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Sammanfattning

Syftet med denna studie var att undersöka vilka kompetenser pedagogerna anser vara

nödvändiga och vad de anser vara viktigt i arbetet i dagens etnisk kulturella förskola. För att

ta del av pedagogernas kunskaper kring detta intresseområde, gjordes det strukturerade

intervjuer. 

Resultatet visade att pedagogerna anser att kunskap och förförståelse om barns kulturella

bakgrunder behövs och är viktigt. Språket är också en viktig aspekt, när det gäller 

integreringen av barn från andra kulturer. Pedagogerna anser därför att kompetensutveckling

är nödvändigt. Genomgången av litteraturen visade att studenter på lärarutbildningarna inte

anser att de får tillräcklig kunskap om mångkultur i förskola och skola och som motsvarar de

nya krav som ställs på pedagogerna i dagens internationaliserade samhälle.

Nyckelord:

Förskola, kulturmöten, mångkulturellt, mötesplats och språksvårigheter.
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1. Inledning

1.1 Bakgrund

” Förskolan är för många barn med annan kulturell bakgrund en inkörsport till det svenska

samhället”,  s 125 (Bozarslan , 2001). Med dessa ord vill jag synliggöra mitt intresseområde i

detta examensarbete. I dagens samhälle som blir allt mer internationaliserat kommer

pedagogerna i förskolan förr eller senare få möta barn och deras föräldrar från olika kulturer.

Detta ställer naturligtvis nya krav på pedagogerna,  när det gäller bl a att medvetet kunna

stötta dessa barn i sin vidare utveckling, kulturellt och språkligt (Lunneblad, 2006).

Intresset för den mångkulturella förskolan kommer av egna erfarenheter i arbete med barn

från andra kulturer och har hos mig skapat en undran över, hur pedagoger på andra förskolor

har hanterat de nya kraven på kunskaper som behövs för att kunna ge barnen och deras

föräldrar de bästa förutsättningarna att integreras i förskolan och i det svenska samhället.

Läroplanen för förskola (Lpfö 98, Utbildningsdepartementet 2010) ger tydliga direktiv för

strävansmål och riktlinjer som förskolan skall uppnå, likaså den värdegrund som som skall

eftersträvas. Lunneblad  (2006) liksom Lpfö 98 menar att förskolan är en social mötesplats

där barn och vuxna från olika kulturer möts och att verksamheten på så sätt spelar en stor roll

och utgör en viktig del av vårt demokratiska samhälle. 

I allmänna råd och kommentarer – kvalitet i förskolan, nämner Skolverket (2005) vikten av att

pedagogerna ska ha tillgång till kompetensutveckling för att på så sätt kunna höja kvaliteten

på den pedagogiska verksamheten, när det gäller mångfalden. Denna kompetensutveckling

ska kommunerna ansvara för. Oroande är dock som både Ekstrand och Nadarevic (2010) och

Lunneblad (2006) tar upp, att pedagogerna på lärarutbildningarna inte anser sig ha/få kunskap

eller kompetenser som motsvarar kraven i verklighetens mångkulturella förskolor.

1.2 Syfte

Syftet med denna studie är att få kunskap/vetskap om pedagoger i verklighetens förskolor

anser sig ha kompetenser för de nya krav som ställs i den mångkulturella/multietniska

förskolan.
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1.3 Frågeställningar

• Vilka kompetenser anser pedagogerna vara nödvändiga för arbetet i dagens

mångkulturella/multietniska förskolor?

• Vad anser pedagoger vara viktigast i sitt arbete med etnisk mångfald?

1.4 Litteraturgenomgång

I denna del av studien kommer litteratur presenteras som är relevant för studien. Först

beskriver jag vilket uppdrag pedagogerna har enligt läroplanen för förskola (Lpfö 98,

Utbildningsdepartementet 2010). Därefter kommer förklaringar till olika begrepp som

används i studien. Slutligen tar jag upp Kulturmöten och kulturkrockar och Språket i fokus,

följt av en sammanfattning av litteraturgenomgången.

 

1.4.1 Läroplan och värdegrund

Pedagoger har ett uppdrag genom Läroplan för förskolan, Lpfö 98, rev 2010. Detta uppdrag

innebär bland annat att ”det svenska samhällets internationalisering ställer höga krav på

människors förmåga att leva med och förstå de värden som ligger i en kulturell mångfald.

Förskolan är en social och kulturell mötesplats som kan stärka denna förmåga och förbereda

barnen för ett liv i ett allt mer internationaliserat samhälle” ( Utbildningsdepartementet/

Skolverket, 2010, s 8).

I läroplanen finns strävansmål och riktlinjer som alla som arbetar inom förskolans verksamhet

skall följa. Pedagogerna ska stimulera och påverka så att barnen får en förståelse för att alla

människor oavsett social bakgrund, etnisk tillhörighet, kön eller religion, har lika värde.

Pedagogerna skall även problematisera och lyfta fram etniska livsfrågor och dilemman.

Verksamheten skall även bidra till att alla barn känner att de utvecklar respekt och känsla

inför andra kulturer samt delaktighet i sin egen  kultur. Vidare ska verksamheten utmana,

stimulera och ta vara på barns nyfikenhet när det gäller språkutveckling samt förbereda

barnen att bli goda medborgare i ett demokratiskt samhälle med de rättigheter och

skyldigheter som där gäller. Hur ska då dessa mål och riktlinjer realiseras? Lunneblad (2009)

påpekar mycket riktigt att det inte finns några anvisningar om hur detta skall genomföras.
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Genom att gränserna i vår värld suddas ut allt mer och förflyttning av människor över

gränserna av olika orsaker, kommer förskolan möta fler barn och deras föräldrar från olika

kulturer. Har pedagogerna  kompetens att möta dessa och fullfölja förskolans uppdrag enligt

läroplanen?

