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Abstract 
Syftet med studien är att undersöka hur bekräftande av barns hemkulturer i förskolan kan 
tänkas påverka barns identitetsskapande och förståelse för allas lika värde. Kvalitativa 
intervjuer med pedagoger är den huvudsakliga metoden, medan studie av 
undervisningsmaterial och observationer använts som ett komplement till intervjuerna. 
Resultatet visar att pedagogerna använder sig av flera medvetna strategier för att bekräfta 
barns hemkulturer på förskolan. Samtliga deltagare beskriver pedagogens förhållningssätt 
som en del i strategierna. För att stärka barnets identitet menar pedagogerna att barnet behöver 
få känna sig stolt över sin bakgrund. Några av pedagogerna beskriver hur gällande normer kan 
påverka barnets identitetsskapande. Att bekräfta barnens hemkulturer på förskolan gör att 
barnen lär känna varandras kulturer vilket kan öka respekten för varandra.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: barn, förskola, hemkultur, identitet, pedagog.  
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1 Inledning 
”Förskolan skall sträva efter att varje barn känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar 
känsla och respekt för andra kulturer.” (Utbildningsdepartementet, 2010, s. 11).  
 
Det här citatet blev utgångspunkten för detta examensarbete. Läroplanen sammanfattar målet 
med verksamheten, men skriver inte hur lärarna ska gå till väga för att uppnå målen. Forskare, 
(Lappalainen, 2009, Lunneblad, 2006, Gayle Evans, 2004), som studerat arbetet med barns 
olika kulturer på förskolor och skolor menar att det råder en osäkerhet bland lärare om hur 
arbetet ska se ut. Det skulle behövas mer anknytning mellan teori och praktik och forskning 
med konkreta exempel från förskola och skola. Lunneblad (2006) ser att det skulle vara bra att 
ha andra perspektiv än etnicitet när vi uppmärksammar mångfalden, barns olika kulturer. Min 
erfarenhet, som stärkts av litteratur i ämnet, är att orden mångkultur och mångfald ofta 
förknippas med etnicitet och integrationsfrågor. Därför har jag i detta examensarbete valt att 
använda perspektivet hemkultur i strävan att inkludera alla barns bakgrund där flera 
synvinklar på kultur kan lyftas fram utöver etnicitet t.ex. klass, religion, och handikapp. Att 
använda begreppet hemkultur är också ett försök till att tydliggöra att kulturarbetet gäller alla 
barn och barngrupper i alla förskolor och skolor. 
 
Det finns olika sätt att forska och lyfta fram resultat från fältet. MacNaughton och Hughes 
(2007) utförde en studie i Australien om lärares arbete med mångfald i förskolan där 
forskarna kom fram till att det rådde osäkerhet bland lärare och att de arbetade mycket lite 
med barnens kulturella bakgrunder. Forskarna förhöll sig negativa till resultatet och påpekade 
hur arbetet borde se ut i stället. Andra forskare (Jernström & Johansson, 1997, Lunneblad, 
2006, Rothstein-Fisch, Trumbull & Garcia, 2009) visar däremot en mer positiv attityd, de ger 
konkreta ”framgångsrika” exempel på hur arbetet med barns olika kulturer kan se ut i förskola 
och skola, samtidigt som de behåller ett kritiskt förhållningssätt. Forskning som ger verkliga, 
positiva exempel och samtidigt sätter praktik i ett teoretiskt sammanhang kan tänkas inspirera 
läsaren till vidare utveckling av verksamheten. Tanken med den här studien är att ge mer 
kunskap i hur några pedagoger arbetar med barnens hemkulturer i förskolan utifrån ett 
positivt, nyfiket och kritiskt förhållningssätt gentemot forskning och empiri.  
 
Dessa är anledningarna till varför jag valt att undersöka hur några pedagoger arbetar för att 
bekräfta barns hemkulturer. Att undersöka vilka strategier pedagogerna använder gör att 
pedagogernas medvetna arbete uppmärksammas, där de både får berätta om hur och varför de 
arbetar som de gör. Teori och praktik förenas i diskussionsdelen där strategiernas påverkan av 
barnets identitetsskapande, känsla och respekt för andra kulturer diskuteras. 
 
Min egen bakgrund påverkar givetvis intresset för ämnet, men det är inte bara bakgrunden, 
utan även de trender som råder idag som influerar arbetet. På så sätt är examensarbetet ett 
”barn av sin tid”. 
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2 Bakgrund 
I följande avsnitt kommer en genomgång av aktuell litteratur presenteras där olika begrepp 
diskuteras och problematiseras utifrån olika synvinklar. Avsnittet är indelat i följande 
underrubriker: kultur, kulturella identiteter, strategier för att bekräfta barnens hemkulturer och 
förståelse för allas lika värde. 
 

2.1 Kultur 
”Enligt det antropologiska kulturbegreppet ses kultur som gemensamma beteendemönster, 
föreställningar och värderingar.” (Jernström & Johansson, 1997, s. 43). Tidigare var det 
framförallt akademiker som aktivt använde och definierade begreppet kultur, likt ovanstående 
citat (Ljungberg, 2005). Det har dock skett en förändring och idag används kulturbegreppet av 
alla, i media, skola o.s.v. Därför kan kulturbegreppet idag inte skiljas ut från sitt sammanhang 
(Ljungberg, 2005). Det finns normer som styr hur kultur kommer att beskrivas. Den som 
beskriver och definierar kultur är också den som har tolkningsföreträde, vilket innebär att det 
råder ett maktspel i definierandet av kultur (Ljungberg, 2005, Lunneblad, 2006, Norberg, 
2000, Runfors, 2003). Enligt Norberg (2000) och Runfors (2003) definieras kultur som 
positiv eller negativ inom skolan. Positiv kultur kan t.ex. vara mat, dans och musik medan 
negativ kultur är det som är svårt att hantera, t.ex. värderingar. Den kultur som beskrivs som 
negativ eller positiv blir det i förhållande till kulturen som råder som norm (Norberg, 2000, 
Runfors, 2003). Lahdenperä (2004) beskriver kultur som ett isberg där vissa delar finns 
synliga, som våra traditioner och vanor medan andra delar finns på ett mer dolt plan, t.ex. våra 
värderingar och sätt att kommunicera. 
 
Det kulturella begreppet har idag i allt större omfattning tagit över efter rasismen på så sätt att 
människor här delas in i olika grupper som man försöker att skilja åt och ge bestämda kriterier 
Jonsson (2001). Det finns en tendens att beskriva kulturer som stereotyper, men i stället för att 
skapa stereotyper behövs en insikt om att kulturer är komplexa, att det finns skillnader och 
likheter inom och mellan olika kulturer anser Norberg (2000) och Ramsey (2006). Om 
kulturella grupperingar ses som stabila och opåverkbara kommer vi nära rasismens sätt att 
gruppera in människor menar Lunneblad (2006). Vi kan däremot, beskriver Lunneblad (2006) 
och Prop. 1997/98:16, välja att se kultur som något som är under förändring, som omskapas i 
mötet mellan människor. Det är i mötet med olika kulturer som ny mening av kultur skapas 
(Lunneblad, 2006, SOU 1996:143). 
 

2.1.1 Mångkultur 
När vi talar om mångkultur kan vi ta användning av forskning från andra länder (Ljungberg, 
2005). Arbetet med mångkultur är inte något som är unikt för Sverige utan många paralleller 
går att göra med andra länder som arbetar och studerar dessa frågor, ofta beskrivs det då som 
”mångkulturell utbildning”. 
 
Mångkultur har olika betydelser i olika diskurser och sammanhang (Lorentz, 2007), något 
Ljungberg (2005) instämmer i, varav titeln till hennes avhandling ”Den svenska skolan och 
det mångkulturella – en paradox?”. Enligt Lunneblad (2006) har begreppet mångfald en 
positivare klang än mångkultur medan Ljungberg (2005) beskriver mångfald och mångkultur 
som synonymer.  
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När statliga dokument tar upp ordet mångkultur har det varit fokuserat på perspektivet 
etnicitet (Brömssen & Rodell Olgaç, 2010). Mångkultur har därmed kommit att associeras 
med multietniska skolor och områden och integration. Det är inte bara de statliga dokumenten 
som har haft detta fokus utan mycket forskning har samma inriktning (Lahdenperä, 1999, 
Ljungberg, 2005, Lunneblad, 2006, Runfors, 2003). Läroplaner och statliga dokument har 
historiskt utgått från ett enkulturellt samhälle vilket har lett till ett perspektiv styrt av tankar 
om ”vi och de andra” (Lahdenperä, 1999). Bozarslan (2001), Norberg (2000) och Norell 
Beach (1995) lyfter fram att vi behöver komma bort från att se mångkultur som något exotiskt 
eller problematiskt till att se det som något som berör alla. Det är ett problem att skolor med 
få barn med annan bakgrund än svensk inte känner sig inkluderade i begreppet mångkulturell 
skola (Ljungberg, 2005, Lorentz, 2007, Norell Beach, 1995). Även om barn i en skola 
kommer från samma område och skulle kunna tyckas lika har de olika kulturer som är 
speciella för just sin familj, något som kan argumentera för att alla barngrupper är 
mångkulturella (Jernström & Johansson, 1997, SOU 1996:143). “If multiculturalism includes 
gender, class, age, sexual identity and ethnicity, all students and the school staff are included.” 
(Norberg, 2000, s. 516).  
 
Det har skett en förändring i de statliga dokumenten från att ha handlat om mål om ett språk 
och en nation, (jämför Lahdenperä, 1999), till att nu övergå till ett mer medvetet språk som tar 
upp mångkultur i samband med makt och diskrimination i samhället (Lorentz, 2007). Enligt 
Lorentz (2007) börjar begrepp som olikhet och mångfald, i dokumenten, förstås som något 
positivt.  
 

2.1.2 Hemkultur 
I Lunneblad (2006) utvecklar pedagogerna ett annat begrepp än mångkultur som kommer att 
inkludera alla barn, nämligen ”hemkulturen”. Alla barnen har ett hem som är unikt och kan 
uppmärksammas och då kommer de ifrån stereotyper kring olika kulturer. Norell Beach 
(1995) påpekar att om vi ska kunna prata om barns kulturer behöver vi intressera oss för det 
barnets särskilda familjetraditioner utan att generalisera eller skapa stereotyper.  
 
Begreppet hemkultur är inte något nytt begrepp i förskolan, redan på 1800-talet hade den 
svenska förskolan en strävan att representera en ”hemlik” miljö (Nordin-Hultman, 2004). En 
av dem som påverkade tankarna åt den riktningen var Friedrich Fröbel (1782-1852). Tanken 
var då att förskolan skulle föregå som ett gott exempel på hur ett bra hem skulle se ut, vad 
gällde t.ex. god hygien. En annan anledning till att försöka göra förskolan lik hemmet var att 
komma bort ifrån den institutionella miljön för att i stället skapa en trevlig, hemlik atmosfär 
(Nordin-Hultman, 2004).  
 
Enligt Jonsson (2001) har människan har alltid känt en ”universell hemlängtan” och hemmet 
har haft en stor betydelse för kulturell identitet historiskt sett. ”Hemmet är en förlängning av 
människans odlande av marken och traditionen. Därför blir hemmet också inbegreppet av 
människans kulturella identitet.” (Jonsson, 2001, s. 93). Den kulturella identiteten förknippad 
med hemmet är dock på väg att förändras (Jonsson, 2001). I dagens samhälle är det inte 
tillräckligt att sammanföra kulturell identitet med hemmet, utan idag ser verkligheten snarare 
ut som att vi har olika identiteter och att vi har möjlighet att byta identitet beroende på 
kontexten, (Bozarslan, 2001, Jonsson, 2001).  
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2.2 Kulturella identiteter 
”Förskolan skall sträva efter att varje barn känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar 
känsla och respekt för andra kulturer” (Utbildningsdepartementet, 2010 s.11). Brömssen och 
Rodell Olgaç (2010) kritiserar läroplanen att inte problematisera begreppet kultur utan att ge 
ett perspektiv där kultur är statisk. Individens kultur skiftar och påverkas av kontexten betonar 
Jonsson (2001) och Ramsey (2006). Barn kan samtidigt identifiera sig med flera olika 
kulturer, ha olika identiteter som täcker över varandra (Lunneblad, 2006, Norberg 2009). 
Läroplanens perspektiv blir därmed en förenkling av något betydligt mer komplext, att barn 
kan känna att de tillhör flera olika kulturer (Lappalainen, 2009).  
 
Han och Thomas (2010) beskriver vikten av att lära sig om sin egen kultur för att få förståelse 
om sig själv och andra. Däremot är det svårt att se sin egen kultur som en kultur (Han & 
Thomas, 2010, Lahdenperä, 1999). Det är i mötet med andra kulturer som den egna kulturen 
blir tydlig och synliggörs, (Ljungberg, 2005, Lahdenperä, 1999), och det är i mötet med andra 
kulturer som den egna kulturella identiteten utmanas och kanske förändras (Nordin-Hultman, 
2004, SOU 1996:143). En av de forskare som varit i andra länder och inhämtat nya idéer om 
förskolemiljön är just Nordin-Hultman vilket gör att hon ifrågasätter den ”hemlika” prägeln 
på förskolan och menar att barnen skulle ha mer glädje av en mer barnanpassad, utforskande 
miljö. 
 

2.2.1 Språket 
Språket är en viktig del i den kulturella identiteten. ”Med språket som medel tolkar och skapar 
vi den sociala verklighet vi lever i”. (Lorentz, 2007, s. 194). När läraren intresserar sig för 
barnets modersmål visar den samtidigt vördnad för barnets hemspråk och kulturella identitet 
menar Lorentz (2007). Språket, det svenska, framställs ofta i statliga dokument och i skolan 
som vägen till framgång (Ljungberg, 2005, Runfors, 2003). Lunneblad (2006) visar en 
liknande bild bland pedagogerna han intervjuar där målet blir att lära barnen svenska, medan 
arbetet med barnens hemspråk upplevs som svårt. Språket blir ett tydligt uppdrag för 
pedagoger att arbeta med och språket sammanförs i skolan ofta med kultur (Runfors, 2003). 
Språket har också en social kontext där normer råder, om du t.ex. i Sverige pratar bra svenska 
får du en god status (Lorentz, 2007). Att vara flerspråkig kan så tolkas som ett problem eller 
en resurs beroende på vilka normer som gäller. I Skolverket (2005) tas det dock tydligt 
ställning för att se barns olika språk som en resurs. 
 

2.2.2 Identitetsskapande 
”Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den.” 
(Utbildningsdepartementet, 2010, s. 11). Likt perspektivet kultur får även synen på identitet i 
läroplanen för förskolan kritik. Texten handlar om att utveckla en identitet i stället för att 
uppmuntra möjligheten att samtidigt ha flera identiteter som har värde på olika sätt (Lorentz, 
2007). Sättet identitet presenteras på i läroplanerna gör att det riktas till de ”svenska” barnen i 
första hand anser Lorentz (2007). 
 
Förskoletiden är viktig för barnets utveckling och skapande av identitet (Araujo & Strasser, 
2003, Bozarslan, 2001). Idag är det känt inom forskning att identitet omskapas och påverkas 
av mötet med andra. Det är också erkänt att vi inte bara har en identitet utan flera olika 
identiteter (Lorentz, 2007). Frågan är i stället vilka identiteter som kommer att få utrymme 
vilket påverkas av den sociala kontext vi möter (Jonsson, 2001). Identitet är en fråga om makt 
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om hur vi blir klassificerade och på så sätt är identitet något som kommer utifrån, den identitet 
vi väljer att visa påverkas av samhällets normer (Han & Thomas 2010, Jonsson, 2001). ”Man 
kan inte undvika sin kulturella identitet. Men lika lite kan man acceptera den. I stället får man 
försöka flytta på sig och lära sig något under färden”. (Jonsson, 2001, s. 12). Nordin-Hultman 
(2004) kommer fram till en liknande slutsats då hon visar att identitet inte är statisk utan 
föränderlig, påverkad av det sociala sammanhanget. Miljön, tiden och människor runt 
omkring påverkar skapandet av identitet. Det kan finnas olika normer i olika situationer som 
gör att vi agerar olika (Nordin-Hultman, 2004). Enligt Lorentz (2007) kan normer leda till att 
människan ger upp sin identitet. Människan är dock inte enbart styrd av andra, utan väljer 
själv hur den vill agera i situationen den möter betonar Nordin-Hultman (2004). Ges barnen 
öppnare möjligheter har de dock större frihet att själva påverka identiteten. Det är därför 
viktigt att titta på miljön och de normer barnet möter (Nordin-Hultman, 2004). Vilket 
förhållande läraren har till eleven har stor betydelse för hur eleven ska kunna utveckla sina 
identiteter, Lorentz (2007). Om läraren ser eleven som subjekt snarare än objekt är chansen 
större att eleven får utrymme att visa sina olika identiteter påvisar Lorentz (2007). 
 
I dagens samhälle finns en strävan att individualisera, att varje barn utvecklar en identitet som 
barnet och andra bekräftar, något som motsäger perspektivet att barnet samtidigt har olika 
identiteter (Nordin-Hultman, 2004). Det finns även ett annat problem med att fokusera på att 
bekräfta den individuella identiteten. Om vi bekänner identiteten som den är utan att 
ifrågasätta samhällets påverkan på identiteten, t.ex. sociala orättvisor i samhället, riskerar 
samhällsfrågor att åsidosättas (Helldin, 2007, se även Han & Thomas 2010). Enligt Ramsey 
(2006) bör sociala och ekonomiska orättvisor uppmärksammas för barnen om de ska kunna 
bli medvetna och se möjligheter att förändra samhället. 
 
