt trots att det finns barn från många skilda kulturer i 
deras barngrupp. Det är endast vid enstaka tillfällen, som till exempel internationella barndagen, 
som respondenterna berör barnens skilda kulturer. Att arbeta med barnens skilda kulturer är 
med andra ord inte ett naturligt inslag i respondenternas verksamhet.

Arbetsmetoder som internationella barndagen där barnen med annan kulturell bakgrund får visa 
upp kläder och danser en gång per år talas det i de flesta intervjuerna varmt och positivt om. 
Detta sätt att arbeta med den mångkulturella barngruppen är något som även Lunneblad (2006) 
och Runfors (2003) har uppmärksammat i sina studier som genomförts i förskolan respektive 
grundskolan. De pedagoger som de varit i kontakt med nämner kring sitt arbete med barnen 
under internationella barndagen sådant som upplevs som annorlunda och exotiskt.  Bozarslan 
(2001) anser att det mångkulturella ska upplevas varje dag, inte bara som ett exotiskt inslag då 
och  då.  Hon anser  även att  det  bör  avspegla  sig  i  förskolans  vardag som ett  naturligt  och 
självklart  inslag.  Denna  syn  delar  vi  med  henne.  Vid  intervjuerna  tolkade  vi  det  som  att 
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respondenterna som arbetar med internationella barndagen är mycket stolta över arbetet med 
denna. Vi uppfattar det dock som att arbetet med denna inte sker på ett reflekterat sätt. Vi ser 
det  som  troligt  att  flertalet  av  respondenterna  i  vår  studie  inte  reflekterat  över  att  det 
mångkulturella med allt vad det innebär kan vara en del i deras vardag på förskolan. På grund 
av detta anser vi  att  det  är  viktigt  att  ha i  åtanke hur barnen kan uppfatta arbetet  med den 
internationella  barndagen.  Barnen  som  har  en  annan  kulturell  bakgrund  förväntas  av 
respondenterna under internationella barndagen visa upp annorlunda kläder och exotiska danser. 
Barnen  med  svensk  kulturell  bakgrund  nämns  inte  alls  av  respondenterna  när  de  talar  om 
internationella  barndagen. Vi upplever att  det  kan finnas en fara för att  barnen med svensk 
kulturell bakgrund kan känna sig bortglömda när de inte ombeds att dela med sig av sin kultur. 
Vi upplever även att det kan finns en fara för att barnen med annan kulturell bakgrund upplever 
sig tvingade till att dela med sig av sin kultur. Om förskollärare vill arbeta med internationella 
barndagen för att göra barnens skilda kulturella bakgrunder tydliga anser vi att alla barn som 
vill bör få dela med sig av något från sin kultur. Då barnen får göra detta kan det leda till att alla 
får känna att deras kultur är intressant och betyder någonting. 

Sång
I Lunneblads (2006) studie var sången en vanligt förekommande arbetsmetod för att arbeta med 
barnens kulturella bakgrund. Arbetsmetoden var till en början en målsättning för de Andra men 
kom att omfatta alla barn. Innan vi genomförde vår studie hade vi en föreställning om att sång 
kanske kunde vara en aktivitet som användes för att arbeta med barnens kulturella bakgrund i 
förskoleverksamheten.  Vårt resultat visar att arbetet med barns kulturella bakgrund delvis sker 
genom att respondenterna eller musikpedagoger sjunger sånger på olika språk tillsammans med 
barnen. Av de respondenter som intervjuades var det endast en som sa sig sjunga sånger på olika 
språk  kontinuerligt.  De  övriga  respondenterna  sjunger  sånger  på  olika  språk  vid  enstaka 
tillfällen. Några av respondenterna beskriver att de endast gör detta en gång per år i samband 
med internationella barndagen. Vi anser att sång på olika språk för dessa respondenter blir en 
målsättning för de  Andra  och inte för alla  barnen i gruppen. Vad Lunneblad påpekar  är att 
förståelsen av vad som avses med kulturell mångfald bör ses ur ett vidare perspektiv än mat, 
sånger, traditioner etc. Han menar att det annars finns en risk att ett mångkulturellt arbetssätt 
inte blir något annat än en praktik som döljer och mystifierar, sociala och strukturella orättvisor. 
Det som i värsta fall kan ske är att ett mångkulturellt arbetssätt kan förstärka den sociala och 
ekonomiska och kulturella uppdelningen mellan vi och de Andra.