1.4.2 Olika begrepp som förekommer i studien

Mångfald – Ellneby (2007) menar att mångfalden är något positivt, acceptabelt och

spännande, genom att vi ser alla olika ut, talar olika språk, har olika handikapp osv och hon

fortsätter med att säga att jämföra likheter och olikheter, kan aldrig vara fel. Mångfald kan

även handla om lärande och utforskande. Lunneblad (2009) är inne på samma linje när han

citerar ”Individens rätt och lika värde innehåller även rätten att vara olik ” ( Sverige,

framtiden och mångfalden – från invandrarpolitik till integrationspolitik, prop. 1997/98:16 s.

23) (Lunneblad, 2009, s 12). Han fortsätter med  att konstatera att mångfald som begrepp

även kan innefatta religion, språk samt de livserfarenheter som finns bland invånarna i vårt

samhälle. Bozarslan (2001) tar också upp vikten av att lyfta fram likheter och olikheter, gör

man det så har man också skapat bra förutsättningar för barnen att bli toleranta inför varandras

kulturer.

Multietnicitet/mångkultur -  innebär enligt Bozarslan (2001) att människor som befinner sig i

olika miljöer, skapar också olika kulturer genom olika etniskta/sociala tillhörigheter,

bakgrunder, referensramar och uppväxtvillkor. Ellneby (2009) menar att om man kan lyfta

fram olikheter och likheter kulturer emellan på ett bra sätt, kan man också skapa

förutsättningar för känsla av kulturers lika värde.

Integration -  enligt Ellneby (2007)  innebär integration att man utan att förneka eller förlora

sig själv, ingår som en del av helheten. Bozarslan (2001) menar att integration för henne

innebär att alla har lika valmöjligheter och lika värde i samhället, det handlar om relationer

men även om en process där parterna tar och ger utan att någon förlorar.

1.4.3 Kulturmöten och kulturkrockar 

Larsson (2004 ) belyser att människor är sociala varelser och att vår omgivning, vår uppväxt,

vår kultur, har stor betydelse. Författaren menar att ”kultur är en uppsättning kollektiva

värderingar kring hur man som individ, skall handla i olika situationer, vilken roll och vilket
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beteende som omgivningen förväntar sig” (Larsson, 2004 s 63). Dessa värderingar formas

under uppväxten, genom familjen och under påverkan från olika miljöer och andra människor

i vår omgivning. Ellneby (2007) i enlighet med Larsson (2004) menar att uppfattningar och

hur vi beter oss ingår i ett kulturmönster och att ”de flesta av våra värderingar är inbakade i

kulturen” (Ellneby, 2007  s 41).

Ungefär var fjärde/femte invånare i Sverige har utländsk bakgrund och det innebär att

förskolan har fått nya förutsättningar att integrera barn med olika kulturella och sociala

bakgrunder, i  förskolans verksamhet. Detta betyder bland annat som Lunneblad (2009) och

Ellneby (2007) tar upp, att det krävs av pedagogerna förståelse för hur det kan vara att lämna

sin egna kulturella miljö och möta en helt annan kultur med andra värderingar, normer och

regler. Pedagoger kan behöva kulturförståelse, det vill säga, lärdom om barnets hemkultur.

Ronström, Runfors och Wahlström (1998) refererar till Billy Ehns studie Det otydliga

kulturmötet (1986) där det tas upp vad kulturmöten betyder egentligen. Författarna konstaterar

att det helt enkelt betyder möten mellan olika kulturer. Vidare  fortsätter de att resonera kring

begreppet och beskriver hur Ehn (1986) ser på kulturmöten, nämligen som en byggarbetsplats

och på denna plats rekonstrueras och konstrueras kulturer oavbrutet. Människan blir då

kulturskapare.

I nationalencyklopedin beskrivs ordet kulturkrock följande – ”problem som uppstår när

personer från olika kulturer missförstår varandra”, ( NE hämtat 2012.02.12).

Ellneby (2007) beskriver värdet av att pedagoger och medmänniskor, skaffar sig förståelse för

barnens hemkulturer. Det behövs kunskap för att undvika kulturkrockar och missförstånd.

Enligt Lunneblad (2009) krävs även insikter om sina egna personliga värderingar och

människosyn. Bozarslan (2001) och Ellneby (2007) säger att, genom att tänka och fördjupa

oss i vår egen kultur, kan vi få en förståelse för andra kulturer, vi kan till och med hitta

likheter, men vi kanske ser och löser situationer på vitt skilda sätt. Det viktiga är att vi

bemöter föräldrarna och barn med respekt, för deras värderingar och kulturer, att se dem som

en tillgång.

Ellneby (2007) belyser olika egenskaper för att utveckla kulturförståelse nyfikenhet öppenhet,

empati, intuition, ödmjukhet, medkänsla, egen trygghet,att veta vem man är, tolerans, respekt
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för andra människor, mod att våga ta kontakt, humor och att försöka överbrygga

språksvårigheter. Vidare fortsätter författaren med att beskriva hur viktigt det är att ha ett bra

samarbete med föräldrarna. Pedagoger liksom föräldrar vill barnen väl, oavsett vilken kultur

de kommer ifrån och vi kan lära av varandra.

Sjöwall (1994) tar upp språkets betydelse utifrån invandrarperspektiv, och menar att föräldrar

ofta känner sig underlägsna och rädda för att inte bli förstådda eller att göra fel. Ur denna

synpunkt är det viktigt som Ellneby (2007) påpekar ovan, att pedagogerna måste våga

överbrygga språksvårigheterna så inga missförstånd eller kulturkrockar uppstår. Ordspråket

”att ta seden dit man kommer”, (Ellneby, 2007 s 46) kan vara svårt i dagens mångkulturella

samhälle, då vi har olika acceptanser för vad som är rätt/orätt i våra olika kulturer.