Det behövs ett mer komplext sätt att arbeta för att stärka barnens identiteter än att bara 
fokusera på individen beskriver Rothstein-Fisch, Trumbull och Garcia (2009). När arbetet 
med mångfald innebär att se barnen som unika utan att förknippa det med kultur finns faran 
att tillhörigheten med andra försvagas (MacNaughton & Hughes 2007). Helldin (2007) delar 
detta perspektiv då han uppmärksammar att om fokuset ligger på jaget finns risken att barnen 
förlorar vi-känslan och mötet med andra olika sig själva. Brömssen och Rodell Olgaç (2010) 
menar att självförståelse kan leda till slutenhet och i stället förespråkar de självförståelse där 
det samtidigt finns ett inkluderande förhållningssätt i vilken kulturella minoriteter ingår. Det 
stämmer överens med läroplanens riktlinjer, ”Verksamheten ska bidra till att barnen utvecklar 
en förståelse för sig själva och sin omvärld.” (Utbildningsdepartementet, 2010, s. 11).  
 

2.3 Strategier för att bekräfta barnens hemkulturer  
Strategier definieras i den här studien som pedagogers medvetna arbetssätt vilket inbegriper 
metoder och pedagogens förhållningssätt. 
 

2.3.1 Barns lärande 
Enligt Utbildningsdepartementet (2010) ska barnens erfarenheter styra innehållet på 
förskolan, vilket innebär att barnens kulturer ska ingå i planeringen av verksamheten på 
förskolan (se även Gayle Evans, 2004). Barnens bakgrund skulle därmed kunna vara grunden 
för utbildningen (Fong & Sheets, 2004, Lahdenperä, 2004, Lorentz, 2007). Skolan borde 
dessutom, anser Jernström och Johansson (1997), se barnens hemkulturer som en resurs att ta 
tillvara på. Barnens olika kulturella bakgrunder kan användas i lärandet för att synliggöra 
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olika perspektiv vilket ger möjlighet till diskussioner. Vi bör inte stanna vid att enbart ta upp 
olikheter utan också använda dem för att nå en djupare förståelse betonar Ljungberg (2005) 
och SOU 1996:143.  
 
Utbildningsdepartementet (2010) beskriver, likt Gayle Evans (2004), att barnen lär sig genom 
leken. Det finns många olika sätt att lära sig på och utifrån det sociokulturella perspektivet har 
det sociala sammanhanget betydelse för barns lärande (Lee & Dallman, 2008). Barns kultur 
går inte att utesluta från den sociala kontexten och därför har det också betydelse att barnen 
när de lär sig om mångkultur får möjlighet att göra det i ett socialt sammanhang för att stärka 
förståelsen. Idag har vi delvis kommit ifrån den traditionella undervisningssituationen då 
läraren lär ut och barnen tar in menar Williams, Sheridan, och Pramling Samuelsson (2000). I 
stället finns många andra metoder som när barnen lär av varandra. Det finns många olika 
positiva sidor med att låta barn samarbeta och lära sig tillsammans, barnen får bl.a. genom att 
möta andras åsikter ompröva de egna idéerna (Williams m.fl., 2000). Det är därför bra att 
barnen får höra att det finns olika sätt att vara och tänka, barnen kan på så vis lära sig att 
förstå andras perspektiv. Att barnen känner sig trygga och inkluderade i gruppen är en 
förutsättning för att barnen ska kunna lära sig av varandra och där har läraren en viktig roll att 
se att gruppklimatet är positivt (a.a. 2000). När barnen lär sig tillsammans får de samtidigt 
möjlighet att lära sig att ta hänsyn till varandra, att vara sociala. Samarbete kan dessutom 
upplevas som motiverande, stimulerande och roligt (Williams m.fl., 2000). 
 

2.3.2 Familjens betydelse  

Förskolan blir för många föräldrar den första gången någon från en annan kultur tar hand om 
barnet (Rothstein-Fisch m.fl., 2009). En god kontakt mellan hem och förskola påverkar 
barnets lärande i en positiv riktning framhäver Fiese, Eckert, och Spagnola (2006), 
Lahdenperä (2004) och Skolverket (2005). Läraren behöver känna till barnets kultur och 
likheter/olikheter mellan kulturer för att skapa ett gott samarbeta mellan hemmet och 
förskolan. Enligt Lahdenperä (2004) är samarbetet en förutsättning för att barnet ska lyckas i 
skolan. Barnen behöver känna att de kan vara lojala med båda parter för att de inte ska 
uppleva någon inre konflikt (Lahdenperä, 2004). Det bör finnas flera olika modeller av 
samarbete för att alla familjer ska känna sig engagerade och inkluderade i förskolan betonar 
Skolverket (2005). Det kan aldrig vara en garanti att en metod som fungerar bra på ett ställe 
kommer att fungera lika bra på ett annat då metoden alltid hör till ett sammanhang menar 
Ramsey (2006).  
 
Det finns kulturer där värderingar om det kollektiva, familjen ingår i identiteten. Koncentrerar 
sig pedagogerna t.ex. enbart på jaget utan att samtidigt värdesätta den kollektiva synen blir det 
svårt för barnen och föräldrarna att förstå syftet med undervisningen beskriver Rothstein-
Fisch m.fl. (2009). Även föräldrars bakgrund behöver bekräftas på förskolan för att barnet ska 
känna sig inkluderad och accepterad som det är (Bozarslan, 2001). På så sätt kan 
hemspråkundervisning vara ett sätt att bekräfta barnens kultur (Lorentz, 2007, SOU 
1996:143). Bilder på familjen eller barnens hem på förskolan eller skolan kan vara ett annat 
sätt att bekräfta hemkulturen (Ramsey, 2006, Rothstein-Fisch m.fl., 2009). Det visar att 
skolan uppmärksammar och värdesätter barnens familj. Att låta barnen ta med sig föremål 
hemifrån som de får berätta om kan vara ett annat sätt att bekräfta barnens hemkultur 
(Rothstein-Fisch m.fl., 2009). Det är också viktigt att vara medveten om hur denna 
presentation görs och upplevs av barnen. Är barnen t.ex. obekanta med att ha individen i 
fokus är det bättre att barnen får redovisa i mindre grupper (Rothstein-Fisch m.fl., 2009). 
Förskolan kan bjuda in familjer för att låta dem komma och berätta om sina traditioner 
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(Araujo & Strasser, 2003, Fiese m.fl., 2006). Det ökar kunskapen om de olika kulturerna i 
gruppen och stärker samarbetet mellan hem och förskola. Lärare kan också skicka hem frågor 
till föräldrarna för att få mer kunskap om barnen och föräldrarnas bakgrund (Araujo & 
Strasser, 2003, Jernström & Johansson, 1997). Tillfällen behöver skapas för att utveckla ett 
gott samarbete med föräldrar t.ex. picknick eller veckoblad kan ha den funktionen (Fiese 
m.fl., 2006). Att fira högtider på förskolan är ett annat sätt att engagera föräldrarna (Ramsey, 
2006). Att uppmärksamma olika högtider, kan vara ett sätt att stärka gruppgemenskapen, men 
det är också viktigt att våga diskutera och problematisera valet att fira högtider eller inte och 
hur man gör det synliggör Bozarslan (2001). 
 
Jernström och Johansson (1997) som grundar sig på aktionsforskning ger många konkreta 
exempel på hur man kan arbeta med barnens bakgrund, bl.a. göra böcker om barnens familj, 
släktträd, göra studiebesök på föräldrarnas arbeten, uppmärksamma familjernas olika 
traditioner och språk. Det som är utmärkande i Jernström och Johansson (1997) är det 
inkluderande, positiva förhållningssättet till barnens olika kulturer och hur lärarna tar vara på 
barnens bakgrund som utgångspunkt för att inhämta nya kunskaper. När barnet lär känna sin 
historia lär det sig om utveckling vilket också väcker medvetenhet om framtiden och framtida 
val (a.a. 1997). 
 
Det är betydelsefullt för barnets identitetsskapande och lärande att barnens kulturer finns 
speglade i klassrummet. Utbudet av lekmaterial är därför viktigt enligt Gayle Evans (2004) 
och Norell Beach (1995), att det finns en mångfald bland t.ex. utklädningskläder, dockor, 
spel, bilder, musik och böcker. Genom dramaleken lär sig barnen, men då är det också 
betydelsefullt vilket material barnen har möjlighet att använda (Gayle Evans, 2004). Mycket 
av lekmaterialet som ska representera mångkultur på förskolan riktas antingen till flickor eller 
uppfattas som exotiskt påpekar Ramsey (2006). Det är viktigt som lärare att förhålla sig 
kritisk till lekmaterialet och fråga sig vad det speglar (Araujo & Strasser, 2003). Böcker och 
sagoberättande t.ex. handdockor som har ett liv och berättar är ytterligare ett sätt att 
uppmärksamma barnens kulturer (Araujo & Strasser, 2003, Bozarslan, 2001).  
 

2.3.3 Pedagogens förhållningssätt 
Pedagogen är någon som barnet ska kunna identifiera sig med och det är därför viktigt hur 
den agerar (Bozarslan, 2001, Norell Beach, 1995). Att läraren visar ett positivt 
förhållningssätt gentemot barnen och barnens familjer har stor betydelse för samarbetet 
mellan hem och förskola (Rothstein-Fisch m.fl, 2009). Skolan behöver anpassa sig efter 
barnen i stället för tvärtom. För att som lärare kunna vara öppen för barnens bakgrund är det 
viktigt att läraren känner till sin egen kultur menar Han och Thomas (2010) och Rothstein-
Fisch m.fl. (2009). Lärare kan ta vara på sin kulturella bakgrund och använda den i skola och 
förskola (Fong & Sheets, 2004). Det är enligt Fong och Sheets (2004) lättare för pedagoger att 
bekräfta barnens kulturer om de själva har kunskap om kulturerna. Norberg (2000) och 
Williams m.fl. (2000) lyfter fram att lärarens intresse och kunskaper har stor betydelse för hur 
verksamheten ser ut kring arbetet med mångfald på förskola och skola. När lärare 
uppmärksammar barnens kultur handlar det ofta om mat och högtider utan djupare 
diskussioner om värderingar eller tro. När lärare vågar ta konflikter, se skillnader i kulturer 
och samtala med föräldrar ger det dock gott resultat, samarbete med hem och förskola stärks 
och kunskapen kring olika kulturer förbättras visar Ramsey (2006) och Rothstein-Fisch m.fl. 
(2009). 
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Kontakten mellan lärare och elev är viktigare än någon metod (Ramsey, 2006, Runfors, 
2003). Det finns normer som styr hur barnens kultur blir bemött på förskolan eller skolan och 
där har läraren en stor roll att påverka vilka normer som får styra i klassrummet. Fong och 
Sheets (2004) menar att barnen vill dela med sig av sin kultur och att när läraren bekräftar det 
kan barnet känna sig stolt för den den är. Här beskrivs en positiv stämning och viljan att dela 
med sig av sin kultur mellan kompisar och lärare. Ett tydligt samband påvisas mellan lärarens 
sätt att agera och stämningen i klassrummet. När det råder en kulturell öppenhet möjliggör det 
för läraren att lära känna barnens tidigare kunskaper och styra verksamheten efter det (Fong & 
Sheets, 2004). Att vara öppen för barnens olika kulturer leder oftast till en god cirkel, där 
läraren och barnen genom att få mer kunskap kan bryta fördomar och stereotypa tankar och en 
mer komplex bild kring barns kulturer kan utvecklas, beskriver Ramsey (2006) och Rothstein-
Fisch m.fl. (2009).  
 
Att se barnens kultur som en tillgång på förskolan där pedagogerna uppmärksammar barnens 
olika kulturer möjliggör för barnen att stärka sina olika identiteter (Jernström & Johansson, 
1997, Norell Beach, 1995, Skolverket, 2005). Detta förhållningssätt där barnens kultur ses 
som en resurs kallas för ett ”interkulturellt förhållningssätt”. I det interkulturella 
förhållningssättet är interaktionen viktig, mötet mellan människor (SOU 1996:143). Lorentz 
(2007) talar om en ”interkulturell pedagogik” som inkluderar alla elever: ”Det är inte frågan 
om elever från alla möjliga kulturer och länder frånsett svenska elever. Nej, det är just frågan 
om att alla elever, oberoende av kultur, etnicitet eller religion, tillsammans kan vara aktiva 
deltagare i en utbildningssituation.” (Lorentz, 2007, s. 98). Det interkulturella 
förhållningssättet berör med andra ord alla förskolor och skolor (Ljungberg, 2005, Lorentz, 
2007, Skolverket, 2005). Det finns fler forskare, (bl.a. Brömssen & Rodell Olgaç 2010, 
Lunneblad, 2006), som poängterar vikten av att vidga begreppet från att handla om etnicitet 
till att inbegripa fler perspektiv. “Intercultural education is challenged through a widening of 
the concept, not only covering processes of ethnicity and culture, but also of gender, class, 
religion, age and disability.” (Brömssen & Rodell Olgaç, 2010, s. 130). Genom att fokusera 
på personliga traditioner i stället för att generalisera om länder kan vi komma bort från 
perspektivet etnicitet och det exotiska i mångfalden beskriver Norell Beach (1995).  
 
Enligt Brömssen och Rodell Olgaç (2010) är utmaningen att omvandla det interkulturella 
förhållningssättet från teori till praktik. Det saknas en samverkan mellan teori och praktik och 
det finns en osäkerhet hos pedagogerna kring hur arbetet med barns olika kulturer kan se ut på 
förskola och skola (Fong & Sheets, 2004, Gayle Evans, 2004, Lunneblad, 2006). Det behövs 
mer pedagogisk forskning med konkreta exempel på hur en mångkulturell undervisning skulle 
kunna se ut anser Fong och Sheets (2004) och Lahdenperä (1999). Lärare behöver förståelse 
för hur barnens kulturer kan användas i vardagen. Gayle Evans (2004) påpekar dock att 
arbetet med barns olika kulturer inte är så komplicerat. ”Multicultural education is really just 
about the lives of children and their families within and outside their classrooms.” (Gayle 
Evans, 2004, s. 2).  
 

2.4 Förståelse för allas lika värde 
Barn är i tidig ålder medvetna om kulturella skillnader (Araujo & Strasser, 2003, Lappalainen, 
2009, Ramsey, 2006). Förskola och skola har därför ett ansvar att arbeta med förståelsen för 
allas lika värde och respekten för varandra. Lappalainen (2009) som studerat barn på förskola 
beskriver hur barn är kapabla att inkludera eller exkludera varandra på grund av t.ex. hudfärg. 
Barnen har också stereotypa kunskaper kring kulturer. Fong och Sheets (2004) visar likt 
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Lappalainen (2009) hur barn är medvetna om sin kultur, men här beskrivs en mer positiv 
stämning bland barnen och lärare och en vilja att dela med sig av sina kulturer  
 
Arbetet för allas lika värde finns med i styrdokumenten för förskola och skola (Skolverket, 
2005, Utbildningsdepartementet, 2010, Utrikesdepartementet, 2004). Arbetet med mångfald 
och allas lika värde gäller på så sätt alla förskolor. Det är bra att redan i förskolan arbeta med 
förståelsen för allas lika värde. Om barnen tidigt uppmärksammas kring mångfald, olika sätt 
att vara eller leva, leder det till respekt för varandra (Gayle Evans, 2004, Han & Thomas, 
2010, Ljungberg, 2005). När pedagogerna förhåller sig positiva till olikheter leder det till 
tolerans hos barnen. Barnen behöver uppmärksammas på de inre likheterna som finns, oavsett 
olika kulturer och ett av målen med verksamheten på förskolan är att barnen i framtiden ska 
kunna leva i fred tillsammans beskriver Norell Beach (1995). För att få en känsla och respekt 
för andra kulturer är det betydelsefullt att barnen ges möjlighet att kunna identifiera sig med 
andra barn i andra delar av världen (Norell Beach, 1995). 
 
Sedan 1900-talet har det funnits en strävan i Sverige att uppnå demokrati genom att betona 
likheter och likabehandling (Lorentz, 2007). Lunneblad (2006) beskriver hur pedagoger 
osynliggör mångfalden i gruppen för att barnen inte ska känna sig utpekade, i stället söker 
pedagogerna att betona det gemensamma, att alla barn är lika. Det finns flera forskare, (bl.a. 
Norberg, 2000, Runfors, 2003,) som uppmärksammar detta fenomen, att läraren undviker att 
uppmärksamma det annorlunda, och de menar att det kan finnas olika orsaker till 
pedagogernas agerande såsom osäkerhet i hur man bemöter barns olika kulturer eller målet att 
skapa en gruppgemenskap. Detta fenomen kan också handla om ett rättvisetänkande där 
olikhet ses som ett problem (Lorentz, 2007, Norell Beach, 1995). Det finns en 
motsägelsefullhet i sättet att bemöta barnens kulturer på förskola och skola när barnens olika 
kulturer antingen hyllas och uppmärksammas eller uppfattas som negativa och tystas ned med 
motiveringen att alla är lika (SOU 1996:143). När barnens olikheter tystas ner blir följderna 
att barnen inte uppmärksammas för de individer de är utan kanske snarare identifieras som 
något de inte är (Runfors 2003). Normerna som gäller på förskola och skola påverkar barnens 
möjlighet till utveckling och lärande (Lorentz, 2007, Runfors, 2003). Läraren behöver, 
beskriver SOU 1996:143, lära känna eleverna för att veta hur den ska kommunicera med dem, 
barn är olika och då fungerar det inte att ha som mål att alla ska bemötas på samma sätt (SOU 
1996). Idag har det dock skett en utveckling där en mer positiv syn kring mångfald etablerats i 
samhället (Lorentz, 2007). Mer arbete kan dock göras på förskolor och skolor för att nå en 
ökad respekt för olika kulturer anser Gayle Evans (2004) och Lappalainen (2009). 
 