Vi är eniga med Lunneblad kring det resonemang han för kring ett mångkulturellt arbetssätt. 
Utifrån vårt resultat tolkar vi det som att förståelsen från respondenternas sida kring vad som 
avses med det mångkulturella till stor del handlar om mat, länder, musik, traditioner osv. Utifrån 
vad musik kan ha för betydelse ställer Sæther (2006) sig frågande till, huruvida musiken i vår 
värld kan bidra till  att bryta upp dikotomin mellan vi och dom.   En av respondenterna i vår 
studie anser att sång och musik är gränsöverskridande. Hon menar att även om vi sjunger på 
olika språk är musik ändå sammanhållande över kulturgränser. Vi instämmer med vad Sæther 
och ovanstående respondent uttrycker angående sång och musik och även vi ställer oss frågande 
till om musiken kan bryta upp dikotomin mellan vi och dom. Om arbetet med barnens kulturella 
bakgrund sker utifrån att alla barn får dela med sig av sina sånger anser vi att arbetet med sång 
kan  tillföra  mycket  till  barngruppen.  Då  behöver  inte  sången  och  musiken  bli  något  som 
förstärker uppdelningen mellan vi och de Andra. Vår tes förstärks av att Becker Gruvstedt m.fl. 
(2000) anser att musik mer än något annat ämne kan skapa kontakt mellan människor, bryta 
barriärer och väva samman olika värden till kamratskap och värdegemenskap.
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En av de respondenter som berättar att hon inte sjunger sånger på olika språk tillsammans med 
barnen menar att det beror på att det står i läroplanen att ”vi ska föra ‘våra’ traditioner vidare”. 
En  av  de  andra  respondenterna  påpekade  att  det  är  det  svenska  språket  som  ska  tränas  i 
förskolan. Hon berättar för barnen som kommer ifrån andra länder att ”Här pratar vi svenska 
och här sjunger vi på svenska också”. Detta förhållningssätt var i samband med andra frågor 
under intervjuerna vanligt förekommande bland flertalet av respondenterna. Det monokulturella 
förhållningssätt  som respondenterna  har  kan jämföras  med vad Lahdenperä  (2001),  Sjögren 
(2001), och SOU (2005:56) beskriver angående det arbetssättet. Utifrån detta arbetssätt får det 
svenska språket en särställning och beskrivs som grunden för gemenskapen och svenskheten. 
Pedagogerna tar på sig rollen som bärare av ”det svenska” och det svenska språket. Pedagoger 
som arbetar på detta sätt anser att det är det svenska språket som bör talas i förskolan/skolan. En 
förklaring till varför respondenterna och pedagoger i allmänhet förhåller sig på detta sätt kan fås 
utifrån Gustavssons (2001) sätt att beskriva hur människor ofta är omedvetna om hur kulturell 
bakgrund  påverkar  det  egna  förhållningssättet.  Det  självklara  är  omedvetet  och  blir  inte 
medvetet  förrän  det  ställs  mot  något  som  skapar  kontrast.  Som  i  det  här  fallet  när 
respondenterna möter barn i skolan från olika nationaliteter.  När det sker menar Gustavsson att 
ett vanligt förekommande förhållningssätt för människan blir att hon intar en försvarsposition 
där hon ser egna värderingar och den egna kulturen som normala och gör dem till  norm. Vi 
antar att det kan vara detta som har skett hos en del av respondenterna. Att de har hamnat i en 
försvarsposition där de ser det som sitt uppdrag att föra de svenska traditionerna vidare. 

Kompensatoriskt, reciprokt och osynliggörande arbetssätt
Ett viktigt resultat i  vår undersökning blir tydligt utifrån hur respondenterna beskriver att de 
hanterar barnens kulturella bakgrund. Vad som blir synligt är tre sätt att hantera arbetet med 
barnens  kulturella  bakgrund  och  dessa  är  ett  reciprokt  förhållningssätt,  osynliggörande  av 
barnens kulturella  bakgrund och ett  kompensatoriskt  arbetssätt.  Vi tolkar  det som att  det  är 
respondenternas brist på kunskap rörande andra kulturella bakgrunder samt bristen på kunskap 
om vikten av att arbeta med detta i förskolan som leder till att de använder sig av ovan nämnda 
arbetssätt.