1.4.4 Språket i fokus

I sin avhandling belyser Olaussen (2012) att arbetet med mångfalden fokuseras på språket,

genom att aktivt arbeta med barnen så att de ska få tillgång till samhällets språk och även

kunna utveckla sitt eget modersmål. För detta krävs att pedagogerna har de kunskaper de

behöver för att inga missförstånd eller krockar uppstår  (Lahdenperä, 2004). Olausson (2012)

beskriver hur Skolinspektionen (2010) genomförde en kvalitetsgranskning i skolor och

förskolor. Denna granskning var inriktad på kunskap- och språkutvecklingen hos barn med

annan kulturell bakgrund. Hon fortsätter med att belysa att rapporten syftade till att undersöka

om den pedagogiska verksamheten gynnade barn från andra kulturer och om förutsättningarna

var barnens egna erfarenheter och upplevelser. Resultatet av rapporten visade att förskolan

brister i verksamhetsplaneringen, när det gäller barnens  egna erfarenheter.

Både Kasim (2010) och Olausson (2012) menar att språket beskriver inte bara verkligheten,

utan det bidrar även till att skapa verkligheten. Olaussen (2012) forsätter med att påpeka att

språket förändras och utvecklas i takt med samhällets och sociala förändringar, det ger även

ett sätt att strukturera erfarenheter. De aktiviteter och språkhändelser barnet möter och deltar i

på förskolan ger barnet språkliga erfarenheter (Axelsson, Rosander & Sellgren, 2005). Barn

från andra länder behöver både det nya samhällets och familjens språk (Ladberg, 2003). Hon

fortsätter med att beskriva att förskolan och pedagogerna behöver stötta barnens

språkutveckling i svenska men även i att använda modersmålet. Detta kräver  en medvetenhet

hos pedagogerna samt  kunskap för att kunna skapa så många språksituationer som möjligt.
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Författaren lyfter även upp att om detta skall möjliggöras behöver pedagogerna kontinuerlig

fortbildning i kultur- och språkfrågor samt även i språkbefrämjande arbetssätt.

1.4.5 Sammanfattning litteraturgenomgång

Efter litteraturgenomgången kan det konstateras att pedagogerna i dagens mångkulturella

förskola har fått nya krav genom vårt allt mer internationaliserade samhälle. Detta innebär

bland annat att det krävs förståelse, tolerans och flexibilitet av pedagogerna, men det krävs

även kunskap om barnens kulturer, seder och bruk för att undvika missförstånd och

kulturkrockar. Språket är naturligtvis en viktig aspekt och barn från andra länder behöver

både samhällets, svenskan, och familjen språk. Detta kräver en medvetenhet hos pedagogerna

att stötta barnen i sin språkutveckling, genom att skapa så många språksituationer som

möjligt. För att detta skall möjliggöras behöver pedagogerna kontinuerlig fortbildning i

kultur- och språk samt i språkbefrämjande arbetssätt.

2. Metod

Då syftet med denna studie var att få vetskap om hur pedagoger tänker om sin kompetens när

det gäller arbete med multietniska barngrupper, blev det naturligt att använda sig av

hermeutisk  metodansats, vilken syftar till att komma närmare en förståelse av en företeelse.

För att förstå hur informanterna känner, tänker samt vilka föreställningar och erfarenheter de

har,  har kvalitativa strukturerade intervjuer använts (Johansson & Svedner, 2010).

Intervjufrågorna har varit de samma för alla informanter med öppna svarsmöjligheter. Trost

(2010) menar att intervjuarens mål bör vara att söka efter att ” få svar på frågan HUR snarare

än på frågan VARFÖR”(Trost, 2010, s 53). Det handlar om en kommunikation mellan

intervjuaren och informanten, där informanten delar med sig av sin kunskap/vetskap eller

information.

2.1 Urval

Informanterna i denna studie består av förskollärare och barnskötare som är verksamma i en

kommunal förskola och i en privat förskola, bägge ligger i samma kommun, men den

kommunala på en mindre ort och den privata i en småstad. Johansson och Svedner (2010)

menar att det kan vara till fördel att välja informanter med olika erfarenheter, detta för att
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lättare kunna se och finna likheter och olikheter. Den kommunala förskolan är störst på orten

med sina fyra avdelningar och har ett stort antal barn med annan kulturell bakgrund än den

svenska. Förskolan har en stor gård med mycket grönt omkring. Förskolan i småstaden ligger

integrerad i ett multietniskt bostadsområde, har tre avdelningar och en mycket liten gård, inte

speciellt grön. Märkligt nog har denna förskola ett fåtal barn med annan kulturell bakgrund än

svenska. För att det insamlade materialet skulle bli hanterbart, blev antalet informanter få,

vilket enligt Trost (2010) är att föredra. En annan aspekt att ta hänsyn till var den begränsade

tiden för studien.

2.2  Datainsamlingsmetod

Den undersökningsmetod som valdes i denna studie, var kvalitativ strukturerad intervju, detta

för att ta reda på hur pedagoger i verksamheterna, förskolorna, tänker och anser om sina

kompetenser och vad de anser vara viktigt, när det gäller arbete med multietniska

barngrupper. 

2.3  Procedur och bearbetning

Denna studie började med inläsning av litteratur för att få en djupare förförståelse av ämnet

och därefter började arbetet med att utforma intervjufrågor (bilaga 1). Första kontakten togs

genom introduktionsbrev, (bilaga 2) där jag presenterade mig själv och förklarade mitt syfte

med intervjuerna, beräknad intervjutid samt att jag upplyste om de forskningsetiska kraven,

det vill säga försäkran om anonymitet, inga namn eller orter anges och att informanterna

kunde avbryta intervjun när som helst samt även avböja att bli intervjuad (Johansson  och

Svedner, 2010). Genom telefonkontakt bestämdes tid och plats.