Barnen behöver lära känna sig själva och möta andra i lärandet om respekt. Förståelsen för 
den egna kulturen är en förutsättning för att kunna ta till sig och respektera andra kulturer 
menar Prop. 1997/98:16. För att kunna lära känna och acceptera andra kulturer behöver 
barnen ha perspektiv på sin egen kultur, att kunna se sig själva utifrån (SOU 1996:143). 
Norell Beach (1995) betonar dessutom vikten av att bli sedd för att kunna se andra. Även om 
det än så länge bara finns kortsiktiga studier om hur barn påverkas av kulturarbetet på 
förskolan visar forskning i ämnet att arbete med barns fördomar ger resultat och att arbetet 
med barns bakgrund stärker gruppen (Ramsey, 2006).  
 
Det är ett problem att skolor med få barn med föräldrar från andra länder än Sverige inte 
känner sig inkluderade i begreppet mångkulturell skola och de skolorna skulle ofta behöva 
vidga sina perspektiv (Gayle Evans, 2004, Ljungberg, 2005, Norell Beach, 1995). I stället för 
att se att det ger mer arbete och tid att lära sig om barns kulturer bör vi se de djupare 
kunskaper mångfalden tillför, att det finns olika sätt att förstå världen anser Ljungberg (2005).  
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3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka hur bekräftande av barns hemkulturer i förskolan kan 
tänkas påverka barns identitetsskapande och förståelse för allas lika värde.  
 
Forskningsfrågorna är följande:  

• Vilka strategier använder några pedagoger i förskolan och förskoleklassen för att 
bekräfta barnens hemkulturer? 

• Hur upplever pedagogerna att strategierna påverkar barnens skapande av identiteter? 
• Hur upplever pedagogerna att strategierna påverkar barnens känsla och respekt för 

andra kulturer? 
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4 Metod 
I det här avsnittet presenteras val av metod, procedur för datainsamling och bearbetning av 
data. Slutligen redogörs tillförlitligheten för metoden. 
 

4.1 Val av metod 
När jag hade klart för mig att jag ville studera strategier för att bekräfta barns hemkultur på 
förskolan såg jag först två möjligheter att göra studien på, aktionsforskning eller en 
undersökning av pedagogers arbete genom en fallstudie. Fördelarna med aktionsforskning är 
att teori och praktik förs samman, forskaren möter fältet och det kan bli ett möte och utbyte av 
kunskap (Lahdenperä, 1999). Svårigheten med aktionsforskning är dock att det är ett 
långsiktigt, tidskrävande arbete där det är väsentligt att samarbetet fungerar mellan alla 
deltagare (Lahdenperä, 1999). Jag såg att det i mitt fall skulle behövas skapa förtroende 
mellan många parter; studenten, föräldrarna, barnen och pedagogerna. För att följa de etiska 
riktlinjerna om oberoende relationer mellan forskaren och deltagare är det viktigt att använda 
en för forskaren okänd grupp (Vetenskapsrådet, 2011) Därför ville jag inte göra 
undersökningen på t.ex. min VFU-plats där jag redan hade en relation till deltagarna, något 
som skulle ha varit ett etiskt dilemma och försvårat forskningsarbetet. Jag valde därför, då 
tiden för denna studie är mycket begränsad, att göra en typ av fallstudie där pedagogers 
medvetna arbete synliggörs. Att göra en fallstudie kan vara intressant då något precist ska 
undersökas, t.ex. en undervisningsmetod (Johansson & Svedner, 2006). Då är det möjligt att 
använda sig av flera olika metoder, triangulering, för att utifrån olika infallsvinklar ringa in 
problemet. Vid en fallstudie kan flera olika metoder användas vid datainsamlingen bl.a. 
observationer, samtal och intervjuer (jämför Lunneblad, 2006). Till skillnad från 
aktionsforskningen där forskaren tar ett kliv in i undervisningen visar fallstudien snarare den 
pågående vardagen. En fallstudie ger en djupare kunskap inom ett begränsat område 
(Johansson & Svedner, 2006, Lee & Dallman, 2008). Lee och Dallman (2008) använder sig 
dock enbart av en metod, halvstrukturerade intervjuer, vilket visar att en fallstudie kan 
innebära att datainsamlingen bygger på en metod.  
 
Då jag ville undersöka hur några pedagoger bekräftar barns hemkultur på förskolan blev det 
ett mindre område som skulle undersökas på djupet, vilket gjorde att fallstudien lämpade sig 
som metod. Jag tänkte använda mig av tre metoder vid datainsamlingen; kvalitativa 
intervjuer, observationer och studie av pedagogiskt material. Att använda sig av fler metoder 
stärker trovärdigheten i studien (Johansson & Svedner 2006, Kvale, 1997). Syftet måste alltid 
styra valet av metod. Om vi jämför en kvantitativ enkät och en kvalitativ intervju ser vi att 
enkäten har sina fasta frågor på gott och ont, det går snabbt att sammanställa data i siffror och 
därför går det att fråga fler personer (Johansson & Svedner, 2006). I den kvalitativa intervjun 
träffas forskaren och informanten och forskaren kan förklara frågor som är otydliga och ställa 
följdfrågor vilket möjliggör för fördjupade och införstådda svar. Den här studien är av 
kvalitativ art, där ett mindre område blir beskrivet desto mer. För att ta reda på hur någon 
tänker är intervjuer en bra metod Lee & Dallman, 2008). Intervjun möjliggör till skillnad från 
en observation att röra sig i dåtid, nutid och framtid och alltså ta upp sådant som har hänt, 
händer eller kanske kommer att hända (jämför Lunneblad, 2006). I denna studie används 
kvalitativa intervjuer vilket innebär att utifrån syftet med undersökningen tas vissa teman upp 
och informanten kan tala fritt utifrån dessa teman. Syftet med den kvalitativa intervjun är att 
sedan göra tolkningar kring teman som berörts under intervjun (Kvale, 1997, Lee & Dallman, 
2008).  
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Intervjuerna ljudinspelas, något som säkerställer att det som sägs blir bevarat i sin exakta form 
utan omtolkningar. Ljudinspelningen underlättar för intervjuaren att vara en god lyssnare då 
den inte samtidigt behöver skriva ner allt som sägs. Studien innehåller både enskilda 
intervjuer och gruppintervjuer. Att intervjua två samtidigt har vissa fördelar som att 
deltagarna kan fylla i varandras svar och inspireras av varandra, de behöver inte heller ha hela 
uppmärksamheten på sig som kan göra att det är svårt att reflektera. Nackdelen är att de 
kanske inte alltid är överens, men att det inte är säkert att de vågar uttrycka det, att en persons 
åsikter tar över i intervjun. Där kan det vara en fördel att göra en enskild intervju. Trost 
(1995) rekommenderar att intervjua personer enskilt just på grund av gruppdynamiken, att 
samma saker inte skulle komma fram om man intervjuade personerna enskilt, att den 
pratsamma exempelvis riskerar att ta över under intervjun. Å andra sidan är det forskarens 
ansvar att leda intervjun och att vara lyhörd så att båda personerna kan göra sin röst hörd. 
Forskaren behöver vara med och styra intervjun så att den får svar utifrån syftet med studien 
(Trost, 1995). Det är viktigt att forskaren är medveten om sina egna förväntningar som annars 
kan påverka själva intervjun (Johansson & Svedner 2006). Utifrån det perspektivet är det 
viktigt att undvika ledande frågor. Då intervjuerna utgår från öppna frågor ger det möjligheten 
att få andra infallsvinklar i studien än forskaren själv har planerat (Lunneblad, 2006). Då 
frågorna är öppna möjliggör det därmed för deltagarna att påverka resultatet, forskarens 
förväntningar kan ta ett steg tillbaka. Samtidigt kan forskaren också väcka tankar hos 
deltagarna, genom att beröra olika perspektiv väcks frågor, om hur något är eller skulle kunna 
vara (Lunneblad, 2006). 
 
Observationerna som ingår i studien är inplanerade tillfällen, i samråd med pedagogerna, där 
observatören har en passiv roll. Studie av pedagogiskt material sker i samband med 
intervjuerna. Studien av materialet och observationerna har funktionen att ge en djupare 
förståelse av hur strategierna används. Att visuellt också få ta del av information underlättar 
för minnet, att flera sinnen blir inblandade. Det gör också att det går att kontrollera att 
resultatet som uppkommer genom intervjun stämmer överens med resultatet från de övriga 
metoderna (Johansson & Svedner, 2006).  
 

4.2 Urval 
Studien är gjord i mellersta Sverige. Detta val motiveras med att det inte ska bli alltför lång 
resväg för att göra intervjuer och eventuella observationer vilket skulle ha varit fallet om 
studien gjorts i norra eller södra Sverige. 
 
Förskolorna valdes i första hand ut för att de arbetar med att bekräfta barnens hemkulturer. 
Urvalet styrdes därmed av syftet med studien. Jag kontaktade först fyra förskolor och en 
förskoleklass som valdes ut för att de använder, eller har använt en särskild metod, ett 
gosedjur från förskolan som får följa med barnen hem och sedan komma tillbaka och berätta 
vad det varit med om. Jag fick information om dessa förskolor, skolor genom att höra mig för 
bland förskolor, kollegor och via internet. En av de fyra förskolorna avböjde, medan övriga 
tre tackade ja. Jag frågade även de förskolor jag kontaktat om de kände till andra förskolor 
som arbetar med barns hemkulturer vilket ledde mig vidare till nya kontakter. På så vis kom 
jag i kontakt med ytterligare en förskola som arbetade med gosedjuret och en förskola som 
aktivt arbetar med att bekräfta barnens hemkulturer. För att få en slumpmässig kontrollgrupp 
av hur strategier kan se ut lottade jag även ut två förskolor där den ena avböjde medan den 
andra tackade ja. Ytterligare en förskola valdes sedan ut utifrån sitt geografiska läge och att de 
använt metoden med gosedjuret. 
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Tanken med urvalet är även att få olika förskolor representerade, dels vad gäller ålder på 
barnen, dels vad gäller det geografiska läget, landsbygd och tätort. Tre av förskolorna finns i 
tätorten och två av förskolorna och förskoleklassen ligger på landsbygden. Fem av 
förskolorna, skolorna är kommunala medan den sjätte är ett föräldrakooperativ. Åldern på 
barnen är mellan ett och sex år. Förhoppningen är att genom att ha olika typer av förskolor 
och en förskolklass kan det ge ett rikt material och möjligheter till olika perspektiv, men även 
en förhoppning att läsaren ska kunna känna igen sig bland urvalet i studien.  
 
Av de åtta förskolorna, skolorna som tillfrågades var det två som avböjde från att delta med 
motiveringen att de inte arbetade med barnens hemkulturer för tillfället. En menade att de 
hade mest svenska barn och att det därför framförallt var de svenska traditionerna de arbetar 
med och att det vore intressantare för mig att kontakta en annan förskola med många olika 
länder representerade. Den andra förskolan berättade att de brukar ha fokus på hemmet vid en 
viss tidpunkt per år, men att det inte var just nu.  
 
Av de sex platserna som besöktes var två av dem kända sedan tidigare och av de nio 
pedagogerna som intervjuades var en av dem känd sedan tidigare. Målet med urvalet är att 
följa de riktlinjer Vetenskapsrådet (2011) ger om att ha en oberoende relation mellan 
respondent och informant. Känner respondenten informanten kan en risk finnas att personen 
t.ex. tackar ja till att delta fast den kanske egentligen inte vill. Även under själva intervjun 
finns en risk att om informanten och respondenten känner varandra kan respondentens 
kännedom av informanten utnyttjas på ett etiskt felaktigt sätt.  
 

4.3 Procedur vid insamling av data 
För att kontakta förskolorna skrevs ett brev, se bilaga 1, där syftet med studien beskrevs, de 
etiska riktlinjerna som kommer att efterföljas och en förfrågan om att vilja delta. Brevet 
skickades till förskolechefen eller rektorn på respektive förskola, skola per mail. Efter några 
dagar kontaktades förskolorna/skolan per telefon. Då presenterades ännu en gång syftet med 
studien och förfrågan om intresse fanns att delta.  
 
Tanken var från början att skicka några av huvudfrågorna per mail innan själva intervjun. Då 
den första pedagogen som kontaktades avböjde från att få frågorna i förväg rättade jag mig 
efter det, eftersom syftet med studien och de etiska riktlinjerna som skulle efterföljas redan 
fanns förklarade i brevet de hade fått.  
 
Under min VFU (verksamhets förlagda utbildning) fick jag, den sista terminen på 
lärarutbildningen hjälp av den lokala lärarutbildaren genom att diskutera hur pedagogerna där 
arbetar för att bekräfta barnens hemkulturer. Det förberedde mig på vilka frågor jag sedan 
skulle kunna ställa och gav mig ett exempel på hur en pedagog kan svara och uppfatta mitt 
ämne. Jag gjorde sedan ett skriftligt upplägg av intervjun och gjorde en testintervju med en 
förskollärare jag känner där jag testade frågorna. Jag fick genom testintervjun öva på 
intervjutekniken och det tekniska att spela in. Jag lyssnade igenom intervjun och utvärderade 
frågorna och sättet jag intervjuade på. Jag justerade några av frågorna och skrev sedan ett 
upplägg av intervjun (se bilaga 2), en mall att ha till hands vid intervjuerna. Syftet med det 
skrivna materialet var att ha ett stöd att luta sig tillbaka vid under intervjun. Alla frågor var 
dock inte tänkta att ha samma tyngdpunkt vid varje intervju utan pedagogernas egna 
erfarenheter och kunskaper fick styra intervjun. Att upplägget av intervjuerna liknade 
varandra skulle dock underlätta för bearbetning och analys av materialet. 
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Alla intervjuer har ljudinspelats med hjälp av en Mp3 spelare och pedagogerna har fått 
information om intervjun, se bilaga 3, bl.a. om hur materialet kommer att användas och fått ge 
sitt samtycke. Jag har därmed sökt att följa de etiska riktlinjerna för forskning som handlar om 
att informera deltagarna om bl.a. deras frihet att när som helst ha möjlighet att avbryta sitt 
deltagande (Vetenskapsrådet, 2011). Intervjuerna har utförts på informanternas arbetsplatser, 
utan andra personers närvarande. De etiska riktlinjerna har också efterföljts vad gäller att 
förvara det insamlade materialet oåtkomligt för andra och alla platser och personer som 
kontaktats har behandlats konfidentiellt, utan vetskap för andra (Vetenskapsrådet, 2011). 
 
Vid tre tillfällen har jag kontaktat informanter per telefon för att komplettera en fråga, något 
de fått förfrågan om vid intervjutillfället.  
 
Jag har för att få en tydligare bild av det vi pratat om under intervjun också studerat material 
pedagogerna använt som ingår i strategierna vi talar om. Dokumentationen av detta material 
har endast gjorts genom anteckningar och redan där har jag avidentifierat platser, objekt och 
namn. Att jag inte tagit fotografier eller kopierat texter är framförallt på grund av etiska skäl; 
pedagogerna skulle ytterligare få lämna ut sin identitet och sitt tidigare arbete i andras händer. 
En annan anledning är att intervjuerna, och inte studie av undervisningsmaterial, har varit den 
avgörande metoden för den här studien. 
 
Efter eller före intervjun ställde jag frågan till pedagogerna om de använde sig av någon 
strategi i nuläget som de tyckte skulle vara intressant att observera. Jag poängterade att det då 
skulle vara en planerad aktivitet och inte det vardagliga mötet med barnen. Pedagoger från 
fyra förskolor ansåg inte att de hade en sådan aktivitet medan pedagoger från två förskolor 
menade att de hade det. Därför har två observationer utförts som blir ett komplement till 
studien. Vid observationerna har anteckningar förts i efter hand för att inte respondenten ska 
påverka stämningen allt för mycket. Den ena observationen har även ljudinspelats. Etiska 
överväganden som fick göras i och med observationerna var om samtliga föräldrar skulle 
godkänna barnens deltagande eller inte. Därför tog jag hjälp av Vetenskapsrådets riktlinjer. "I 
vissa fall, då undersökningen inte innefattar frågor av privat eller etiskt känslig natur, kan 
samtycke inhämtas via företrädare för uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare (t.ex. 
skolledning, lärare, arbetsgivare, fackförening eller motsvarande)". (Vetenskapsrådet, 2011, s. 
9). Då jag enbart skulle observera strategierna och hur pedagogerna arbetar och det fanns lite 
tid att informera och samla in underskrifter från samtliga föräldrar tillfrågades därför 
pedagoger, förskolechefen och eventuellt närvarande föräldrar och barn. Barnens personliga 
historier som skulle kunna komma fram vid observationerna eller under intervjuerna redogörs 
inte i studien.  
 