När vi samtalat med respondenterna har vi upptäckt att det för de flesta av dem handlar om att 
barnen ska vara lika och ha lika värde. Flera av dem berättar att de inte ser invandrarbarn i sin 
verksamhet. De ser bara barn och menar att de behandlar alla barn lika oavsett vilken kulturell 
bakgrund de har. Många av respondenterna betonar att det i arbetet med invandrarbarn är viktigt 
att försöka ”få in dem”, få dem att känna sig som en del av gruppen. Det som i samband med 
detta främst diskuteras är att det är viktigt för respondenterna att barnen med annan kulturell 
bakgrund inte ”sticker ut” i jämförelse  med de andra barnen just  på grund av sin kulturella 
bakgrund. Resonemanget som respondenterna för i ovanstående exempel liknar det som Runfors 
(2003)  har  sett  i  sin  studie  i  samtalen  med  en  klasslärare.  Denne  klasslärare  frågar  aldrig 
varifrån barnen kommer och menar att alla barnen i klassen är lika. Respondenterna i vår studie 
kan på grund av att de säger att de inte ser invandrarbarn i sin verksamhet utan bara barn sägas 
ha  ett  reciprokt  förhållningssätt  (jfr  Lahdenperä,  1997).  Vi  anser  att  respondenternas 
förhållningssätt  beror  på  en  kulturblindhet  från  deras  sida  och  enligt  vår  mening  bör  inte 
förskollärare  döma alla  barn i barngruppen efter  samma mall.  Allas kulturella  bakgrund ska 
enligt vår mening accepteras och respekteras. Vi ställer oss kritiska till att de respondenter som 
intervjuats  och som arbetar  i  förskolan och skolan i  dagens mångkulturella  samhälle  ser på 
barnen i sina barngrupper på det sätt som beskrivs ovan.
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Å andra sidan nämndes genomgående i intervjuerna en problematik från respondenternas sida 
med att ha barn från många skilda kulturer i barngruppen. Vårt resultat kan jämföras med det 
Carignan,  Pourdavood,  King,  och  Feza  (2005)  kom fram till  i  sin  studie  där  en  lärare  såg 
mångfalden som ett problem snarare än som en resurs. Respondenterna i vår studie beskrev att 
de på grund av de arbetar  i  en mångkulturell  barngrupp är tvungna att  göra allting mycket 
tydligare eftersom barnen inte anses ha tillräckliga kunskaper i det svenska språket. I enighet 
med  Lahdenperä  (1997)  tolkar  vi  det  som att  respondenterna  använder  ett  kompensatoriskt 
arbetssätt, vilket innebär att de ser brister hos barnen som de tror att de kan rätta till. En risk 
med detta förhållningssätt är enligt Lahdenperä att elevernas tidigare kunskaper och erfarenheter 
nedvärderas. Detta sätt  att  förhålla sig till  barnen kan även jämföras med ett  monokulturellt 
förhållningssätt utifrån den beskrivning som Spowe (2007) ger. Han menar att barn som har en 
annan  kulturell  bakgrund  än  den  svenska  förväntas  av  pedagoger  att  med  hjälp  av  olika 
stödåtgärder kunna anpassa sig till det svenska skolsystemet och klara sig ”så gott det går”.

Lunneblad (2005) har i sin studie sett att pedagogerna som han talat med undviker att tala med 
barnen om olikheter.  Han hävdar  att  detta  gör  att  mångfalden  i  barngrupperna  osynliggörs. 
Detta  resultat  liknar  det  resultat  vi  sett  i  vår  studie.  Vi  anser  efter  analys  av  genomförda 
intervjuer att barnen i stor utsträckning är utelämnade till att upptäcka likheter och olikheter hos 
varandra  på  egen hand.  Ingen av  pedagogerna  vi  intervjuat  samtalar  med  barnen om både 
likheter och olikheter. Några respondenter talar om olikheter och andra om likheter. Det finns 
en tendens bland de respondenter vi intervjuat att samtala med barnen om olikheter medan de i 
verksamheten varje dag ser alla barn som lika. Precis som Norell Beach (1998) anser även vi att 
vuxna kan hjälpa barn att bli toleranta genom att lyfta fram både likheter och olikheter för dem. 
Norell  Beach  (1998)  menar  att  pedagoger  i  förskolan  bidrar  till  empatisk  utveckling  och 
inlevelseförmåga hos barnen genom att underlätta deras identifikation med andra. Hon hävdar 
att  barnen  måste  få  vår  hjälp  att  få  syn  på  de  likheter  som  finns  bakom  olikheterna. Vi 
människor  kan  enligt  Bozarslan  inte  förneka  att  olikheter  finns.  Förnekar  vi  att  det  finns 
olikheter mellan människor leder det till att vi förnekar sidor hos varandra och därmed förnekar 
vi även varandras identiteter. Gayle-Evans (2004) anser att det för att hjälpa barnen att förstå 
olikheter är viktigt att skolan påvisar mångfalden som existerar i skolan och i samhället. Skolan 
bör vara den bästa platsen för barn att lära sig om likheter och olikheter. Där bör barn kunna få 
förståelse  för  hur lika vi  är  även om vi  till  utseende,  klädsel,  beteende  och språk är  olika. 
Lahdenperä  (2004)  berör  samma  område  då  hon  anser  att  pedagoger  inte  kan  lära  barnen 
tolerans och ömsesidighet om pedagogerna väljer att blunda för avvikelser. Barnen får då inte 
möjlighet att se det unika hos sig själva eller hos andra. 