Varje intervju var individuell, då jag var intresserad av varje pedagogs erfarenheter och tankar

utan någon påverkan eller influenser av en annan person. Vid intervjuerna användes en

diktafon, med informanternas samtycke, detta för att jag skulle kunna ha ögonkontakt med

informanten och kunna koncentrera  mig på intervjun samt kunna slippa oron för att missa

något av det som informanten förmedlade. Visserligen tar det väldigt mycket tid att sitta och

renskriva materialet, men det uppvägs ändå av att få möjligheten att kunna lyssna på intervjun

ett flertal gånger (Trost, 2010). Intervjuerna avlyssnades och transkriberades noga, därefter
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läste jag materialet ett flertal gånger för att därefter sammanfatta informanternas svar fråga

efter fråga, för att så småningom kunna kategorisera i olika rubriker.

3 Resultat och analys

I denna del av studien kommer jag att presentera resultatet av de intervjuer som gjorts, jag har

valt att disponera resultatavnittet efter frågeställningarna, vilka ligger till grund för detta

arbete. Efter att ha skrivit ut och bearbetat materialet, har jag kommit fram till olika rubriker

som kommer att användas.  Efter resultatdelen kommer en kort sammanfattning av

analyserna.

Först vill jag ge en närmare presentation av informanterna.

Pedagog 1 (P1): Kvinna, 47 år, har arbetat inom verksamheten i 28 år och är utbildad

barnskötare, hon har även gått kurser på Stockholms och Uppsala universitet, genom

lärarlyftet. Hon arbetar idag på en stor kommunal förskola med många barn från andra

kulturer.

Pedagog 2 (P2): Kvinna, 64 år, har arbetat inom verksamheten i 43 år och är utbildad

barnskötare i botten och har gått en kortare utbildning till förskollärare. Hon arbetar idag på

samma förskola som P1 det vill säga en stor kommunal förskola med många barn från andra

kulturer.

Pedagog 3 (P3): Kvinna 58 år, har arbetat inom verksamheten i 33 år och är utbildad

förskollärare. Arbetar idag på en mindre privat förskola (ingår i en enhet om totalt 3

förskolor) i ett multietniskt bostadsområde, vilken har få barn från andra kulturer.

Pedagog 4 (P4): Kvinna  49 år, har arbetat i verksamheten i 12 år och är utbildad barnskötare.

Hon arbetar på samma förskola som P3, en mindre privat förskola (ingår i en enhet om totalt 3

förskolor) i ett multietniskt bostadsområde, har få barn från andra kulturer.
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3.1 Vilka kompetenser anses nödvändiga i arbetet i dagens

mångkulturella/multietniska förskolor?

För att få en överblick av vilka kompetenser som pedagogerna anser vara nödvändiga i sitt 

arbete med etnisk mångfald, använder jag mig av nedanstående diagram.

 

Diagram 1: Pedagogers syn på vilka kompetenser som anses nödvändiga i arbetet i dagens

multietniska förskolor.

3.1.1 Kunskap om barns kulturella bakgrund-litteratur

Samtliga informanter ansåg att det var viktigt att inhämta kunskap om varifrån barnen

kommer, hur dem har haft det och under vilka förhållanden de levt. P2 och P4 ansåg att det

behövs massor med information och historik, för att kunna hjälpa barnen på rätt sätt. P1 talade

9

Pedagogers syn på vilka kompetenser som 
anses nödvändiga

i arbetet i dagens multietniska förskolor

Kunskap om 
barns

kulturella bak-
grund-litteratur

Kompetens-
utveckling
intresse 

Kommunikation
Egen 

erfarenhet

Se barn från annan
kultur som en

tillgång



om värdet att vara lyhörd och att det är viktigt att man söker kunskap själv och håller sig

uppdaterad, genom exempelvis litteraturen.

P1: att man tar reda på saker och ting innan, att man diskuterar och håller sig uppdaterad....

att man inte står kvar. Och att man söker även kunskaper i litteraturer och såna saker det är 

jätteviktigt.

P3: ...nästan lite historik om varje land och bakgrund.

P1, diskuterar i sitt citat om värdet av att man tar reda på fakta om barnen och deras

bakgrunder, innan de börjar på förskolan, och att det är viktigt att arbetslaget diskuterar

situationen med varandra så att alla i laget är uppdaterade med relevant information. P3,

menar också att det behövs information för att på bästa sätt kunna bemöta barnen och deras

föräldrar.

3.1.2 Kompetensutveckling-intresserad

När det gäller frågan om kompetensutveckling stod det klart att det var skillnad informanterna

emellan. Informanterna på den privata förskolan ansåg sig inte alls ha fått någon vidareut- 

bildning, utom någon enstaka föreläsning, som dock varit bra med mycket lärdom. I den

kommunala förskolan ansåg den ena informanten att hon fått bra  kompetensutveckling

medan den andre ansåg att det är upp till dig själv hur mycket du söker utbildning, det vill

säga, det är i eget intresse som man söker kompetensutbildning.

P3: Vi har haft eeh en föreläsning som jag kommer ihåg, som gällde mångkulturellt

 seende i förskolan, som var väldigt bra som man lärde sig ganska mycket på.

P2: Ja jag har ju gått på en del kurser liksom inne i Stockholm med invandrarfrågor 

så att säga....