4.4 Bearbetning av data 
Det insamlade materialet har behandlats genom att det har lyssnats igenom ett flertal gånger. 
Intervjuerna har överförts till skrift i sammanfattad form eller transkriberad form, utifrån 
studiens syfte. För att kategorisera materialet har jag tagit hjälp av forskningsfrågorna och 
litteraturbakgrunden i studien. Jag har sökt efter likheter och skillnader i de olika intervjuerna 
och även försökt att se orsaker till vad likheterna och skillnaderna beror på. Likt Lee och 
Dallman (2008) har jag med hjälp av litteraturen sökt att analysera och tolka meningar i vad 
som sagts.  
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4.5 Tillförlitlighet 
Vid kvalitativa intervjuer går det inte att prata om konstans på det sätt att denna studie får 
exakt samma resultat vid ett annat tillfälle (Trost, 1995). Vid en kvalitativ intervju ingår 
respondenten som ett subjekt vilket också kommer att påverka resultatet, tankar möts och 
påverkar varandra. Människor förändras och det är inte särskilt troligt att resultatet skulle bli 
exakt detsamma vid ett annat tillfälle. Enligt Trost (1995) kommer tanken om reliabilitet 
kommer från kvantitativa studier. I en kvalitativ studie däremot handlar det mer om att visa att 
det som presenteras är trovärdigt. Det är omöjligt för intervjuaren att vara objektiv, men att 
det är viktigt att vara medveten om hur frågor ställs, att de t.ex. är öppna och inte ledande eller 
värderande (Lunneblad, 2006, Trost, 1995). Den som intervjuat har varit den samma, men har 
troligen under tidens gång utvecklat och förbättrat intervjutekniken. Under analysen av data 
har det varit viktigt att förhålla sig kritisk till exempelvis hur frågor ställs och hur det kan 
påverka resultatet. Då målet med den här studien främst har varit att undersöka och diskutera 
metoder pedagoger använder borde respondentens utveckling ändå inte utgöra någon större 
nackdel för tillförlitligheten i svaren. 
 
Att använda sig av flera metoder samtidigt säkerställer trovärdigheten av studien (Johansson 
& Svedner 2006). Att samtidigt göra observationer, intervjuer och studera 
undervisningsmaterial möjliggör att kontrollera att resultatet från de olika metoderna 
överensstämmer. Ett annat sätt att stärka trovärdigheten i metoden är att ställa samma frågor 
till flera olika personer och på olika platser (Johansson & Svedner, 2006). Att intervjuerna 
dokumenterats genom ljudinspelning gör att det går att kontrollera att uppgifterna från 
fältarbetet stämmer. 
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5 Resultat och analys 
I detta avsnitt kommer först en introduktion av deltagarna, deras syn på barngruppen som 
mångkulturell eller ej. Sedan följer en beskrivning av olika strategier för att bekräfta barns 
hemkulturer i förskolan; hemkulturen, gosedjuret, och pedagogens förhållningssätt. Slutligen 
redovisas hur pedagogerna upplever att strategierna påverkar barnens identitetsskapande och 
känsla och respekt för andra kulturer. 
 

5.1 Deltagarna 
Förskola 1 ligger i tätorten med en avdelning. Åldern på barnen är 1-5 år. Inriktning på 
förskolan är språk och kultur. Här arbetar pedagog A. 
 
Förskola 2 ligger i tätorten med fyra åldersindelade avdelningar. Åldern på barnen är 1-5 år. 
Inriktning på förskolan är mångkultur. Här arbetar pedagog B.  
 
Förskola 3 ligger i tätorten med fyra åldersindelade avdelningar. Åldern på barnen är 1-5 år. 
Inriktning på förskolan är natur och språk. Här arbetar pedagog C och D. 
 
Förskola 4 ligger på landsbygden med fyra åldersindelade avdelningar. Åldern på barnen är 1-
5 år. Inriktning på förskolan är natur. Här arbetar pedagog E och F på olika avdelningar. 
 
Förskola 5 ligger på landsbygden och är ett föräldrakooperativ med en avdelning. Åldern på 
barnen är 1-5 år. Inriktning på förskolan är natur. Här arbetar pedagog G och H. 
 
Förskoleklass 6 ligger på landsbygden. 3 förskoleklasser finns på skolan. Inriktning på 
förskolan är språk. Åldern på barnen är 5-6 år. Här arbetar pedagog I. 
 
Ordet pedagog inbegriper i denna studie barnskötare, förskollärare och lärare. Ordet förälder 
innefattar även vårdnadshavare. Samtliga informanter har flera års erfarenhet från arbete inom 
förskola eller skola och alla är kvinnor. Intervjuerna på förskola 3 och 4 är gruppintervjuer 
medan de andra är enskilda intervjuer. Två observationer har även utförts vid samlingar på två 
av förskolorna, en med gosedjuret och en då en förälder är inbjuden. Jag har tagit del av 
arbetsmaterial från alla förskolor, förskoleklassen.  
 
Av etiska skäl har citat eller liknande som gör att man skulle kunna känna igen deltagarna 
undvikits vid redovisande av resultatet. Alla platser och personer har avidentifierats.  
 

5.1.1 Mångkulturell förskola? 
Pedagog A-D anser att de har en mångkulturell barngrupp medan pedagog E-I inte tycker att 
de har det. Alla pedagogerna i studien hänvisar till om många barn kommer från andra länder 
än Sverige i barnguppen eller inte. Pedagog B berättar att barnen kanske är födda i Sverige, 
men att många av barnens föräldrar kommer från andra länder och att det påverkar barnens 
hemkultur, olika traditioner och religioner finns representerade i barngruppen. Pedagog A 
lägger i definitionen mångkultur barnens olika utseenden, men uppmärksammar vidare i 
intervjun språket, musik, mat, traditioner och religion. Pedagog C uppmärksammar att 
barnens hemmiljöer skiljer sig åt på deras förskola, men att barnen också har barnkulturen 
gemensam. Pedagog D betonar att kulturbegreppet inbegriper många olika betydelser. 
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Pedagog G menar, likt pedagog D, att definitionen av mångkultur beror på vad man menar 
med begreppet. Pedagog I tar i första hand upp etnicitet och länder som definition för en 
mångkulturell barngrupp, men kommer sedan in på skillnader i barngruppen; om föräldrar 
kommer från en stor stad eller landsbygd, eller om barnen innan de börjar i förskoleklassen 
varit hemma, hos dagbarnvårdare eller gått på förskola. Barnens olika bakgrunder märks i 
barngruppen anser pedagog I.  
 

5.2 Hemkulturen 
I förskoleklassen får barnen den första terminen olika hemläxor som har anknytning till 
hemmet t.ex. att rita sitt hus eller att lära sig sin adress och sitt telefonnummer. De får även 
berätta om sin familj, vad t.ex. mormor, eller farbror heter och gör. Barnen arbetar mycket i 
grupp och pedagog I menar att det är viktigt att barnet får visa vem den är där familjen ingår. 
Det är också bra för pedagogen att arbeta med familjen för att lära känna barnet och få 
kunskap kring barnets bakgrund. 
 
På förskola 4 har pedagogerna sedan flera år tillbaka arbetat med att ha små böcker med 
fotografier på barnens familj. Där finns människor och platser som betyder mycket för barnet 
representerade. Även pedagogerna har böcker om sin familj. Några barn saknar däremot 
böcker och pedagog E tycker inte att det ska vara ett måste för föräldrarna att ta med 
fotografier. Pedagog F berättar att de själva tillsammans med ett barn som inte fick med sig 
några kort hemifrån gjorde boken på förskolan, med t.ex. favoritleksak, förälderns yrke, kort 
på föräldern som hämtade, så att även det barnet fick sin bok. Under intervjun diskuterade de 
också möjligheten att använda kort de tar vid hembesöket till boken om barnet inte får med 
sig några kort hemifrån. De flesta föräldrarna tycker det är en mycket bra idé med böckerna 
och ibland har de lagt till någon bild eller gjort om böckerna när de inte längre känns aktuella 
berättar pedagog E. Att pedagogernas böcker också finns tillgängliga gör att föräldrarna t.ex. 
under inskolningen kan få lite mer information om vilka som arbetar där. Pedagogerna får 
genom böckerna lite kunskap om barnens liv, då barnen kanske ännu inte kan berätta så 
mycket själva, och de kan använda dem för att prata om familjen berättar pedagog E vidare. 
Böckerna blir även en trygghet när barnen saknar sin familj, barnen kan när de vill ta fram 
och titta i böckerna, de tycker det är spännande att sitta och läsa, också i varandras böcker, 
beskriver pedagog E. Böckerna tar barnen med när de byter avdelning och när de slutar på 
förskolan får de ta hem dem.  
 
På förskola 1 har några av de yngre barnen fotografier på familjen uppsatta på väggen. ”De 
mindre går dit och pekar” säger pedagog A. Syftet med det är att de yngsta barnen som börjar 
på förskolan ska känna trygghet att vara på förskolan berättar pedagog A. Ytterligare en 
förskola har tänkt använda sig av fotografier, men har inte börjat och en tredje har försökt, 
men fick inte in så många kort av familjerna. Pedagogen visste inte varför de inte fick in kort 
av föräldrarna, kanske berodde det på att pedagogerna var otydliga med syftet eller att 
föräldrarna inte tyckte att det var relevant. 
 
Att uppmärksamma föräldrarnas yrken lyfter pedagogerna från förskola 3 och 4 fram. De 
bjuder in föräldrar att komma och berätta om sitt yrke och visa upp sina arbetskläder. Även 
om inte alla nappat på förslaget har några föräldrar kommit och berättat för barnen på 
förskolan. Förskolorna har också vid något tillfälle gjort studiebesök på föräldrars 
arbetsplatser. Pedagog E och F berättar att de när de tagit upp föräldrarnas olika yrken också 
uppmärksammat genusperspektivet, barnen får genom föräldrarna verkliga exempel, t.ex. att 
en brandman kan vara en kvinna. De tycker annars att de inte uppmärksammar föräldrars 
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yrken olika utan att alla föräldrars sysselsättning har samma värde. Pedagog C tycker att det 
är viktigt att som pedagog vara medveten om hur man pratar om olika yrken. 
 
Pedagog A har erfarenhet från sin tidigare arbetsplats att bjuda in föräldrar att dela med sig av 
sin kultur. Föräldrarna kan berätta om sina traditioner och har t.ex. lärt ut någon dans eller 
visat upp traditionella kläder. När föräldrarna kommer och öppet berättar om sina traditioner 
byts fördomar ut mot kunskap vilket underlättar samarbetet mellan hem och förskola. Nu har 
förskolan där pedagog A arbetar, precis börjat att bjuda in föräldrar att komma och berätta om 
sin kultur för barnen på förskolan och vid ett sådant tillfälle deltog respondenten för att 
observera. Föräldern som bott i Sverige i något år berättade på svenska och svarade på frågor, 
framförallt från pedagogen, t.ex. om vad man äter och vilka djur som finns i dennes hemland. 
Föräldern berättade också på sitt språk och lärde barnen räkna, lekte ringlekar och spelade upp 
musik och dansade med barnen. Barnen till föräldern visade glädje och vilja att delta och 
sjöng och dansade några sånger på sitt hemspråk. 
 
På förskola 1 och 2 har de en sommarfest då alla föräldrar deltar och tar med sig mat från sin 
hemkultur. Den här festen har hög uppslutning, alla är mycket positiva och vill delta. Det är 
känt att maten förenar människor, berättar pedagog A och B. Att få dela med sig av sin 
matkultur är ett sätt för föräldrarna att känna sig delaktiga och kompetenta menar pedagog A.  
 
En förskola har en bild på världskartan och där finns nålar anknutna till en tråd och barnets 
fotografi som visar på barnets föräldrars ursprung. Två förskolor har flaggor uppsatta som 
representerar de olika nationaliteter som finns i barngruppen. Barnen kanske är födda i 
Sverige, men deras föräldrar är uppväxta i ett annat land och barnen pratar de språken hemma, 
berättar pedagog B. Flaggorna som sitter nära varandra uppmärksammar den mångfald som 
finns i barngruppen utan att peka ut någon betonar pedagog B. En förskola har i anknytning 
till en världskarta en lokal karta över kommunen och där ska barnen få markera var de bor och 
även få rita sitt hus. Barnens hem uppmärksammas på det här sättet och de får även kunskap i 
geografi, en uppfattning om avstånd. Förskola 3 arbetade på ett liknande sätt på en avdelning 
då de ritade upp en karta över området med förskolan i centrum. Sedan tog de bilder på varje 
barns hem och markerade med nålar var barnen bodde på kartan, slutligen drog de en tråd till 
varje barns bild på hemmet. 
 

5.2.1 Språket 
Förskola 5 och 6 betonar vikten att barnen utvecklar språket och t.ex. övar i att tala inför 
andra. Pedagogerna på fyra förskolor nummer 1,2,3 och 4 lyfter fram arbetet med barnens 
hemspråk på förskolan. Pedagogerna från förskola 3 berättar hur de använde barnens 
hemspråk i ett temaarbete med gosedjuret (en närmare beskrivning om temaarbetet kommer 
längre fram). Föräldrarna fick skriva på sina språk till fotografier från hemmet och 
modersmålslärarna hjälpte sedan till att översätta till svenska. Pedagogerna på förskola 1 och 
4 använder barnens hemspråk i verksamheten i lek, sång, och sagor. De kan t.ex. räkna på de 
olika språken och i leken kan barnen använda sitt hemspråk, men också hitta på egna ord. 
Både förskola 1 och 4 har ordet välkommen på föräldrarnas och pedagogernas alla språk. 
Pedagog A berättar att de började arbeta med barnens hemspråk på förskolan då det var en del 
av barnen som inte kunde svenska när de började. Pedagogerna och barnen lär sig olika ord 
och sätter upp ordens betydelser på väggen och föräldrarna hjälper till att skriva. De jämför 
olika ord och språk med varandra, hur de låter eller olika betydelser och har roligt åt 
skillnader och likheter. Orden uppmärksammas i vardagen t.ex. när de sitter och äter. Barnen 
kan också få i hemläxa att lära sig betydelsen för t.ex. en grönsak på ett språk berättar 
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pedagog A vidare. De lyssnar dessutom på sagor på barnens hemspråk. Om ett barn är ny i 
Sverige, beskriver pedagog A, kan det genom de inspelade sagorna sitta och skratta och förstå 
en saga. De andra barnen får samtidigt förståelse för hur det kan vara att vara utanför och inte 
förstå, vilket gör att empati kan utvecklas hos barnen (pedagog A). Både pedagog A och B 
som själva är uppväxta i andra länder än Sverige upplever att deras bakgrund hjälper dem att 
förstå barnen och föräldrarna som håller på att lära sig svenska.  
 
Pedagog E berättar att föräldrarna till de yngre barnen med andra hemspråk än svenska, när de 
börjar, skriver upp ord som barnen kan. Eftersom barnen kanske använder sitt hemspråk är det 
bra att pedagogerna känner till och kan använda barnens språk anser pedagog A och E. Det är 
lättare för pedagogerna att bekräfta barnens språk när de själva kan språket menar pedagog E. 
Det stämmer överens med pedagog A’s erfarenhet som berättar att när hon kan ett barns 
hemspråk kan det barnet uppleva det som en trygghet och ty sig till henne.  
 
Ett barn fick med sig ett spel hemifrån där de använder olika ord, visar pedagog A och efter 
att de spelat spelet på förskolan började barnet använda sitt hemspråk på förskolan. I och med 
att pedagogerna lyfter fram barnens språk som något positivt gör det att de blir stolta över sitt 
språk och vågar använda det i exempelvis leken berättar pedagog A, B, E och F. Pedagog F 
uppmärksammar att det finns normer kring språken, att vissa språk kan ha mer status än andra 
hos barnen. Föräldrarna och barnen tycker att det är positivt att deras språk uppmärksammas i 
förskolan, de känner sig på så sätt delaktiga och kompetenta beskriver pedagogerna A, B, E 
och F. När pedagogerna själva försöker lära sig föräldrarnas språk visar de också förståelse att 
det är en utmaning att lära sig ett nytt språk visar pedagog A. 
 

5.3 Gosedjuret 
Sju av pedagogerna (pedagog C- I) som intervjuats arbetar eller har arbetat med gosedjuret 
som metod för att uppmärksamma barnens hemkulturer och kommer från tre olika förskolor 
och en förskoleklass.  
 

5.3.1 Hur pedagogerna använder gosedjuret 
Det som var gemensamt för förskoleklassen och de tre förskolorna var att ett gosedjur från 
förskolan fick följa med ett barn i taget, hem till sig. Pedagog I berättade att de barn som hade 
någon allergi fick börja med att ta hem gosedjuret. Längden barnet hade gosedjuret hemma 
hos sig varierade på de olika förskolorna och förskoleklassen från över en natt, över helgen 
eller i en vecka. Det gosedjuret fick vara med om dokumenterades skriftligt i förskoleklassen 
och på en förskola, antingen av föräldrarna eller av barnet, i en gemensam bok. På förskolan 
fick barnen även rita en teckning. På förskola 3 fick barnen eller föräldrarna dokumentera 
genom att fotografera vad gosedjuret och barnet var med om. Förskolan lånade ut kameran till 
familjerna för att ta minst 10 bilder. Där fick föräldrarna också skriva något om varje kort. På 
den fjärde förskolan fanns inte några förväntningar att föräldrarna eller barnet dokumenterade 
vad gosedjuret gjorde hemma hos barnet, men föräldrarna eller barnen kunde spontant ibland 
ta kort som de skickade med eller ritade en teckning eller skrev något. Tre av pedagogerna 
från olika förskolor och förskoleklassen berättade att gosedjuret förvarades i en väska och att 
det kunde hända att barnen skickade med någon gåva till gosedjuret i väskan. Pedagog I 
berättar att för att namnge gosedjuret fick alla barn skriva en lapp vad de önskade att 
gosedjuret skulle heta. Sedan lottade de ut vad gosedjuret skulle heta och de utförde en liten 
ceremoni där gosedjuret fick sitt namn. 
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När gosedjuret och barnet kom tillbaka till förskolan/förskoleklassen fick barnen på tre av 
fyra förskolor och förskoleklassen berätta vad de hade gjort tillsammans. I två fall skedde 
detta vid en samling med en mindre grupp barn, cirka 10 barn åldersindelat, och i ett fall med 
hela avdelningen på cirka 17 barn. Texten eller teckningen barnen hade skrivit fungerade som 
stöd i berättandet, pedagoger kunde hjälpa till att läsa och ibland kunde barnet själv läsa. 
Pedagog I berättade att barnet fick sitta på en särskild stol när den skulle berätta och att de lät 
slumpen avgöra vem som skulle ha gosedjuret härnäst.  
 