Slutreflektion
Vad som inledningsvis beskrevs i detta arbete var att Skolverket med sina  Allmänna råd och  
kommentarer, kvalitet i förskolan (2005) beskrev att arbete i mångkulturella barngrupper bör 
ske utifrån ett interkulturellt förhållningssätt där olika kulturer ska ses som en tillgång och varje 
barns kulturella bakgrund ska vara en tillgång i barngruppen. Vi ställde oss då frågande till hur 
arbetet kring barnens kulturella bakgrund och det interkulturella förhållningssättet fungerade i 
förskolor och skolor. Utifrån denna studie har vi fått en inblick i några verksamheter. De sju 
förskollärarna  berättar  om hur  de  arbetar  med  barnens  kulturella  bakgrund och  sång i  den 
mångkulturella barngruppen. Vad vi funnit är att arbetet med barns kulturella bakgrund inte är 
särskilt  utbrett  och  långt  ifrån  sker  utifrån  ett  interkulturellt  förhållningssätt  i  de  berörda 
verksamheterna. Av de förskollärare som intervjuats var det endast en som hade hört talas om 
begreppet och kunde förklara vad det innebar.
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Vad som även inledningsvis  beskrevs var att  Lahdenperä (2004) menar  att  en viktig  del  av 
forskningen är att tydliggöra monokulturella föreställningar och värderingar i barnomsorgen och 
skolan. Hon pekar genom detta på att förändringar i synsätt, interaktion och det monokulturella 
sättet att angripa ”problemet” kan åstadkommas. Vi anser att vi med detta arbete har kunnat 
upptäcka delar  av de monokulturella  föreställningar  och värderingar  som förekommer  inom 
förskolan och skolan. Vi har genom att vi tydliggör dessa monokulturella föreställningar och 
värderingar förhoppningar om att denna studie ska kunna leda till förändringar hos pedagoger i 
deras sätt att hantera barns kulturella bakgrund i sina verksamheter. Det går inte att kräva att de 
förskollärare som har intervjuats ska arbeta utifrån ett interkulturellt förhållningssätt när de inte 
har någon kunskap om vad detta begrepp innefattar. 

Vad  som  blev  tydligt  under  intervjuerna  var  att  respondenterna  hade  svårigheter  med  att 
definiera  samtliga  begrepp.  Vi  anser  att  detta  har  betydelse  i  förhållande  till  arbetet  med 
barngruppen genom att bristen på kunskap rörande vad dessa begrepp innebär kan leda till att 
pedagogerna arbetar på ett oreflekterat sätt. 

Vi anser att det finns vissa brister i kunskap rörande andra människors kulturella bakgrund hos 
samtliga respondenter. Det kan vara detta som gör att arbetet med interkulturell pedagogik och 
integration blir svårt för respondenterna och det kan i sin tur leda till att det blir svårt för dem att 
samverka med modersmålslärare och andra vuxna personer med annan kulturell bakgrund än 
den svenska. Det kan även vara detta som gör att respondenterna inte kan hjälpa barnen med att 
förstå likheter och skillnader mellan kulturer, vilket leder till att barnen lämnas åt att söka svar 
på dessa frågor på egen hand. Utifrån ett historiskt perspektiv är det inte konstigt att arbetet från 
respondenternas sida idag sker utifrån ett monokulturellt  och mångkulturellt  förhållningssätt. 
Liksom  Skolverket  (2005)  anser  vi  att  pedagoger  fortlöpande  bör  reflektera  över  sina 
föreställningar  och  värderingar  om  kulturella  olikheter  och  sträva  efter  att  utveckla  ett 
interkulturellt förhållningssätt.  Lahdenperä (2004) framhäver att interkulturell pedagogik är ett 
ämne för  alla  utbildningar  och inte  bara för förskolan och skolan utan för  hela  högskolans 
verksamhet  och  inte  minst  för  lärarutbildningen  eftersom ämnet  relaterar  till  ett  samhälle  i 
förändring.  Vad vi föreslår är att utbildningssatsningar bör ske inom detta område för att öka 
kompetensen hos redan befintlig personal inom förskola och skola. Dessa utbildningssatsningar 
är även viktiga för blivande förskollärare och lärare, då Sverige troligtvis inte kommer att bli ett 
mindre mångkulturellt samhälle i framtiden.