P3, känns lite svävande i sitt svar på frågan, men kommer sedan på att de faktiskt fått gå på en

föreläsning. Hon känner själv att det här med kompetensutveckling är eftersatt på deras

förskola och att det behövs mer. P2, däremot menar på att hon har fått bra med

kompetensutveckling och att utbudet har varit bra på hennes förskola. 
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3.1.3 Kommunikation

Samtliga informanter upplevde det som svårt att möta föräldrar när de kommer och inte kan

språket. P3 och P4 upplever att man tror att de förstår vad man säger, men som det senare

visar sig har föräldrarna inte förstått någonting. P1 talar om tillgång av tolk eller hjälp av

släktingar, i några fall kan det fungera med engelska. Hon fortsätter med att berätta att det blir

många misstag och fel, men upptäcker föräldrarna att man som pedagog försöker, ibland med

teckenspråk/kroppsspråk, så försöker dom också mer och mer, för att få att så småningom om

till en kommunikation.

P1: ….det kan bli mycket förvirringar eller misstag eller fel men allting reder sig.....

P1, talar här om värdet att våga göra fel eller misstag, när det gäller kommunikationen med

föräldrarna. Hon menar även att det gör ingenting att misstag sker, så länge det inte skadar

någon, för det är ju genom bland annat misstag man skaffar sig erfarenhet.

3.1.4 Se barn från annan kultur som en tillgång

P1 talar om hur viktigt det är att lyfta fram barn från andra kulturer och att de inte glöms bort,

särskilt om de är i minoritet. Samma sak gäller de svenska barnen om de är i minoritet i en

förskola med många barn från andra kulturer, för alla barn är precis lika viktiga. Hon

fortsätter med att säga att barn med annan kultur berikar inte bara varandra utan även deras

familjer. 

P2: Nej jag tycker att det är roligt att dom här barnen är hos oss faktiskt, de är, 

ja de tillför jättemycket!

P1: ...det här är en jätteviktig bit och att det är jättebra att det tas upp för det är

 många förskolor som inte har erfarenhet utav det, det är många förskolor som 

bara har något barn eller några från andra kulturer och då lyfts inte de här barnen fram........

P2, talar om en viktig kompetens, nämligen att se barn från andra kulturer som en tillgång i

verksamheten, vilken är betydande när man arbetar i en mångkulturell förskola. P1, menar att

frågeställningarna i detta arbete är viktiga och att de tas upp, för det ser olika ut när det gäller

erfarenheter i förskolorna, när det gäller mångfalden. 
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3.1.5 Egen erfarenhet

P1 och P2 har mångårig erfarenhet av arbete i mångkulturell förskola, medan de övriga två

inte har så mycket erfarenhet. Den erfarenhet de har, har de fått genom sin nuvarande

arbetsplats. P2 berättar att de första barnen från annan kultur hon mött och arbetat med, kom

från Spanien och det mötet beskrev hon som fascinerande och helt annorlunda, än den

svenska kulturen, men hon tror att hon lärde sig mycket i detta möte. P1 också med lång

yrkeserfarenhet talar om att det faktiskt är skillnader i mötena beroende på vilket land barnen

kommer ifrån, man kan inte bemöta alla på samma sätt, för alla har så otroligt olika kulturella

bitar. Därför är det en bra ide att ta reda på lite om barnens kulturer, hur man bemöter

varandra och att man visar förståelse, så att det inte sker några kulturkrockar.

P4: ...ja när jag började jobba så jobbade jag i xxxxx där fanns det ju ingenting......inga

flyktingar och sånt......

P3: ...det är dom sista åren sen jag började inom det här området, som jag har träffat barn 

från andra länder och jobbat med barn från andra länder.

P4, beskriver sin första arbetsplats, där de inte fanns några barn med annan kulturell

bakgrund, över huvudtaget, därav hennes brist på erfarenhet av mångfald. P3, beskriver hur

hon har tillskansat sig den lilla erfarenhet hon anser sig ha, just genom den arbetsplats hon för

närvarande arbetar på.

3.1.6 Sammanfattning

Vilka kompetenser anses då nödvändiga? Man kan konstatera att alla informanterna ansåg det

nödvändigt att inneha kunskap om barnens kulturella bakgrunder, detta för att kunna bemöta

barnen och deras föräldrar på ett så bra sätt som möjligt. Kommunikationen med föräldrarna

anses svårt och det gäller att vara flexibel och finna lösningar som fungerar, till exempel

använda sig av teckenspråk/kroppsspråk. En viktig kompetens är att kunna lyfta de barnen

som är i minoritet och att känna att de faktiskt är en tillgång i barngruppen, att de kan berika

verksamheten. Att ha egen kompetens är en fördel, då man under tidens gång skaffat sig

mycket kunskap och lärdomar. Har pedagoger ingen eller liten egen erfarenhet, kan det vara

till fördel att söka kompetensutveckling.
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3.2 Vad anser pedagogerna vara viktigast i sitt arbete med mångfald?

För att tydliggöra vad pedagogerna anser vara viktigast i arbetet med etnisk mångfald, har jag

använt mig av nedanstående diagram.

Diagram 2: Pedagogers syn på vad de anser vara viktigt i sitt arbete med mångfald.

3.2.1 Bevara den egna kulturen-att förstå sitt ursprung

P1 och P4 anser att det är viktigt att barnen ska bevara sin egen kultur, men samtidigt ska de

integreras i den svenska kulturen, det blir en balansgång genom att det betyder att barnen har

dubbla kulturtillhörigheter. P ansåg det ”knepigt” eftersom vi har olika acceptanser för vad

13

Bevara egna 
kulturen

Förstå sitt 
ursprung

Föräldrar måste prata 
sitt 

Modersmål hemma -
Inget modersmålstöd i

förskolan

Respekt -
rättvisa

Pedagogers syn på vilka 
kompetenser som de 

anser vara viktigast i sitt arbete med 
mångfald

Ta emot den kunskap 
och

hjälp föräldrar/barnen
kan ge



som är tillåtet eller ej. P3 trodde att det kunde skapa en ”vilsenhet” hos barnen, det vill säga

svårigheten att veta vilken kultur befinner jag mig i nu?