På förskola 3, där föräldrarna hade tagit fotografier och skrivit hade de ingen planerad 
samling direkt när gosedjuret kom tillbaka. Där gjorde pedagogerna böcker av barnens bilder 
och texterna till bilderna. Modersmålspedagogerna hjälpte till att översätta texterna till 
svenska de gånger föräldrarna hade andra språk än svenska som hemspråk. I böckerna fanns 
sedan texten på såväl svenska som barnets hemspråk under bilderna. Alla avdelningar på 
förskolan arbetade på samma sätt samtidigt vilket gjorde att det var ett gemensamt projekt för 
hela förskolan, däremot kunde böckerna se olika ut på olika avdelningar. Barnen kunde när 
böckerna var färdiga gå och titta i dem och prata om bilderna. I slutet av projektet anordnades 
en fest med föräldrar barn, pedagoger och modersmålslärare där de åt, dansade och umgicks. 
Där fanns allas böcker utställda så att alla kunde gå och läsa och titta i dem. Barnen fick sedan 
ta hem böckerna, några har dem fortfarande kvar på förskolan. Barnen som hade böckerna 
kvar kunde titta i dem och se hur de hade vuxit sedan gosedjuret varit hemma hos dem. 
Temaarbetet höll på under lite drygt en termin och det var ungefär så länge alla förskolor och 
förskoleklassen som finns representerade i studien höll på med besöket av gosedjuret i 
barnens hem. I förskoleklassen gör man detta på vårterminen för att barnen redan ska känna 
varandra i gruppen och vara trygga att prata inför varandra. I förskola 3 fick gosedjuret sedan 
finnas kvar i barngruppen och vara med när de gjorde besök i närmiljön, som i skogen eller på 
biblioteket. 
 
Ingen av pedagogerna vet var idén om gosedjuret ursprungligen kommer från. Flera av 
pedagogerna började med metoden efter att ha sett eller hört någon annan arbeta så. Förskola 
3 blev uppmuntrad till det under en period då de hade föreläsningar om kulturarbete på 
förskolan. En pedagog berättar att metoden är något som brukar komma och gå på förskolorna 
och att det sättet att arbeta har funnits i över 20 år.  
 
Syftet med gosedjuret har vissa gemensamma delar hos alla pedagoger och några saker som 
skiljer sig åt. Ett syfte alla har gemensamt är att varje barn uppmärksammas och att barnets 
hem och intresse synliggörs. Pedagogerna på förskola 3 har utöver det i syftet betonat att 
synliggöra vad det är som förenar de olika kulturerna. Ett annat syfte som förskola 4, 5 och 
förskoleklassen haft gemensam är att barnen ska utveckla sitt språk och uppmuntras att våga 
prata inför varandra i grupp. 
 

5.3.2 Fördelar och nackdelar med metoden 
Det är svårare att tillämpa metoden med de yngre barnen som har svårt att muntligt berätta om 
vad de har gjort menar pedagog G och H. Där får pedagogen i stället fråga föräldrarna och 
själva berätta under samlingen. Även då barnet har svårt att berätta inför gruppen kan 
pedagogen behöva stödja barnet genom att ställa ledande frågor om vad barnet och gosedjuret 
har gjort hemma berättar pedagog F. Vid observationstillfället fick barnet, när det hade 
berättat färdigt om gosedjuret, styrda frågor från pedagogen att svara på. Pedagog E berättar 
att hon upplevde att en del föräldrar kanske tyckte det var jobbigt att se vad de andra 
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föräldrarna hade gjort, att de kunde känna press att göra något speciellt med barnen under 
tiden de hade gosedjuret hemma hos sig. Det överensstämmer något med pedagog I’s 
erfarenhet som menade att den första familjen som fick hem gosedjuret satte normen för hur 
man kunde skriva, t.ex. hur långt man skulle skriva, och de andra fortsatte sedan ofta skriva 
på ett liknande sätt i boken. Å andra sidan var det viktigt att ha skrivit ner för att minnas vad 
som hänt och för att ha ett stöd när barnen skulle berätta. Det var även bra att ha besöken av 
gosedjuret nedskrivna de gånger de längre fram i tiden gick tillbaka och läste vad som stod 
skrivet. Två pedagoger som intervjuades samtidigt diskuterade andra möjligheter att 
dokumentera för att föräldrarna inte skulle känna sig tvungna att prestera, kanske kunde de ha 
ett löst papper till varje barn att skriva på så behövde inte föräldrarna jämföra sig med 
varandra. Om föräldrarna inte kan svenska blir det kanske svårt för dem att skriva i boken 
tänkte pedagog I, men skulle i så fall gå att lösa på andra sätt, kanske kunde barnet då själv 
berätta utan att föräldrarna skrev ner. Pedagog D uppmärksammade att de hade hjälp av 
hemspråkslärare för att översätta det föräldrarna skrivit. 
 
Pedagog H berättade att hon från att tidigare ha arbetat med gosedjuret upplevt att de flesta 
föräldrarna varit mycket positiva, men att några tyckte att det kändes lite som en läxa när 
barnen skulle dokumentera hemma och att de nu valt att inte ha några krav på föräldrarna om 
att skriva eller rita utan i stället fick barnen spontant berätta om vad de varit med om hemma. 
Det var också ett sätt att undvika att föräldrarna kände att de måste prestera. Pedagogerna 
frågade i stället barnets föräldrar muntligt om vad de hade gjort när de kom med gosedjuret på 
morgonen. Pedagog H menade dock att det underlättade för barnet i samlingen att ha något att 
prata kring som fotografier eller en teckning de gånger det ännu inte kunde prata. Att spontant 
fotografera, rita eller skriva något upplevdes som positivt av pedagogerna. Pedagog E tyckte 
dock det var svårt att veta var gränsen skulle gå när barnen började ge presenter till 
gosedjuret. Pedagog I som sedan flera år arbetat med den här metoden såg inte några problem 
i att barnen gav gosedjuret presenter. Det hon betonade som svårigheter var att man måste 
tänka på att de som är allergiker får ha gosedjuret först, men även att den som får boken först 
är den som ger det ledande exemplet om hur man kan skriva.  
 
För förskolan som gjorde individuella böcker, av bilderna och texterna från gosedjurets 
hembesök, var det arbetskrävande att sammanställa alla bilder och att redigera texterna. Alla 
barn och föräldrar bidrog med kort även om pedagogerna vid några tillfällen själva fick skriva 
texterna till bilderna. Även om det var ett tidskrävande arbete upplevde de å andra sidan att 
gemenskapen på förskolan stärktes genom att alla barn var delaktiga och att alla avdelningar 
arbetade med samma tema. Diskussionerna kring kultur och definitionen av kultur 
utvecklades bland pedagogerna under den här temaperioden då de samtidigt hade 
föreläsningar kring kulturarbetet på förskolan. Även samarbetet med modersmålslärare och 
föräldrar stärktes, samtidigt som de hade barnen i fokus. Att de avslutade med en fest där alla 
deltog och fick se varandras böcker var en lyckad avslutning på projektet som sammanförde 
alla. 
 
Samtliga pedagoger som använt sig av gosedjuret beskriver att föräldrar och barn har varit 
positiva till gosedjuret som fått följa med barnen hem. Alla barnen blir här inkluderade och 
barnens hemkulturer uppmärksammas menar de. Pedagoger och barn får en tydligare bild av 
varje barn och barnets familj och hem, de lär känna varandra bättre. Att arbeta med gosedjuret 
stärker samarbetet med föräldrarna intygar flera pedagoger. Flera pedagoger uppmärksammar 
hur barnen på allvar tar sig an uppgiften att ta hand om gosedjuret, det får sova i barnens 
sängar och vara med vid olika aktiviteter. Barnen tycker det är roligt och spännande att få hem 
gosedjuret och att sedan berätta inför de andra. Under observationstillfället, som utfördes vid 
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en samling, var barnet som haft gosedjuret hemma mycket glad att visa upp djuret ur väskan 
och berätta vad de gjort tillsammans. I och med att gosedjuret har ett namn blir det som en 
person för barnen menar flera av pedagogerna. Genom att barnens olika liv uppmärksammas 
upptäcker barnen inte bara olikheter utan många likheter synliggörs, barnkulturen, som tv-
program, måltider, lördagsgodis eller utelek betonar pedagog C. 
 
Barnen lär sig med den här metoden tillsammans och på ett lekfullt sätt, uppmärksammar flera 
pedagoger. Pedagogerna lyfter fram olika sidor av lärande som de får in genom den här 
metoden. Alla är överens om att gemenskapen i gruppen stärks och att alla barn är delaktiga. 
Barnen får lära sig att lyssna på och berätta inför varandra. Att komma ihåg att ta med 
gosedjuret till barnet som ska ha det veckan efter gör också att barnen behöver tänka på 
varandra, uppmärksammar pedagog I. 
 

5.4 Pedagogens förhållningssätt 
Pedagogerna återkommer ofta till ordet ”naturligt” när de pratar om deras arbete, att de på ett 
”naturligt” sätt t.ex. får in arbetet med allas lika värde, uppmärksamheten av barns olika 
kulturer eller samarbetet med föräldrarna. Pedagog B menar att de på förskolan ser 
mångfalden som en rikedom och inte ett problem. Hon anser att det blir en självklarhet att 
uppmärksamma barnens olika kulturer när barngruppen är mångkulturell. Pedagog A, B och 
C betonar vikten om respekt och kunskap om olika kulturer när man arbetar på förskola. När 
pedagogen lyfter fram barnens kultur som något positivt gör det att barnen vill berätta om 
den, pedagog E och F. Pedagogerna behöver känna barnet och barnets hemsituation för att 
veta hur de ska bemöta och utmana barnet, menar pedagogerna A, D, G, H och I. Som 
pedagog är det viktigt att ta vara på tillfällen för lärande t.ex. i leken, att vi ser barnens 
intressen och utmanar dem i leken, men också om något barn vill bjuda hem oss till sig, 
berättar pedagog E. Det är väsentligt att pedagogerna arbetar för att skapa en vi-känsla i 
barngruppen, menar pedagog I och C, där alla barn är inkluderade, känner sig trygga och har 
roligt tillsammans. Det är viktigt att se vad som är aktuellt i barngruppen, vad vi har och inte 
har för att anpassa verksamheten efter barnen menar pedagog I, E och F. Att ha tydliga mål, 
en genomtänkt verksamhet där vi ofta utvärderar vårt arbete höjer kvalitén i arbetet berättar 
pedagog I. Att dokumentera verksamheten synliggör och gör pedagoger, föräldrar och barn 
mer medvetna om barnens kunskaper visar pedagog E och F.  
 
Alla pedagoger i studien uppmärksammar vid flera tillfällen vikten av samarbete med 
föräldrarna, pedagog G hänvisar till Utbildningsdepartementet (2010). När samarbetet mellan 
föräldrarna fungerar gynnar det barnen visar pedagog G. Föräldrarna behöver känna att de är 
delaktiga i verksamheten och kan påverka och ett föräldrakooperativ gör föräldrarna särskilt 
engagerade, upplever pedagog G. Föräldrarna kommer då och då med förslag om förändringar 
i arbetet på förskolan. Pedagog B anser att pedagogerna bör vara öppna för om föräldrarna vill 
dela med sig av sin kultur, men hon upplever inte att föräldrarna kommer med några särskilda 
önskemål eller förslag. ”De är bara så tacksamma att vi tar hand om deras barn och att vi 
respekterar dem”, säger pedagog B.  
 
Även ”mötet i hallen” är en betydelsefull del i samarbetet berättar pedagog G. I 
kommunikationen med barn och föräldrar söker pedagog A att vara rak, kortfattad och tydlig. 
Humor är viktig när man arbetar med olika kulturer, det underlättar för samarbetet med 
föräldrar, pedagoger och barn, att inte försöka vara perfekt utan skratta om man gör fel 
betonar pedagog A. Det är betydelsefullt att vi har kunskap om familjernas traditioner, t.ex. 
när och hur de firar olika högtider eller vad deras religion tillåter och inte, så att vi anpassar 
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verksamheten efter familjerna anser pedagog A, B och C. Vi värderar inte de olika kulturerna 
som rätt eller fel eller bättre och sämre betonar pedagog A, B, C och E. Föräldrar och barn 
behöver få känna sig kompetenta och pedagogens uppgift är att visa att alla har saker att lära 
av varandra lyfter pedagog A fram. Föräldrarna lär henne ofta att det som upplevs som 
självklart inte behöver vara det, normer synliggörs i mötet mellan olika kulturer. En öppen 
kommunikation med barn och föräldrar där vi vågar ta upp det som kanske upplevs vara tabu 
för barnen är grundläggande för samarbetet anser pedagog A. Att ta upp konflikter eller olika 
sätt att tänka och vara ökar förståelsen och kunskapen för varandra menar hon. Pedagog C 
betonar vikten av att visa hänsyn till föräldrar och barn när pedagoger uppmärksammar 
barnens hemmiljöer på förskolan, att det är en privat del som alla inte är lika villiga att visa 
upp.  
 
Pedagog C lyfter fram betydelsen av att pedagogerna är medveten om sina egna värderingar, 
hur de själva ser på t.ex. olika yrken eller kultur. Pedagog A uppmärksammar vikten av att 
diskutera i arbetslaget, att definiera vad som menas med olika begrepp, att lära av varandra 
och möjligheten att få vara olika. Pedagog A och B visar hur den egna bakgrunden påverkar 
det pedagogiska förhållningssättet, den ger dem kunskaper och förståelse för andra som de 
använder i arbetet i förskolan. Pedagog A visar hur hon hela tiden lär sig nya saker genom 
mötet med andra kulturer. Hela tiden utvecklar hon sitt sätt att kommunicera vilket hon 
upplever som roligt och spännande. Pedagog B som kommer från ett annat nordiskt land än 
Sverige uppmärksammar att även de nordiska länderna skiljer sig åt i t.ex. sätt att tänka, men 
att det inte är många som tänker på det. Ofta intresserar vi oss för det exotiska när det gäller 
kulturer, eftersom det som är främmande och okänt är spännande att undersöka menar 
pedagog B.  
 

5.5 Identitetsskapande 
Pedagog A, B, E, F och I menar att identiteten hos barnen stärks när de uppmärksammar 
barnets hemkultur på förskolan. Pedagog I, E och F beskriver att det är viktigt att barnen får 
visa vilka de är, vilken bakgrund de har. I bilden av sig själv ingår familjen och får barnet 
berätta om den i förskolan eller förskoleklassen känner de sig stolta för den de är. Även 
namnet har betydelse för identiteten och det finns normer om hur vi definierar uppbyggelser 
av namnet med för och efternamn, där exempelvis efternamnet är gemensamt med föräldrar 
och syskon berättar pedagog A. En del kulturer kan ha andra sätt att strukturera namnen och 
det behöver pedagogerna känna till för att kunna bekräfta barnens hemkulturer. Pedagog A 
betonar att då de i vardagen pratar om barnens olika kulturer blir det naturligt för barnen att 
berätta om sin kultur vilket möjliggör för en ökad självförståelse. Pedagog A tar ofta sig själv 
som exempel när hon uppmärksammar kulturer vilket gör att barnen följer efter och börjar 
prata om sig själva. Att deras olika identiteter lyfts fram gör dem trygga menar pedagog A. 
”De vågar vara sig själva” säger pedagog B. Pedagog E och F ger ett exempel att barnen som 
har andra hemspråk än svenska tidigare inte velat prata sitt språk på förskolan. De tycker sig 
ha sett en utveckling hos barnen att när deras hemspråk lyfts fram som något positivt på 
förskolan blir barnen stolta över sitt hemspråk, och visar upp den delen av sig själva genom 
att prata språket. Barnen får ökade kunskaper t.ex. att det finns olika länder och språk vilket 
stärker förståelsen om sig själva visar pedagog E och F. Det kan vara en svårighet för barn 
som t.ex. är en språklig minoritet i gruppen, att han eller hon inte har någon som kan prata det 
språket. Då är det viktigt att barnet känner att det är en del i gruppen och att det barnets 
hemkultur uppmärksammas berättar pedagog B. Pedagog A och B upplever att det tar tid att 
uppmärksamma alla barnens olika kulturer och pedagog B anser att det kan vara en svårighet 
att hinna med alla barnen. Pedagog F berättar att hon just nu ser i barngruppen att pojkarna 
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söker att definiera sin identitet som pojkar, hur pojkar ska vara. Pedagog E och F bekräftar att 
det saknas manliga förebilder för barnen att identifiera sig med på förskolan. 
 

5.6 Känsla och respekt för andra kulturer 
Flera pedagoger betonar vikten av att alla barns hemkulturer uppmärksammas på förskolan, 
att alla barn blir bekräftade och inkluderade och att alla kulturer har ett lika värde. Pedagog C 
anser att det är viktigt att barnen får kunskap om varandras hemkultur för att få en ökad 
förståelse för varandra. 
 
Pedagog A, B, E och F beskriver hur de arbetar med allas lika värde på ett ”naturligt” sätt i 
det dagliga arbetet. De tar vara på tillfällen i vardagen för att utveckla förståelsen hos barnen 
om allas lika värde. När en avdelning på förskolan t.ex. hade ett barn som var handikappad 
blev det naturligt för barnen att anpassa sig efter barnet. Barnen fick lära sig att visa hänsyn 
och att människor är olika beskriver pedagog E.  
 