Vidare forskning
Som vi inledningsvis nämnde bör förskolan arbeta utifrån ett interkulturellt förhållningssätt där 
olika  kulturer  ses  som  en  tillgång  och  där  varje  barns  språk  och  kulturella  bakgrund  är 
betydelsefullt  i  barngruppen.  På  grund av  att  det  interkulturella  förhållningssättet  ännu  inte 
etablerats  i  förskolan/skolan  eller  på  lärarutbildningen  skulle  fortsatt  forskning  inom  detta 
område kunna leda till att mångfalden integreras i praktiken. Ytterligare ett område där fortsatt 
forskning skulle vara intressant är kring huruvida musiken skulle kunna hjälpa till att bryta upp 
dikotomin mellan vi och dom.
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Bilaga 1

Informationsbrev  till  deltagare  i  studien  ”Sång  i  den  mångkulturella 
barngruppen”

Enligt överenskommelse vid telefonkontakt mellan berörd pedagog och Sara eller Johanna om 
deltagande  i  studien  sång  i  den  mångkulturella  barngruppen  översändes  följande 
informations-brev.

Denna studie kommer att undersöka hur utvalda pedagoger i förskolan arbetar med sång i en 
mångkulturell  barngrupp.  Fokus  ligger  på  sång  men  vi  kommer  också  att  beröra  det 
vardagliga  arbetet  i  den  mångkulturella  barngruppen  i  stort.  Med  anledning  av  att  dessa 
barngrupper  blir  allt  vanligare  behövs kunskap för  att  få  en ökad insikt  och för  att  rikta 
uppmärksamhet  på  hur  detta  arbete  sker.  Studien  kommer  att  rikta  sig  till  ett  flertal 
förskollärare i XXX kommun som arbetar i mångkulturella barngrupper. Studien kommer att 
genomföras  genom intervjuer med varje pedagog vid ett  tillfälle.  Intervjuerna kommer att 
omfatta ca 30-45 minuter. Under intervjuerna kommer ljudupptagningar att göras. Deltagande 
i studien är frivilligt och du har rätt att avbryta din medverkan om du så önskar. Svaren på 
frågorna i intervjustudien kommer inte att kunna kopplas till enskilda individer. 

Allt datamaterial kommer att behandlas konfidentiellt.  Uppgifterna som samlas in kommer 
inte att användas i något annat sammanhang än i den aktuella studien. Resultaten av studien 
kommer att offentliggöras genom avrapportering som examensarbete.

Vid frågor eller funderingar angående studien kontakta oss gärna:

Johanna Berg Sara Hedlund
Tel: XXX Tel: XXX
E-mail: XXX E-mail: XXX

Handledare:
Elisabeth Björklund
Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi
Högskolan i Gävle
Tel: XXX
E-mail: XXX



Bilaga 2

Intervjuguide kring sång i den mångkulturella barngruppen

Namn
Ålder
Hur länge har du arbetat som förskollärare?

Vid vilka tillfällen använder ni sång i er verksamhet?

Sångsamling

Mål/syfte
Val av sånger
Viktigt vid val av sånger

Sånger på andra språk (Varför/varför inte)

Vad upplever du att sången ger barnen

Vad upplever du att det ger barnen att sjunga på olika språk/sitt modersmål

Mångkulturell barngrupp

På vilket sätt tar ni till vara på barnens kulturella bakgrund i den dagliga verksamheten.
Vad upplever du att det ger till hela barngruppen.

Samarbete med andra personer

Uppmanar  pedagogerna  barnen  på  de  förskoleavdelningar  där  de  arbetar  att  använda  sitt 
modersmål i och utanför förskolan.

Personal

Pedagog/Personal med annat modersmål än svenska
Hur används de

Vad tänker du när du hör dessa begrepp

Identitet
Kultur
Invandrare
Mångkulturell (barngrupp, arbetssätt)
Monokulturell 
Interkulturell

Lokal arbetsplan säger den något om hur ni ska arbeta med den mångkulturella barngruppen. 

Något mer du vill säga
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