P1: Att man ska bevara den och att det är viktigt. Har du inte din egen kultur kan du

aldrig bli en hel person,  eller förstå sitt eget utsprung.....

P4: Dom måste ju få ha kvar sin kultur, samtidigt som det blir svårt dom måste ju

komma in i våran också, det är en balansgång där, för sin egen skull så måste dom

ändå tillhöra svenska också.

P2. Men jag måste ju acceptera att dom inte får göra vissa saker. Gå till badhuset till 

exempel, det är ju inte säkert.

Här talar pedagogerna om vikten att veta sin egna härkomst, kultur, för genom att man vet

varifrån  man kommer, vilka traditioner, seder och bruk samt normer som gäller, kan man bli

en hel person. Acceptanser vad som är rätt och fel ser också olika ut i olika kulturer, därav

kommentaren av P2. Vad som är helt acceptabelt i Sverige behöver inte nödvändigtvis vara

det i andra kulturer, tvärtom i vissa fall.

3.2.2 Föräldrar måste prata sitt modersmål hemma-inget modersmålstöd i
förskolan

P1 och P2 anser det vara viktigt att föräldrarna använder sig av modersmålet när de talar med

sina barn. Detta för att barnen annars inte får ett helt språk. De behöver grunden av sitt

modersmål för att underlätta att lära sig ett andra språk. P4 anser att det är svårt med språk,

man försöker hjälpa dem, man försöker förstå dem. Samtliga informanter är eniga om att

modersmålstöd inte finns att tillgå på någon av förskolorna, det finns inga resurser, även om

det står i läroplanen att barn skall erbjudas stöd för modersmål. P2 ansåg det svårt att kunna få

detta stöd på grund av att det finns för många olika andraspråk på förskolan.

P1: ...dom här barnen har lika stora rättigheter som alla svenska barn. ...det står

även i våran läroplan hur vi ska jobba med dom här sakerna.

P3: …jag vet att vi har en flicka nu som är så tydlig i uttal och kan härma,

men hon har ju inte begreppsuppfattningar, men ändå är hon så tydlig i språket.
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Informanterna diskuterar modersmålstöd, vilket skall erbjudas alla barn med annat modersmål

än svenska, enligt läroplanen. P3, talar om problematiken av att inte veta om barnet i fråga

förstår vad hon säger, hon benämner saker med rätt ord men frågan är om hon förstår

innebörden då hon har ett annat hemspråk. Problemet ligger i att inte ha tiden till att arbeta

mer med de barn som har ett andra språk.

3.2.3 Ta emot den kunskap och hjälp föräldrar/barn kan ge

P3 berättade att för flera år sedan på en annan arbetsplats, kom en kvinna och pratade spanska

med ett barn. En annan sak som var väldigt bra var att skolelever från en närliggande skola

kom och läste för förskolebarnen på deras hemspråk. P1 påtalar vikten av att pedagoger visar

öppenhet och att man är villig att lära sig/ta emot kunskap från andra kulturer. Gör vi det så

berikas barngruppen och ger samtidigt kunskaper om varandra t.ex, hur vi fungerar, att vi

faktiskt är olika och att vi har olika språk som kan berika genom ramsor, sånger och lekar.

P2:...ja men dom har ju en annan kultur som dom har med sig liksom, än va vi har.

Här pratar informanten om värdet att ta emot hjälp från föräldrar som kan berika hela

barngruppen, genom att låta föräldrar till exempel tala in sagor på band på hemspråket, även

det som nämns ovan att förskolan kanske kan starta ett samarbete med en närliggande skola,

där äldre elever kan läsa för förskolebarn på deras hemspråk, väldigt nyttigt och väldigt roligt,

för alla barnen.

3.2.4 Respekt-rättvisa

Infomanterna ombads att uttrycka vad de ansåg vara det viktigaste i sitt arbete, svaret blev

följande; att man försöker förstå dom, lyssnar på dom och att alla blir tagna på allvar och att

alla barn  ska känna att de blir sedda oavsett om man förstår språket eller ej. Respektera

föräldrarna och vara rättvis med det som går, dom har ju en annan kultur som dom har med

sig.

P4: Att man förstår. Att man försöker förstå dom, att man lyssnar på dom.

P1: Öppenhet, att man vill lära sig...
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Ytterligare en viktig kompetens tas upp här, nämligen att visa barn och föräldrar att  man är

öppen för och villig att försöka överbrygga språksvårigheterna, att man respekterar

föräldrarna för vad de är, inte för vilket land de representerar och att aktivt arbeta i

barngruppen för att visa barnen att alla är lika värda oavsett från vilken kultur man kommer 

ifrån.

3.2.5 Sammanfattning

Genom frågeställningen kom det fram att informanterna tyckte att det var viktigt att barnen

ska bevara sin kultur, även om det kan skapa vilsenhet och vara knepigt. Modersmålet är en

viktig grund för att kunna tillägna sig ett andra språk. Då det inte finns modersmålstöd, är det

angeläget att föräldrarna talar hemspråket med sina barn. Att våga och försöka överbrygga

språksvårigheterna, visa föräldrarna att man är intresserad, gör att man kan ta tillvara den

kunskap som föräldrar och barn har och ta emot den. Genom att arbeta med dessa kunskaper i

barngruppen så berikas barnen på så sätt oberoende från vilken kultur barnen kommer ifrån,

så är alla lika mycket värda. Andra viktiga aspekter i arbete med mångfald var att visa

respekt, vara rättvis, att alla barn skall bli sedda och lyssnade på och att alla blir tagna på

allvar.