När pedagogerna hör barnen exkludera någon p.g.a. t.ex. utseende ingriper de genast, berättar 
pedagog A och B. Pedagog A försöker väcka förståelse hos barnen hur det kan upplevas för 
barnet som blir exkluderad. Barnen i den här åldern har inte fördomar utan är nyfikna och vill 
få kunskap om det som är nytt eller annorlunda menar pedagog A. De jämför sig själva med 
andra och har lätt att acceptera varandra. Pedagogerna svarar därför öppet på barnens frågor 
utan att värdera i bättre eller sämre. Barnen förstår att värderingar, som allas lika värde, har de 
alla glädje av, visar pedagog A. Pedagog B beskriver att fördomar hos barnen kan komma 
hemifrån vilket kan vara ett dilemma för barnen och att det kan var svårt att förändra 
föräldrarnas uppfattningar.  
 
Pedagog C och D har i temaarbetet med gosedjuret uppmärksammat likheter och olikheter 
mellan barnens olika hemkulturer. De har fokuserat på vad som förenar barnen, barnkulturen, 
och likheterna i varje barns sätt att leva. Pedagog G och H upplever att den egna barngruppen 
ser homogen ut och därför har de ett temaarbete där de reser till andra delar av världen för att 
uppmärksamma att man kan se olika ut och leva på olika sätt. Det ger barnen nya kunskaper 
och perspektiv och blir ett sätt att arbeta med förståelsen för alla människors lika värde.  
 
En förskola har en stor jordglob och en världskarta uppsatt och ett av syftena med det är, likt 
pedagogerna G och H, att öka förståelsen för allas lika värde. När något barn eller pedagog 
varit ute och rest uppmärksammar de världskartan. De uppmärksammar t.ex. vad de gjort i det 
landet, hur det ser ut och hur barnen där lever. Pedagogerna leker också tillsammans med 
barnen t.ex. med en flygande matta som flyger till olika länder, det kan vara både länder 
barnen har någon anknytning till eller ett land som är mer okänt för dem. Pedagogerna vill 
visa att världen är större än bara vi här, att det finns olika länder och olika sätt att leva. ”Det är 
precis lika normalt som det är för oss att ha det så här” säger pedagog F. Pedagog E visar upp 
dockor barnen använder i leken som ser olika ut, hårfärg, ögon, hudfärg, pojke, flicka. Från 
biblioteket lånar förskolan böcker som bibliotekarien plockar fram utifrån olika teman, t.ex. 
barn i världen, som de använder i verksamheten.  
 
Förskola 1 använder musik från olika kulturer och länder, som de är bekanta eller obekanta 
med, som de lyssnar och dansar till. Barnen upplever skillnaderna i musiken och rytmerna och 
tycker det är roligt och intressant menar pedagog A. Musiken, likt maten, förenar människor 
anser hon.  
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6 Diskussion 
I det här avsnittet kommer först en sammanfattning av resultatet sedan diskuteras metoden 
och hur den påverkar resultatet och tillförlitligheten till studien. Efter det följer en diskussion 
av resultatet utifrån forskningsfrågorna och syftet med studien. Slutligen presenteras slutsatser 
och förslag till fortsatt forskning.  
 

6.1 Sammanfattning av resultatet 
Resultatet visar att pedagogerna använder sig av flera medvetna strategier för att bekräfta 
barns hemkulturer på förskolan/förskoleklassen. Många av strategierna har de gemensamt 
som uppmärksammande av familjen, språket och gosedjuret, även om det finns en viss 
variation i arbetssättet. Samtliga deltagare beskriver pedagogens förhållningssätt som en del i 
strategierna. Flera av informanterna beskriver att de arbetar på ett ”naturligt” sätt med barnens 
olika hemkulturer. Pedagogerna kommer ofta in på perspektivet etnicitet när de talar om 
barnens hemkultur, t.ex. olika länder och språk, men även familjen, som hemmets traditioner, 
det geografiska läget eller föräldrars yrken uppmärksammas. Två informanter lyfter fram 
perspektivet barnkultur.  
 
Pedagogerna är positiva till barnens olika hemkulturer. Pedagogerna framhäver betydelsen av 
att ha ett gott samarbete med hemmet och att känna till barnets bakgrund. Pedagogernas 
kunskap om familjernas kulturer påverkar mötet. För att stärka barnets identitet menar de att 
barnet behöver få känna sig stolt över sin bakgrund. Några av pedagogerna beskriver hur 
gällande normer kan påverka barnets identitetsskapande och vikten av att vara medveten om 
det. Pedagogerna betonar betydelsen av ett socialt sammanhang för lärande, att 
uppmärksamma barnens hemkultur i t.ex. lek, temaarbeten, musik eller vid matbordet. Några 
av pedagogerna beskriver att bekräftelse av barnens hemkulturer gör att barnen lär känna 
varandras kulturer vilket kan öka respekten för varandra, skapa en vi-känsla och stärka 
gemenskapen i gruppen.  
 

6.2 Diskussion av metoden 
I den här studien har intervjuerna varit tyngdpunkten bland metoderna medan observationer 
och studie av material kan ses som ett komplement till intervjuerna. Observationerna som 
utfördes bekräftade att det pedagogerna sade under intervjun stämde överens. Studien av 
materialet stärkte förståelsen för det som sades under intervjuerna och komplexiteten i att 
bekräfta barnens hemkulturer. Att enbart använda sig av en metod är vanskligt då 
tillförlitligheten i forskningen ska säkras (Johansson & Svedner, 2006). Då jag inte kunde 
utföra så många observationer, eftersom många av pedagogerna inte tyckte sig använda 
strategierna under perioden examensarbetet skrevs, gjorde jag i stället desto fler intervjuer för 
att på det sättet stärka tillförlitligheten. En kvalitativ intervju är en bra metod för att visa 
pedagogers uppfattningar, (Kvale, 1997), men i den här studien har några pedagogers arbete 
undersökts och observationer hade också varit en möjlig metod att använda. Frågan är varför 
endast två förskolor av åtta tillfrågade tackade ja till att jag deltog för att observera. Kanske 
gjorde min önskan om att observera pedagogernas planerade verksamhet att pedagogerna inte 
tyckte de motsvarade det kriteriet. Flera pedagoger beskriver strategier som de inte använder i 
barngruppen just nu, men som är intressanta för studiens syfte, men de beskriver också hur de 
använder genomtänkta strategier i det vardagliga arbetet vilka skulle ha varit möjliga att 
observera. Kanske föredrog många pedagoger att tacka nej p.g.a. att de etiska övervägandena 
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är mer komplicerade då fler är inblandade eller för att slippa bli ”ett observationsobjekt”, där 
det är betydligt svårare för deltagarna att kontrollera vilken information som kommer fram än 
vid en intervju. Skulle kravet ha varit att även observera strategierna som pedagogerna 
beskriver skulle studien ha gått miste om mycket intressant information. Att hitta förskolor 
som använder sig av exempelvis metoden med gosedjuret just nu skulle ha tagit betydligt 
längre tid och en sådan studie skulle därför ha varit mycket svår att genomföra.  
 
I denna studie har två observationer genomförts vilket inte är tillräckligt för att säga att 
tillförlitligheten är god genom triangulering, (jämför Lunneblad, 2006), men eftersom nio 
olika personer från fem olika förskolor och en skola har intervjuats om liknande arbetssätt 
stärks dock tillförlitligheten. Svagheten med studien är, likt Lunneblad (2006), att den är för 
begränsad för att kunna göra några generella slutsatser, då skulle även en kvantitativ metod 
vara nödvändig där betydligt fler pedagoger får svara på frågorna för att säkerställa resultatet. 
Däremot finns samma strategi representerade hos olika deltagare vilket gör att det är möjligt 
att se liknelser och skillnader i utvärderingar kring strategierna. Att olika åldrar och förskolor 
från både landsbygd och tätort, är inbegripna i studien blir en form av kontrollgrupp för att 
stärka resultatet. Styrkan i studien blir därmed att det finns utförliga svar, från flera olika 
intervjuer och platser, kring olika teman som möjliggör att tolka resultatet utifrån olika 
infallsvinklar. 
 
Det var positivt att först ha kontaktat förskolorna skriftligt innan vi hördes vid per telefon. Det 
gjorde att berörda personer blev insatta i varför jag kontaktade dem och det gav möjlighet för 
pedagogerna att diskutera om de ville delta eller inte utan min direkta närvaro. Det gjorde 
också att de kunde förbereda sig på vad vi skulle prata om vid intervjutillfället, något som var 
en fördel när studien handlar om pedagogers medvetna arbetssätt. Flera av pedagogerna hade 
på så vis redan reflekterat och förberett sig inför intervjutillfället genom att t.ex. ta fram 
material, skriva anteckningar eller samtala i arbetslaget kring syftet med studien.  
 
Intervjuerna utfördes på informanternas arbetsplaster och det var en fördel då det då var lätt 
för dem att även visa material de arbetat med. Nackdelen var att de hade nära till arbetet som 
ibland kunde vara stressande om det var någon sjuk i personalen och de visste att de andra 
hade mycket att göra. Jag upplevde trots det deltagarna engagerade och närvarande vid 
intervjun och det var en fördel att de själva har kunnat välja tidpunkt för intervjun för att i 
största möjliga mån undvika att känna sig stressade av det vardagliga arbetet. Vid två av 
intervjuerna fanns det viss frånvaro hos den övriga personalen och det är möjligt att det 
påverkade att de ibland svarade kortfattat på frågorna. Alla intervjuer innehöll trots det 
utförlig information som var till nytta för studien. 
 
Att spela in intervjuerna hade fördelen att allt som sades blev bevarat i sin exakta form, det är 
annars lätt att som respondent omtolka orden genom egna anteckningar. Att lyssna på 
materialet fler gånger har gjort det möjligt att verkligen lyssna på det som sägs utan att 
värdera. Att ha gjort ljudinspelning har också underlättat att som respondent koncentrera sig 
på det som sägs utan att samtidigt behöva anteckna ordagrant. Nackdelen med 
ljudinspelningen var att stämningen blev något stel, deltagarna blev, upplevde jag, mer 
försiktiga med hur de uttryckte sig. Samtidigt var det inte bara en nackdel utan ljudinspelandet 
verkade även göra att både respondent och informant koncentrerade sig på att vara fokuserade 
vid ämnet och uttrycka sig på ett sätt de verkligen stod för. Det var ibland en utmaning under 
intervjun att få pedagogerna att känna sig trygga och förstå att syftet med studien är att 
diskutera olika strategier och inte att hitta fel hos informanterna. Att spela in intervjuerna var 
också positivt för att kunna förbättra intervjutekniken, något även Trost (1995) påpekar.  
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Till skillnad från Lunneblad (2006) inledde jag intervjuerna med att definiera begreppet 
hemkultur som den används i studien och att förklara syftet med studien. Eftersom syftet är att 
undersöka några olika metoder för att bekräfta barnens hemkultur var det en hjälp för 
deltagarna att förstå vad som i denna studie kan ingå i begreppet hemkultur. Trots att t.ex. 
klass, ålder, religion, sexuell läggning och handikapp kan ingå visar resultatet att gällande 
normer, likt perspektivet etnicitet, kan vara starkare än t.ex. respondentens egna 
förväntningar. Under intervjun kom sedan diskussioner där informanterna fick utrymme att 
uttrycka sina tankar om t.ex. kultur eller syftet med studien vilket berikat studien med nya 
perspektiv. Jag upplevde det som positivt att ha gjort en sådan inledning, det verkade göra 
pedagogerna trygga att förstå syftet med studien och intervjun. Intervjuerna har haft olika 
fokus beroende på vad pedagogerna tar upp som metoder; ibland har vi under intervjun berört 
flera olika strategier, ibland har vi pratat mer om en speciell strategi, ibland har deltagarna 
framförallt lyft fram pedagogens förhållningssätt. Det var betydelsefullt, för att nå djupet i 
intervjuerna, att följa det pedagogerna uppmärksammade och hade erfarenhet, intresse och 
kunskap i.  
 
Forskaren vid en fallstudie har möjligheten att synliggöra arbetet på förskolan och också ställa 
frågor om hur något skulle kunna vara (Lunneblad, 2006). Jag håller med Lunneblad (2006), 
att forskarens frågor kan komma att påverka pedagogerna, det blir för dem ett sätt att 
utvärdera och reflektera kring t.ex. olika strategier, barns identitetsskapande och att lyfta fram 
perspektivet om barnens olika hemkulturer. Flera pedagoger tar även upp hur de skulle vilja 
utveckla arbetet på förskolan. 
 
Tanken var från början att intervjua två pedagoger samtidigt, men jag behövde också för att 
följa de etiska riktlinjerna anpassa mig efter deras önskemål och möjligheter. På två förskolor 
och en förskoleklass fanns det en person som tackade ja för att delta, en person som var 
särskilt engagerad i frågan och som fick representera den förskolan eller förskoleklassen. På 
tre förskolor tackade två pedagoger ja till att delta. Det upplevdes dock vid en förskola svårt 
för pedagogerna att frigöra två pedagoger från barngruppen samtidigt, på en annan förskola 
menade man däremot att det var lättare att jag intervjuade båda pedagogerna samtidigt för att 
de sedan snabbare skulle kunna återvända till barngruppen. Vid två tillfällen har jag därför 
intervjuat två pedagoger samtidigt och vid fem tillfällen har jag intervjuat pedagogerna 
enskilt. Enskilda intervjuer är att föredra då det annars kan finnas gruppeffekter som påverkar 
intervjun (Trost, 1995). Jag delade den tanken att det var lättare för den enskilde att komma 
till tals vid en enskild intervju även om det också fanns positiva sidor med att intervjua två 
tillsammans. Ena gången jag intervjuade två pedagoger samtidigt pratade vi mycket om dåtid 
och informanterna kunde hjälpas åt att minnas hur något var och att fylla i och komplettera 
varandras svar. Vid det andra tillfället var det tydligt att pedagogerna hade olika erfarenheter 
eftersom de arbetade på två olika avdelningar och det gjorde att olika perspektiv och åsikter 
kunde diskuteras. Här fanns också utrymme att uppmärksamma olika lösningar på svårigheter 
med strategierna. Utrymmet för varje person att uttrycka sig var däremot mer begränsad, som 
Trost (1995) påpekar, men jag upplevde det som att pedagogerna vågade säga emot när de 
inte höll med varandra. Kanske var det också en fördel att pedagogerna vid båda tillfällena 
kom från olika avdelningar, då kunde de representera ”sin avdelning” och behövde inte 
konkurrera med varandra. Jag försökte att motverka eventuellt grupptryck genom att ställa 
samma fråga till båda, eller fråga om den som var tyst höll med hur den andra svarat. Det 
verkade finnas ytterligare en fördel med att intervjua två samtidigt då de verkade tryggare att 
vara två samtidigt när de mötte mig, men det påverkas också av vilken relation det finns dem 
emellan. Att de känner sig mer trygga med att vara två eller en går därmed inte att 
generalisera eller garantera.  
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Pedagogerna från förskolorna och förskoleklassen som tackade ja till att delta är ett urval av 
personer som har kunskap, erfarenhet och är engagerade i ämnet. Att olika förskolor finns 
representerade har möjliggjort att undersöka och visa att samma strategier är möjliga att utföra 
på olika förskolor med olika barngrupper. Det fanns två förskolor, en på landsbygden och en i 
tätorten, som tackade nej till att delta. Den ena förskolan som ligger i tätorten motiverade det 
med hänvisning till att de har en barngrupp som är majoritet svensk. Den uppfattningen 
stämmer överens med Ljungberg (2005) och Norell Beach (1995) som beskriver att många 
förskolor och skolor som har få barn med annat ursprung än svensk ofta inte känner sig 
innefattade i arbetet med barnens olika kulturer utan förstår det som att gälla 
”invandrarbarnen” och ”invandrarskolorna”. Av de förskolor som hade en barngrupp där en 
stor del av barnens föräldrar är uppväxta i andra länder än Sverige tackade tre av tre 
tillfrågade förskolor ja till att delta, medan de förskolor som hade en barngrupp där en liten 
del av barnens föräldrar är uppväxta i andra länder tackade tre av fem tillfrågade förskolor ja 
till att delta.  
 

6.3 Barnens identitetsskapande 
Hur strategierna pedagogerna använder för att bekräfta barnens hemkulturer kan tänkas 
påverka barnens identitetsskapande kommer här att diskuteras. 
 

6.3.1 Barnets olika identiteter 
När pedagogerna beskriver barnets identiteter och identitetsskapande finns det likheter med 
Utbildningsdepartementet (2010), att barnen har en identitet som kan stärkas och utvecklas 
med stöd av omgivningen. Att barnet skulle kunna ha olika identiteter, som de visar i olika 
sammanhang som Jonsson (2001), Lorentz (2007) och Nordin-Hultman (2004) beskriver, tar 
inte pedagogerna upp. Däremot beskriver pedagogerna att barnen ibland använder ett språk 
hemma och ett annat språk i förskolan eller att barnet kan ha fördomar hemifrån, som skapar 
ett dilemma för barnet. Pedagog I beskriver att det syns om barnet har varit hemma, hos 
dagbarnvårdare eller på förskola när de börjar i förskoleklassen. Det kan på så sätt tolkas som 
att även andra platser än hemmet där barnen tillbringar mycket tid kommer att påverka 
barnens identiteter, vilket sedan kommer att spegla sig i skolan eller förskolan. Människan har 
olika identiteter beroende på kontexten och kan välja vilken identitet som passar in i 
sammanhanget (Jonsson, 2001, Nordin-Hultman, 2004). Det kan tolkas som, utifrån pedagog 
Is iakttagelse, att ju mer kulturell erfarenhet barnet har av den aktuella kulturella situationen 
desto lättare anpassar barnet sin identitet efter sammanhanget.  
 

6.3.2 Familjen 
Pedagogerna lyfter fram att familjens kultur har stor betydelse för barnens identitetsskapande 
(se även Bozarslan, 2001, Rothstein-Fisch m.fl., 2009). Därför har de strategier som t.ex. 
världskartan eller flaggor för att uppmärksamma länderna där föräldrarna vuxit upp. Pedagog 
B berättar att det även är ett sätt för dem att visa att det på förskolan ses som en rikedom att ha 
olika nationaliteter representerade i barngruppen. Två förskolor visar hur de arbetar med 
lokala kartor där barnen får markera var de bor. Att kombinera flera olika dimensioner av 
ursprung är ett sätt att visa komplexiteten i just begreppet hemkultur (jämför Jonsson, 2001, 
Ljungberg, 2005). Skulle inte också föräldrar som är uppväxta i olika delar av Sverige också 
kunna uppmärksammas på ett liknande sätt på förskolan? Och hur blir det för den grupp 
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familjer som bott i många olika länder, eller där endast mor eller farföräldrarna kommer från 
ett annat land? Dessa frågor vill lyfta fram komplexiteten i barnens hemkulturer och riskerna 
med att klassificera begreppet etnicitet i enbart svensk och icke-svensk (jämför Jonsson, 2001, 
Runfors, 2003). Pedagog I tar upp att barn från landsbygd eller storstad också har 
gemensamma nämnare vilket blir ett perspektiv som är oberoende av landsgränser.  
 
Det finns flera exempel på strategier där barnen och föräldrarna själva har möjlighet att 
påverka vilka perspektiv de vill synliggöra. I metoden med gosedjuret och i boken om 
familjen kan t.ex. familjekonstellation göras synlig, sexuell identitet, klass och handikapp. 
Familjens traditioner, eller intressen kan också dokumenteras. När barnen och föräldrarna 
själva berättar om sin familj är det en komplex bild av hemkultur som visar sig, där olika 
kulturella identiteter samtidigt blir synliga. Det kan tolkas vara betydelsefullt att det på så sätt 
finns en öppenhet hos pedagogerna att låta familjerna vara spontana för att kunna visa det som 
är viktigt för dem, pedagog A, H och I. Å andra sidan krävs det hela tiden, som pedagog A 
beskriver, ett medvetet arbete från pedagogerna, att de vågar ta upp det som kan upplevas vara 
tabu och att de vågar ta konflikter med föräldrarna. Föräldrar och barn lär oss att upptäcka 
normer som för oss ses som självklara, men inte behöver vara det, menar pedagog A. Ramsey 
(2006) visar att när pedagogerna tar upp konflikter med föräldrarna ökar samarbetet och 
möjligheten att förstå varandra vilket stämmer överens med pedagog A’s erfarenheter. 
Pedagog G betonar, med stöd av Utbildningsdepartementet (2010), vikten för samarbetet 
mellan hem och förskola; att barnen ska kunna känna att de kan vara lojala med båda parter 
(Fiese m.fl., 2006, Lahdenperä, 2004). Skolverket (2005) och Fiese m.fl. 2006 
uppmärksammar också betydelsen av att ha olika sätt och vägar för samarbete med 
föräldrarna då alla har olika sätt att vara och känna engagemang. Fotografier på familjen och 
att bjuda in föräldrar eller att tacka ja när de bjuder hem barngruppen är några olika sätt att 
bekräfta barnens hemkulturer och samtidigt få mer kunskap om familjen menar pedagogerna 
A och E (jämför Araujo & Strasser, 2003, Fiese m.fl, 2006). Att arbeta med gosedjuret som 
beskrivits i denna studie kan vara en väg att skapa broar mellan hem och förskola där samtliga 
barn är delaktiga och inkluderade. Pedagog A och B menar likt Bozarslan (2001) att det är 
viktigt att föräldrarna upplever att de är kompetenta, har saker att lära andra. Pedagog G lyfter 
också fram betydelsen av att föräldrarna känner att de kan vara med och påverka 
verksamheten. Pedagog B anser, likt Fong och Sheets (2004), att förskolan ska vara öppen för 
om föräldrar vill dela med sig av sin kultur. Å andra sidan upplever hon inte att föräldrarna 
har några särskilda önskemål. Föräldrar kommer sällan själva med förslag på innehållet i 
verksamheten, förutom om det är, som pedagog G uppmärksammar, ett föräldrakooperativ där 
det förväntas att föräldrarna ska vara aktiva. Det kan tolkas som att det är upp till pedagogerna 
att ge tydliga utrymmen och former för samarbete med hemmet (jämför Fiese m.fl., 2006, 
Skolverket, 2005).  
 
Språket är en del av den kulturella identiteten beskriver Lorentz (2007) och SOU 1996:143 
och flera pedagoger uttrycker samma sak. Enligt Ljungberg (2005) och Lunneblad (2006) blir 
språket något konkret och tydligt för pedagogerna att arbeta med vilket stämmer överens med 
resultatet i denna studie. Att barnens hemspråk lyfts fram i förskolan, som något positivt har 
betydelse för barnens identitetsskapande menar pedagogerna A-F och Lorentz (2007). 
Pedagogerna har exempelvis ordet välkommen uppsatt på väggen på föräldrarnas språk. Att 
barnens hemspråk uppmärksammas på förskolan uppskattas av föräldrarna berättar 
pedagogerna.  
 
Det var två informanter av fem som hade en minoritet av barn med en annan språklig 
bakgrund än svenska och som lyfte fram hur de arbetade med dessa barns hemspråk. Det kan 
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tolkas som att det är tydligare och mer självklart att arbeta med de kulturella majoriteterna 
som råder än med minoriteterna, något som överensstämmer med Brömssen och Rodell Olgaç 
(2010) slutsatser och pedagog A och pedagog B synpunkter. Pedagogerna berättar också att 
det är lättare att bekräfta barnens hemspråk om de själva känner till språket. Något som skulle 
kunna översättas att gälla även andra kunskaper om kulturer (Fong & Sheets, 2004). Har 
pedagogerna kunskap i barnens kultur är det lättare att bemöta och förstå barnet och 
föräldrarna. Pedagog A och B beskriver, (likt Fong & Sheets, 2004) t.ex. att deras kulturella 
bakgrund hjälper dem att förstå andra med en liknande bakgrund. Därför är det viktigt att 
pedagogerna är medvetna om sin egen kulturella bakgrund och hur den påverkar deras 
bemötande av barnen (Han & Thomas, 2010, Rothstein-Fisch m.fl., 2009). Även att de skaffar 
sig kunskap om de kulturer som är okända för dem, särskilt de som finns representerade i 
barngruppen, har stor betydelse om de ska kunna bekräfta och förstå barnen (Norberg, 2000). 
Lärarnas egna kulturella identiteter påverkar innehållet i verksamheten (se även Fong & 
Sheets, 2004) vilket inte behöver betyda att det är negativt, snarare att det krävs ett 
självkritiskt förhållningssätt hos läraren om barnen ska få möjlighet att utveckla sina 
identiteter. Pedagog I betonar vikten av att hela tiden planera och utvärdera sitt arbete och att 
vara klar över syftet kring innehållet. Pedagog A beskriver hur de i arbetslaget är olika, har 
olika sätt att se på saker och ting och t.ex. diskuterar olika begrepp eller sätt att arbeta för att 
få en ökad förståelse för varandra.  
 

6.3.3 Pedagogens förhållningssätt 
 Informanterna menar att det är viktigt för barnets skapande av identitet att pedagogerna 
bekräftar barnets hemkultur på förskolan på ett positivt sätt. Det är också därför som 
pedagogens förhållningssätt ständigt blir en del i strategierna. Förskoletiden är viktig för barns 
utveckling och skapande av identitet och för många föräldrar blir förskolan den första gången 
någon från en annan kultur tar hand om barnet (Bozarslan, 2001, Rothstein-Fisch m.fl., 2009). 
Att verksamheten anpassar sig efter barnets tidigare erfarenheter har stor betydelse för barnets 
utveckling menar både pedagogerna och litteraturen, (Fong & Sheets, 2004, Lahdenperä, 
2004, Lorentz, 2007). Pedagogerna menar, likt Fong och Sheets (2004), att barnen vill visa 
och berätta vem de är och pedagogerna arbetar därför med att låta barnen få möjlighet till det, 
t.ex. med hjälp av gosedjuret, som på ett lekfullt sätt får följa med barnen hem, eller 
fotografier på familjen, eller kartor och bilder på var barnen bor. Dessa strategier har liknelser 
med de strategier som presenterats i bakgrunden t.ex. Jernström och Johansson (1997), 
Ramsey (2006) och Rothstein-Fisch m.fl (2009); att uppmärksamma barnens familj och 
bakgrund, och Williams m.fl. (2000); att låta barnen ha roligt tillsammans, samarbeta och lära 
av varandra. Pedagogerna uppmärksammar vikten av det sociala sammanhanget för lärande, 
mötet med andra, likt Lee och Dallman  (2008) och Williams m.fl. (2000), både när det gäller 
skapande av en identitet och förståelse för andra. Några av pedagogerna, (pedagog G, H och 
I) visar också hur de anpassar arbetssättet efter barnet och stödjer barnen på olika sätt, de låter 
dem t.ex. berätta i mindre grupp då barnen är mer bekväma med det (se även Rothstein-Fisch 
m.fl., 2009). Pedagog D och E uppmärksammar, likt Jernström och Johansson (1997), att 
barns kulturella identitet genom dokumentation görs synlig för barn, föräldrar och pedagoger. 
Att också senare kunna titta tillbaka på det som dokumenterats gör barnen medvetna om sin 
utveckling (pedagog D och E), vilket också enligt Jernström och Johansson (1997) kan väcka 
medvetenhet om framtiden.  
 
Enligt pedagog A och Bozarslan (2001) blir pedagogen någon barnen eller föräldrarna kan 
identifiera sig med. Pedagog A använder sig själv som exempel för att locka barnen att t.ex. 
berätta om sig själva, eller för att visa att man kan skratta om man gör fel, eller för att visa 
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nyfikenhet och intresse att lära av andra. Även pedagog E ger ett sådant exempel då 
pedagogerna likt barnen har en bok med fotografier och text om sig själva. Att det finns så få 
manliga pedagoger, vilket pedagog E och F intygar, kan tolkas försvåra barnens 
identitetsskapande. Pedagog E ger ett exempel där de utgått från ett genusperspektiv då de 
tagit hjälp av föräldrarna för att visa exempel på att både män och kvinnor kan utföra samma 
yrke. 
 

6.4 Känsla och respekt för andra kulturer 
Här kommer frågan om hur strategierna kan tänkas påverka barnens förståelse för allas lika 
värde att diskuteras. 
 

6.4.1 Gällande normer 
Det finns lite olika uppfattningar bland pedagogerna huruvida barn har fördomar eller inte, 
Pedagog B menar att barnen kan få fördomar hemifrån, medan pedagog A anser att barnen är 
nyfikna och vill ha kunskap om det som är nytt eller annorlunda. Lappalainen (2009) och 
Araujo och Strasser (2003) kommer i sina studier fram till att barn i ung ålder kan ha 
fördomar kring olika kulturer medan Fong och Sheets (2004) visar en mer positiv fördomsfri 
attityd hos barnen. Att pedagog A och Fong och Sheets (2004) inte upplever att barnen har 
fördomar kan också bero på att pedagogerna där arbetar aktivt för att barnen ska respektera 
varandra och varandras olikheter. Både pedagogerna och forskarna, (Araujo & Strasser 2003, 
Fong & Sheets 2004, Lappalainen 2009), verkar dock överens om att barnen är medvetna om 
kulturella skillnader i t.ex. sätt att vara och se ut. Att arbeta för att förebygga barns fördomar 
ger ett gott resultat (Ramsey, 2006, Gayle Evans, 2004). 
 
Pedagog E och F uppmärksammar att vissa språk har högre status än andra i barngruppen 
vilket stämmer överens med Lorentz (2007). Att pedagogerna tar upp det visar att de är 
medvetna om olika normer som råder som kan påverka barnens tro på sig själva som bättre 
eller sämre. Även pedagog C visar också en medvetenhet om gällande normer då hon berättar 
att hon kanske pratar olika om olika yrken, då vissa får mycket uppmärksamhet och upplevs 
som spännande medan andra mer ignoreras. När vi definierar olika kulturer klassificerar vi 
dem enligt vissa normer (Jonsson, 2001). Vi behöver bli mer medvetna och om hur vi bemöter 
olika kulturella identiteter, vilka olika utrymmen de får (Jonsson, 2001). Det finns en risk att 
begreppet ”naturligt”, som informanterna gärna använder i samband med arbetssätt, får 
innebörden där gällande normer fortsätter ha tolkningsföreträde utan att kritiskt ifrågasättas 
(se även Jonsson, 2001, Nordin-Hultman, 2004).  
 
Utifrån Runfors (2003) uppdelning av kultur i negativt och positivt kan vi i resultatet tolka 
språket som positiv kultur, men hur är synen på hemspråk på de förskolor där hemspråket inte 
lyfts fram, och hur är det med andra perspektiv likt klass, sexuell identitet eller handikapp 
som inte tas upp särskilt mycket i intervjuerna? I resultatet framgår det att pedagogerna i 
första hand tänker på olika länder, perspektivet etnicitet när vi pratar om begreppet 
mångkultur. Våra åsikter påverkas av den tid vi lever i och de diskurser som är aktuella i 
samhället (Nordin-Hultman, 2004). Det kan därmed vara en förklaring till deltagarnas sätt att 
tänka kring mångkultur, att de statliga dokumenten har haft detta fokus och att mycket 
forskning har samma inriktning, (bl.a. Lahdenperä, 1999, Ljungberg, 2005, Lunneblad, 2006, 
Runfors, 2003). Ovanstående forskare kritiserar den svenska normen och att mångkultur har 
varit fokuserad på problem och invandring, men hamnar de inte själva i samma fälla när de 
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väljer att beröra begreppet mångkultur utifrån perspektivet etnicitet och att ha 
”invandrarskolor” i fokus trots att de samtidigt förespråkar att mångkultur gäller alla förskolor 
och skolor och inte bara särskilda grupper?  
 
När det gäller metoden gosedjuret menar en pedagog att föräldrarna kan känna prestation att 
utföra olika aktiviteter när de har gosedjuret hemma när de jämför sina berättelser med 
varandra. Pedagog I berättar att den första som skriver i boken utgör normen, det blir 
exemplet som de andra familjerna sedan oftast följer. Att ha individuella böcker som pedagog 
C och D har eller att inte ha några speciella krav på föräldrarna som pedagog H beskriver är 
ur den aspekten kanske att föredra, samtidigt som då risken finns att syftet att ta del av 
varandras berättelser, gruppgemenskapen försvagas (jämför Helldin, 2007). Problemet är 
kanske inte metoden utan framförallt betydelsen av en öppen kommunikation mellan hem och 
förskola där syftet med metoden finns tydlig hos pedagoger och föräldrar, att de förstår att 
allas hem har ett lika stort värde (jämför pedagog A, I och Ramsey, 2006). Om pedagogerna 
upplever en tävlan föräldrarna emellan, eller ett motstånd till att exempelvis lämna in 
fotografier från hemmet är det bra att ta upp det med familjerna. Det är viktigt att som 
pedagog B och C beskriver respektera att alla föräldrar inte tycker att det är lika viktigt att 
dela med sig av sitt privatliv, men för barnen är det viktigt att få kunskap om sig själva där 
familjen ingår och känna sig inkluderade i gruppen. Om ett barn t.ex. inte får några fotografier 
hemifrån eller äter annan mat än de andra har det också rätt att få förklarat varför det är så, 
visar pedagog A, så att minoriteterna är en självklar del av gruppen (se även Brömssen & 
Rodell Olgaç, 2010).  
 
Samtliga pedagoger anser att barnens bakgrund ska lyftas fram som något positivt som barnen 
får vara stolta över, att mångfalden är en rikedom (jämför Jernström & Johansson, 1997, Fong 
& Sheets, 2004). Det stämmer överens med Lorentz (2007) att mångfald från att ha setts som 
ett problem, idag börjar ses som en tillgång. Finns det alltså inte längre något negativt i 
barnens olika bakgrunder? Det är inte någon pedagog som t.ex. uppmärksammar sociala eller 
ekonomiska förhållanden som kan påverka sättet vi lever på, vilket överensstämmer med 
Helldin (2007), att när vi fokuserar på att bekräfta individens bakgrund tystas den politiska 
dimensionen om eventuella orättvisor ner. Sociala och ekonomiska orättvisor skulle kunna 
uppmärksammas mer på förskolan om barnen ska kunna bli medvetna om hur de kan påverka 
sin och andras situation (Ramsey, 2006).  
 
Det är ett problem att en del förskolor och skolor, som bortfallet i den här studien och 
litteraturen (Gayle Evans, 2004, Ljungberg, 2005, Norell Beach, 1995) visar, inte känner sig 
innefattade i arbetet med barns hemkulturer då kulturarbetet ingår i läroplanen för förskolan 
(Utbildningsdepartementet, 2010). Om vi anser att barnen behöver ett socialt sammanhang för 
att lära sig (jämför Williams m.fl., 2000) kommer det vara svårt för de barn där pedagoger 
inte är engagerade att utveckla förståelse för sin egen och andra kulturer. Kunskaper barnen 
får med sig då varje barns bakgrund uppmärksammas väger upp tiden det tar i anspråk, 
pedagog A och Ljungberg (2005). 
 