4 Diskussion

Syftet med denna studie var att få vetskap om pedagogerna i förskolan anser att de har de

kompetenser som behövs för de nya krav som ställs, i den mångkulturella förskolan, då

dagens samhälle allt mer internationaliseras. Frågeställningarna som denna studie utgick ifrån

var, vilka kompetenser som ansågs nödvändiga och vad som ansågs viktigast i arbetet med

mångfald i förskolan. Genom att ta del av tidigare forskning, relevant litteratur och genom

kvalitativa, strukturerade intervjuer med förskollärare och barnskötare från två olika

förskolor, har studien genomförts och frågeställningarna har besvarats.

Resultatet visar att alla informanter ansåg att kunskap om barns kulturella bakgrunder var en

viktig kompetens, precis som Ellneby (2007) nämner, att kunskap behövs för att undvika

kulturkrockar och missförstånd. En annan viktigt kompetens som togs upp av informanterna

var vikten av att kunna lyfta fram de barn som är i minoritet genom att t.ex visa barnen att vi
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är lika värda oavsett vilken bakrund vi har, etnisk eller social. Detta belyser även Bozarslan

(2001) när hon menar att  genom att lyfta fram likheter och olikheter, kan man skapa bra

förutsättningar för att barnen att bli toleranta inför varandras kulturer.

När det gäller kompetensutveckling är det många av de refererade författarna som anser att

det är viktigt. Detta för att bland annat kunna höja den pedagogiska kvaliteten i förskolan.

Även informanterna ansåg till stor del att det behövs mer fortbildning än vad som erbjuds

idag, men det krävs självklart även ett eget intresse och att pedagoger själva söker utbildning.

Språket är en viktigt del av integrationen och som alla informanter var eniga om, så finns det

inte något modersmålstöd på förskolan idag, trots att förskolan enligt läroplanen skall kunna

erbjuda barnen det. Detta gör att det blir allt viktigare att föräldrarna talar modersmålet med

barnen, de behöver den grunden för att kunna tillägna sig ett andra språk. Två av

informanterna ansåg detta vara en förutsättning för barnen att kunna få ett helt språk, vilket

innebär att det krävs en medvetenhet hos pedagogerna att stötta barnen i sin språkutveckling,

genom att skapa så många språksituationer som möjligt. Ladberg (2003) talar om ”tre

pedagogiska hörnstenar”  (Ladberg, 2003, s 146), dessa är särskilt viktiga för barns

språkutveckling. Det behöver skapas en rätt atmosfär, det vill säga ett bra språkklimat, samt

att det organiseras för de bästa möjligheterna för språk, det kan handla om tid, miljö, ändra

barngrupper och så vidare och att genom utrymme och material till lek och samtal, skapa ett

rikt inflöde av språk. Författaren fortsätter med att hävda, att kan vi skapa dessa

förutsättningar för barnen, skapar vi en bra grund för att barnen ska få möjlighet, att använda

sina språk.

Jag tycker att denna studie har varit givande, samtidigt som man kan konstatera ett ganska

nedslående resultat, när det gäller pedagogers kompetens och kunskap om mångfald i dagens

mångkulturella förskolor. Vad som förvånade mig var att pedagogerna på den integrerade

förskolan i ett multietniskt bostadsområde, hade så liten erfarenhet och kunskap om barn från

andra länder. Det borde ju verkligen ligga i deras intresse att ha kunskap, för att kunna

förbereda sig för arbete med mångfald. Den dagen kommer förr eller senare i dagens allt mer

internationaliserade samhälle. Det kan ju även hända att pedagogerna byter arbetsplats och

kanske hamnar i en mångkulturell förskola. 

När det gäller språket, upplevde pedagogerna det som svårt, man var osäker på om föräldrarna

förstod vad som sagts och i många fall så visade det sig att föräldrarna inte hade förstått vad
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pedagogerna sagt. Sjöwall (1994) tar upp detta problem och menar att föräldrarna känner sig

underlägsna och rädda för att göra fel eller inte bli förstådda. Här gäller det precis som

Ellneby (2007) menar att försöka överbrygga språksvårigheterna och våga ta kontakt ändå, det

går att använda sig av tecken/kroppsspråk, bilder, man kanske konkret kan visa vad som

menas och så vidare. Det är som en av de intervjuade pedagogerna sa, visar man som pedagog

att man vill försöka förstå, kommer också föräldrarna att försöka och kanske kan känna sig

trygga i att se att även  pedagoger kan göra misstag språkmässigt. Misstag och missförstånd

kommer att ske, men det är ju så man skaffar sig kunskap och kompetens, huvudsaken är att

föräldrar och barn känner sig trygga i förskolan. När det gäller viktig information bör man

dock använda sig av tolk eller om det finns någon släkting som kan tolka. 

Bristande kunskaper och kompetenser i arbete med mångfald, är nog vanligare än man tror,

om man tittar på en vanlig småstad eller mindre ort. Dock känns det märkligt att kommunen

som erbjuder sig att ta emot flyktingar och invandrare, inte ser till att berörd personal som

kommer i kontakt med dessa, får kompetensutveckling för att förstå och få rätt kunskap att

kunna ta hand om dessa föräldrar och barn.

4.1 Tillförlitlighet

Urvalet för denna studie är representativt då både förskollärare och barnskötare har

intervjuats, de har fått samma information samt haft lika förutsättningar, genom att de

delgivits de forskningsetiska kraven även intervjufrågorna har varit de samma. För att öka

tillförlitligheten har intervjuerna spelats in och sedan skrivits ut i sin helhet. Intervjufrågorna

har täckt det intresseområdet som har valts och givit en relevant bild av verkligheten. Dock

kan det inte dras några generella slutsatser från denna studie då det endast är fyra personer

som genom intervjuer delgivit sina tankar, funderingar och åsikter.

4.2 Teoretisk tolkning – kunskapsbidrag

Genom kvalitativa intervjuer med pedagoger ute i verklighetens förskolor kan man konstatera

att de upplever att det finns brister i kompetens och att kunskap om barns kulturella
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bakgrunder är viktigt. De upplever även att det kunde erbjudas mer fortbildning inom

intresseområdet. Därmed visar resultatet i denna studie att frågeställningarna har besvarats.

Tidigare forskningar av exempelvis, Lunneblad (2006) samt Olausson (2012) och annan

relevant litteratur för studien, visar på att det råder bristande kompetens och kunskap när det

gäller arbete i den mångkulturella/multietniska förskolan. Detta har till exempel visats i

Skolinspektionens kvalitetsundersökning (2010) när det gäller språk- och kunskaps utveckling

hos barn med annan kulturell bakgrund, även Lahdenperä (2004) tar upp vikten av kompetens

så att inga krockar eller missförstånd uppstår. Ladberg (2003) tar upp språkets betydelse och

menar att barnen behöver både modersmålet och samhällets språk och om detta skall

möjliggöras så krävs det kontinuerlig fortbildning av pedagogerna i kultur- och språkfrågor

men även i språkbefrämjande arbetssätt. Ekstrand och Nadarevic (2010) och Lunneblad

(2009) tar även upp att studenterna på lärarutbildningarna anser sig inte ha/få kunskap eller

kompetenser som motsvarar kraven i verklighetens mångkulturella förskolor.

4.3 Förslag till fortsatt forskning/praktisk tillämpning

Då jag själv går min sista termin på lärarutbildningen mot förskolan, kan jag bara hålla med

Ekstrand och Nadarevic (2010) och Lunneblad (2009) att under denna utbildning har jag inte

fått någon kunskap som motsvarar de nya kraven i dagens mångkulturella förskola. De

kompetenser som jag har, har jag fått genom egen erfarenhet genom arbete under många år på

förskolan. Jag har full förståelse för vilka komplikationer, missförstånd och krockar som kan

inträffa, om man inte har kunskap. Därför vore det intressant med forskning om varför

lärarutbildningarna inte uppmärksammar detta problem, pedagogerna behöver relevant

kunskap om arbete i mångkulturell förskola, för att kunna uppfylla läroplanens uppdrag. Ett

annat intressant ämne att forska om, är om det ser lika illa ut i alla Sveriges kommuner, när

det gäller modersmålstöd. Det har ju barnen rätt till enligt vår läroplan, men som det visade

sig i mitt resultat, så existerar inte detta på dessa förskolor som jag besökt, det finns inga

resurser.
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Bilaga 1

Interjufrågor

Information om informanten: ålder, yrkesverksamma år, och utbildning

• Vilka erfarenheter har du, när det gäller arbete/möten med mångkulturella

barngrupper?

• Vilka kompetenser/kunskaper anser du behövs i detta arbete?

• Anser du att du fått den kompetensutveckling som är nödvändig för ditt arbete?

• Vad anser du vara viktigast i ditt arbete med mångfald?

• Hur tänker du om arbetet med barnens dubbla kulturtillhörighet?

• Hur tänker du kring barn med annat modersmål än svenska, när det gäller

språkutveckling?

• Har ni modersmålstöd för barnen på förskolan? Om inte varför?

• Hur upplever ni kommunikationen med föräldrarna när dom kommer och inte kan

språket?

• Har du något du vill tillägga?

22



Bilaga 2

                                                                         

Hejsan!!                                                                                                  Norrtälje 2012.02.05
                                                                                                                

Jag heter Anette Sandberg, och går nu min sista termin på förskollärarlinjen, Gävle högskola

och ska nu börja skriva på mitt examensarbete. Mitt syfte med detta arbete är att genom

intervjuer, ta reda på vad pedagoger i verklighetens förskolor anser vara de nödvändigaste

kompetenserna och vad som anses vara viktigast i arbetet i dagens mångkulturella förskolor.

Genom att vårt samhälle allt mer internationaliseras så ställs ju dagens pedagoger inför nya

krav när det gäller arbete med mångfald. 

Det skulle vara väldigt intressant att få höra hur ni tänker och resonerar kring detta syfte och

jag skulle vara tacksam om ni vill ställa upp och svara på några intervjufrågor. Tanken är att

jag kommer till er på förskolan,  vid en tidpunkt som passar verksamheten, och jag anser att

intervjun kommer att ta högst 30 minuter, och den kommer att göras enskilt. 

Jag kommer att använda mig av forskningsetiska anvisningar, vilket innebär att inga namn

förekommer, varken på pedagoger, förskola eller ort. Den som intervjuas har när som helst

rätt att avsluta intervjun och även avböja att medverka. Materialet kommer enbart att

användas i mitt examensarbete. För att kunna koncentrera mig på själva intervjun, kommer

jag använda mig av en diktafon för att spela in vårt samtal. Detta kommer jag sedan att skriva

ut för vidare bearbetning. Inspelningen kommer därefter att raderas.

Jag hoppas att ni har tid och möjlighet att medverka i denna studie, det skulle betyda väldigt

mycket för mitt arbete. Är det något ni undrar över eller har frågor, kontakta mig gärna per

tel. xxxxxxxxxx, jag återkommer om ungefär en vecka för att förhoppningsvis boka tid för

intervju.

Tack på förhand!

Anette Sandberg

23