6.4.2 Det naturliga och det exotiska i andras kultu rer 
Att dela upp skillnader i kulturer i språk och länder blir vid första anblicken tydliga sätt att 
kategorisera kultur, men när vi tittar närmare på länder så ser vi att det även finns skillnader 
inom länder eller att olika länder kan ha samma språk och olika sätt att vara (se även Norell 
Beach, 1995) och framförallt att kultur är föränderligt (Lunneblad, 2006). När vi 
uppmärksammar olika grupper är det viktigt att förhålla sig kritisk till stereotyper och att inte 



 38 

heller skapa ett exotiskt förhållande till kulturer olika oss själva (Ramsey, 2006). Stereotyper 
hindrar kunskap, och att se något som exotiskt gör att det är svårt att själv kunna identifiera 
sig med det (Norell Beach, 1995, Ramsey, 2006). Pedagog B bekräftar att vi gärna undersöker 
det exotiska, det som är främmande i kulturerna. Hon förklarar att det beror på att vi har en 
nyfikenhet att undersöka det som är annorlunda oss själva, det som vi inte vet något om. Det 
kan dock leda till att vi slutligen får mer kunskap om kulturer långt borta än minoriteter inom 
det egna landet eller den egna gruppen visar pedagog B och Brömssen och Rodell Olgaç 
(2010). Norell Beach (1995) menar dock å andra sidan, likt pedagog E-H, att det är viktigt att 
barn kan identifiera sig med barn i andra länder för att få en ökad förståelse och respekt för 
andra kulturer. Förskola 4 och 5 reser i leken till andra länder för att få kunskap om andra 
kulturer. För pedagogerna i förskola 4 blir detta ett sätt att samtidigt uppmärksamma barnens 
egna kunskaper och anknytningar till andra länder, medan pedagogerna i förskola 5 
framförallt syftar till att den egna barngruppen är homogen och behöver lära känna nya 
perspektiv. Frågan är om det i denna lek finns risker att skapa stereotyper eller ett exotiskt 
förhållande till andra kulturer (jämför Ramsey, 2006). Även om pedagog G och H i 
barngruppen har föräldrar som är uppväxta i andra länder än Sverige tycker pedagogerna att 
deras kultur är lik den svenska och uppmärksammar inte särskilt de länderna. Pedagog B 
anser till skillnad från pedagog G och H att även de nordiska länderna skiljer sig åt i t.ex. sätt 
att tänka och det kan tolkas bero på att hon har djupare kunskap i ämnet från att själv vara 
uppväxt i ett annat nordiskt land (se även Fong & Sheets, 2004). Däremot lyfter inte någon av 
pedagogerna när de pratar om andra kulturer kunskapen om att det även inom samma land 
finns skillnader i sätt att leva. Pedagog I visar hur hon använder spänning som en del i 
arbetssättet för att samla gruppen och göra barnen intresserade. Det visar att även när vi pratar 
om barnen själva och deras erfarenheter kan det göras på ett fascinerande sätt.  
 
Litteraturen, (Fong & Sheets, 2004, Gayle Evans, 2004, Jernström & Johansson, 1997, 
Lahdenperä, 2004, Lorentz 2007, Utbildningsdepartementet, 2010), menar likt pedagogerna i 
studien att barnens bakgrund ska styra verksamheten, att förskolan ska bygga vidare på de 
kunskaper barnen har. Att arbeta med barns känsla och respekt för andra kulturer borde därför 
framförallt vara något som synliggörs i det dagliga arbetet att, som pedagogerna visar, ta vara 
och agera i de tillfällen som barnen själva uppmärksammar. Det är också så jag tolkar det 
pedagogerna menar när de säger att de på ett ”naturligt sätt” arbetar med förståelsen för allas 
lika värde, att de sätter det i ett för barnen konkret och aktuellt sammanhang. Samtidigt är det 
viktigt att se vad barnen inte har kunskap och erfarenhet i och där som pedagog vara aktiv och 
styra innehållet i verksamheten beskriver pedagog E-H (jämför Araujo & Strasser, 2003, 
Norell Beach, 1995, Ramsey 2006).  
 

6.4.3 Att stärka gemenskapen 
I strävan att stärka gruppen eller uppnå demokrati, fokuserar vi gärna på det som förenar 
gruppen, att göra likheterna synliga och att göra olikheterna osynliga (Lorentz, 2007, 
Lunneblad, 2006, Norberg, 2000, Runfors, 2003). Forskarna menar att detta förhållningssätt 
osynliggör delar av vår identitet och hindrar möjligheter att lära oss mer om varandra. Å andra 
sidan anser Helldin (2007) att det finns en risk i att individualisera barnens kulturer, att vi 
förlorar vi-känslan och samhörigheten med andra. Pedagog C och D beskriver hur de i 
kulturarbetet sökt att uppmärksamma vad som förenar de olika kulturerna, likheter i sätt att 
leva, barnkulturen som barnen har gemensam. Frågan är om likheterna i det exemplet fått stå i 
fokus på bekostnad av olikheterna och deras värde i sig. Arbetet med barns olika bakgrunder, 
där olikheterna får utrymme, kan också stärka gruppen, vilket pedagog I instämmer i, när vi 
får mer kunskap om varandra känner vi också mer respekt för varandra och 
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gruppgemenskapen stärks (Ramsey, 2006). Å andra sidan finns det också andra saker som kan 
påverka stämningen, t.ex. att alla barn arbetar med samma sak och att både barn, föräldrar och 
lärare hade ett temaarbete som gör att de samarbetar. Pedagog A, B, C och I uppmärksammar 
vikten av att skapa en gemenskap i gruppen och att ha roligt tillsammans (jämför Williams 
m.fl., 2000). De uppmärksammar att fest, musik och mat kan vara strategier för att förena 
människor (jämför Bozarslan, 2001, Ramsey, 2006). Pedagog B är medveten om att vi gärna 
talar om mat när vi pratar om olika kulturer för att det är något som är synligt, konkret som 
”förenar folk” ( jämför Norberg, 2000, Runfors, 2003). Det kan också tolkas som att det blir 
de synliga delarna i kulturer som uppmärksammas då pedagogerna söker att bemöta barnen, 
barnens frågor och upplevelser. Barn är medvetna om yttre skillnader och pedagogerna agerar 
därefter, när barnen uppmärksammar olikheter i mat och utseende, tar de vara på barnens 
nyfikenhet för att utveckla barnens känsla och respekt för andra (jämför pedagog A och E). 
När vi sitter och äter tar vi upp olikheter i kulturerna, beskriver pedagog A, och det blir 
tillfällen att på ett respektfullt sätt uppmärksamma t.ex. barnens olika religiösa bakgrunder. 
När vi får kunskap om oss själva och andra kan vi utveckla respekt och förståelse (Pedagog A, 
Gayle Evans 2004, Han & Thomas 2010, Ljungberg, 2005).  
 

6.5 Slutsatser 
Det finns ingen garanti att strategierna som beskrivits skulle ge samma resultat i en annan 
förskola eller skola, (jämför Ramsey, 2006), men när teori och praktik överensstämmer, när 
forskare och pedagoger säger samma sak stärker det sannolikheten att strategierna som 
presenterats för att bekräfta barns hemkultur går att överföra till andra barngrupper. I strategin 
om gosedjuret har olika sätt att tolka kultur uppmärksammats, bl.a. barnkulturen, då 
pedagogerna lyfter fram barnen och deras intressen, och hemkulturen. Barnen har med 
gosedjurets hjälp haft möjlighet att visa vad kultur är i just deras familj. Även när barnens 
familjer lyfts fram i förskolan/förskoleklassen i form av t.ex. foton, teckningar, berättelser 
finns olika sätt att tolka kultur synliga. För att visa olika synvinklar i barnens hemkulturer 
(Runfors, 2003) kan det vara betydelsefullt att samtidigt använda flera olika arbetssätt, de 
spontana och de planerade tillfällena, föräldrar som kommer och berättar, gosedjuret, olika 
kartor med olika betydelser för barnens bakgrund. Resultatet har gjort tydligt att det finns 
olika vägar och former i pedagogernas sätt att arbeta och att det är nödvändigt för att kunna 
möta alla barn och föräldrar (se även Skolverket, 2005).  
 
Att bekräfta barnens identiteter möjliggör för barnen att skapas och omskapas (Nordin-
Hultman, 2004). Om vi ser barns identitet som något som påverkas av den sociala kontexten 
är det viktigt att omgivningen är engagerad i hur den bemöter barnens olika kulturer. Kultur är 
så mycket mer än bara språk, utseende eller klass, det är hur vi lever, hur barnen lever på olika 
och lika sätt som skapar en mångfald att tala om. Att kultur i första hand förknippas med olika 
länder och etnicitet hos pedagogerna visar vilken påverkan dominerande allmänna diskurser 
har på individen. Det är också något som är viktigt att ta i beaktande när det gäller barns 
identitetsskapande, då en kultur ofta dominerar och andra kulturer är i minoritet. Det krävs 
kunskap och ett medvetet arbete för att se gällande normer och att lyfta fram minoriteterna 
och förståelsen för allas lika värde (se även Brömssen & Rodell Olgaç, 2010). 
 
Flera av pedagogerna uppmärksammar möjligheten för barnen att lära sig respektera andra 
kulturer i mötet med de andra barnen i gruppen (se även Ljungberg, 2005, Lahdenperä, 1999). 
Några pedagoger lyfter också fram vikten av att lära sig om andra kulturer som inte finns 
representerade i den egna barngruppen för att få en större känsla och respekt för andra 
kulturer, men också för att få en ökad förståelse av sin egen kultur. Jag som under den här 
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studien besökt fem olika förskolor och en förskoleklass ser hur de här förskolorna och 
förskoleklassen skulle ha mycket att ge varandra vad gäller olika perspektiv och kunskaper, 
både barn och pedagoger. Kulturella minoriteter i barngrupper skulle också kunna få tillfälle 
att möta andra barn i en liknande situation, om förskolorna organiserade sig. De här 
förskolorna ligger som mest 60 kilometer och som minst en kilometer från varandra, vilket 
visar att vi inte behöver resa särskilt långt för att träffa andra ”olika” oss själva. Mångfalden 
finns, som redan påpekats, också inom den egna barngruppen. Liknande förskolor samarbetar 
med varandra, t.ex. föräldrakooperativ med föräldrakooperativ eller förskolor från samma 
rektorsområde, men hur skulle utbytet bli om två förskolor som aldrig brukar ha kontakt 
träffades, likt en ”vänförskola”?  
 

6.6 Förslag till fortsatt forskning 
Pedagogerna i den här studien uppmärksammade till en viss grad lekmaterialet på förskolan 
som Gayle Evans (2004), Norell Beach (1995) och Ramsey (2006) beskriver som möjlig 
strategi för att bekräfta barnens hemkultur på förskolan. Gosedjuret kan ses som en del av 
lekmaterialet och dockorna en förskola visade upp. Det skulle vara av betydelse att göra en 
studie där perspektivet om hur lekmaterialet på förskolan används undersöks ytterligare.  
 
En annan studie som vore relevant att göra för att få en djupare förståelse av arbetet med att 
bekräfta barnens hemkulturer på förskolan vore att lyfta fram barnens perspektiv, hur de 
upplever denna fråga. 
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8 Bilagor 

8.1 Bilaga 1 
    XXXX den 6 oktober 2011 
 
Hej 
Jag heter Lisa Thorell och studerar till förskollärare på högskolan i Gävle. Jag går nu min sista 
termin på högskolan där ett examensarbete på 15 högskolepoäng ingår. Jag har under 
utbildningen blivit intresserad av hur pedagoger arbetar med barnens hemkultur på förskolan. 
Därför vill jag undersöka några medvetna strategier pedagoger använder för att bekräfta 
barnens hemkultur. Min uppfattning, utifrån den litteratur jag har läst, är att det saknas 
praktiska exempel på hur pedagoger arbetar med barns hemkultur och det skulle därför vara 
intressant att öka kunskapen inom detta område.  
 
Jag skulle vilja intervjua två av er pedagoger, gärna samtidigt om det finns möjlighet. 
Intervjun är förstås helt frivillig och kommer att ta cirka 45-60 minuter. Vi kan komma 
överens om en tid som passar er. Det kommer att när helst ni önskar vara möjligt att avbryta 
intervjun. Jag önskar att spela in intervjun för att kunna få med alla ord som sägs. Det 
inspelade materialet kommer att arkiveras på högskolan i Gävle en viss tid innan den förstörs. 
Det är enbart ett fåtal personer som kommer att kunna lyssna på materialet, jag själv, min 
handledare, examinator och den som gör ventileringen av arbetet. I examensarbetet kommer 
all information att avidentifieras så att det inte går att känna igen person och plats i fråga. 
 
För att fördjupa kunskapen i metoderna ni använder skulle jag även vilja ta del av konkret 
material ni kanske använder. Om ni har speciella inplanerade tillfällen då di ni 
uppmärksammar barnens hemkultur skulle jag också vilja komma och observera vid ett sådant 
tillfälle. Om ni godkänner det kommer jag att göra en förfrågan till föräldrar som blir berörda 
och som behöver godkänna att deras barn deltar. Jag kommer också att be om barnens 
godkännande. Tanken med observationen är att se hur pedagoger arbetar och jag kommer 
därför inte behöva beröra känsliga saker som t.ex. barnens hemförhållanden, i uppsatsen. 
Under observationen vill jag spela in vad som sägs med en mp3-spelare och här följer jag, likt 
intervjuerna, de forskningsetiska riktlinjerna som gäller om t.ex. godkännande att delta, rätt 
för deltagarna att avbryta och anonymisering. Allt material kommer att förvaras oåtkomligt 
för andra och behandlas konfidentiellt. 
 
Det skulle vara roligt om ni vill delta och dela med er av ert arbete och era tankar. Om ni 
känner till någon förskola ni tycker arbetar med dessa frågor får ni gärna tipsa mig.  
Om ni har några frågor eller funderingar hör gärna av er. 
 
Mvh Lisa Thorell    Tel. XXXXX mobil: XXXXX 
xxxxxxx@hotmail.com 
 
Handledare:Daniel Pettersson   Tel. XXXXX 
xxxxx@hig.se 
 
 



 45 

8.2 Bilaga 2 
Upplägg av intervjun 
 
Inledning 
Informanten får skriva under att den godkänner sitt deltagande. 
Presentation av syftet med studien. Utbildningsdepartementet (2010) skriver ”Förskolan skall 
sträva efter att varje barn känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt 
för andra kulturer” s.11 
Respondenten förklarar att fler tolkningar av hemkultur är möjliga utöver etnicitet t.ex. klass 
och religion.  
 
Bakgrund  
Hur länge har du/ni arbetat inom förskola eller skola? 
Har förskolan någon speciell inriktning? 
Vilken ålder är det på barnen du arbetar med? Hur stor är förskolan?  
 
Pedagogers uppfattning 
Upplever ni att ni har en mångkulturell barngrupp?  
Vad tänker ni om arbetet med att bekräfta barnens hemkultur?  
 
Vilka medvetna strategier använder ni?  
Hur arbetar ni då? Individ nivå/gruppnivå/föräldranivå 
 
Några möjliga exempel 
Föremål från och till förskola  
Bildform; foton, teckningar 
Föremål till förskola 
Språk-musik  
Högtider  
Eventuellt hembesök  
Värderingar, tro  
Lekmaterialet på förskolan  
 
Bakgrund till strategier 
Var har ni fått idéerna om strategierna?  
Vilket är syftet för er med strategin? 
 
Utvärdering av strategier 
Svårigheter. Fungerar de med alla barn och föräldrar? 
Vad tycker föräldrarna om strategierna ni använder? 
Hur upplever ni påverkas barnen? (Förslag på perspektiv; individid, grupp, lärande) 
 
Pedagogens förhållningssätt 
Hur arbetar ni med kulturella minoriteter och majoriteter i barngruppen?  
Hur ser du på olikheter och likheter mellan barnens kulturer?  
Tänker du på normer när du pratar med barngruppen? 
 
Avslutning Fråga om det går bra att återkomma om något är oklart. Fråga om informanten är 
intresserad av att få länk till uppsatsen när den är färdig.  
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8.3 Bilaga 3 
 
Information inför intervjun 
 
Syftet med studien är att undersöka hur några pedagoger använder medvetna strategier för att 
bekräfta barns hemkultur. I studien ingår kvalitativa intervjuer. 
 
Att delta i intervjun är frivilligt och det är när helst ni önskar möjligt att avbryta ert 
deltagande.  
 
Om ni godkänner kommer jag att göra en ljudinspelning av intervjun. Det inspelade materialet 
kommer att arkiveras på högskolan i Gävle en viss tid innan den förstörs. Det är enbart ett 
fåtal personer som kommer att kunna lyssna på materialet, jag själv, min handledare, 
examinator och den som gör ventileringen av arbetet. I examensarbetet kommer all 
information att avidentifieras så att det inte går att känna igen person och plats i fråga. Studien 
kommer när den är färdig och godkänd att finnas tillgänglig på nätet i databasen Diva. 
 
 
Jag har tagit del av ovanstående information 
 
Namn…………………………………………….. 
 
 
Tack för din medverkan! 
 
 
Mvh Lisa Thorell 
 
Tel. XXXX mobil: XXX 
xxxxxx@hotmail.com 
 
 
Handledare: 
Daniel Pettersson  
Tel. XXXX 
xxxxxx@hig.se 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


