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Sammanfattning 

Detta är en rapport om framtagningen av ett samlingsverktyg som ska underlätta arbetet med 

mångkultur, för förskollärare, i grupper med låg heterogenitet. Verktyget består av ett 

instruktionshäfte med tillhörande världskarta och bilder på maträtter. Med hjälp av 

diskussioner om mat och dess ursprung kommer förhoppningsvis medvetenheten kring 

omvärlden och kulturer i barngruppen öka. Jag har utgått ifrån tidigare forskning om 

mångkultur och samlingar i förskolan i framställandet av verktyget.  

Syftet med detta arbete är att utveckla en produkt vars mål är att underlätta arbetet för 

förskolläraren, med mångkultur i grupper med låg heterogenitet.  

Frågeställning: Hur kan man, med hjälp av mat, underlätta arbetet med mångkultur för 

förskollärare? 

 

Nyckelord: Samling, mångkultur, mat, förskola. 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Innehåll 

1. Inledning .............................................................................................................................................. 4 

1.1 Problem som ska lösas .................................................................................................................. 4 

2. Syfte och frågeställning ....................................................................................................................... 5 

3. Tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter .............................................................................. 5 

3.1 Forskning om mångkultur ............................................................................................................. 5 

3.2 Forskning om samling ................................................................................................................... 6 

4. Omvärldsanalys ................................................................................................................................... 8 

5. Metod för utvärdering ....................................................................................................................... 10 

5.1 Etiska ställningstaganden ........................................................................................................ 10 

6. Arbetsprocess .................................................................................................................................... 11 

6.1 Idé ................................................................................................................................................ 11 

6.2 Utformning av produkten ........................................................................................................ 11 

6.2.1 Design ................................................................................................................................... 11 

6.2.2 Val av innehåll ...................................................................................................................... 13 

6.2.3 Omarbetning ......................................................................................................................... 15 

6.2.4 Utvärdering ........................................................................................................................... 16 

7. Avslutning ......................................................................................................................................... 16 

8. Källhänvisning................................................................................................................................... 17 

 

 

  



4 
 

                                                                                                                                                                                                                         

1. Inledning 

1.1 Problem som ska lösas 

Under mina VFU perioder upplevde jag att förskollärare tycker att det är svårt att arbeta med 

mångkultur då barngrupperna var ganska homogena. Detta är åsikter som även flera 

kurskamrater delar utifrån sina VFU erfarenheter. Vissa förskollärare har till och med 

inställningen; ”vi har ingen mångkultur i barngruppen, då behöver vi inte arbeta med det”. Jag 

menar att det snarare är tvärtom: är det låg heterogenitet i en barngrupp är det viktigt att 

diskutera med barnen om vad kultur är och vilka likheter som finns.  

I och med att det svenska samhället har blivit alltmer mångkulturellt ställs vår sociala och 

kulturella förmåga på prov (Stier & Sandström, 2009, s. 11), därför blir det allt viktigare att 

göra undervisning om mångkultur till något som genomsyrar barnens vardag. Detta stöds av 

läroplanen för förskolan. Där går det att läsa att barn ska få möjlighet att utveckla sin egen 

kultur, likväl som att föra vidare kulturella värden, traditioner, kunskaper, historia och språk 

(Lpfö, 98 rev. 10, s. 6). Det finns mycket information att ta del av om mångkultur och hur 

man kan arbeta med det, men det är inte så mycket som riktar sig mot förskolan. Det kan vara 

anledningen till att de förskollärare jag pratat med upplever svårigheter med ämnet. Jag har 

skapat en produkt eftersom efterfrågan på mångkulturellt material är stort samt att flera mål i 

förskolans läroplan indikerar att man ska arbete med mångkultur. Förskolan ska sträva efter 

att varje barn: 

- känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra 

kulturer, 

- utvecklar en förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social 

bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

sexuell läggning eller funktionsnedsättning  

(Lpfö, 98 rev. 2010, s. 8-9). 
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2. Syfte och frågeställning 

Syftet med detta arbete är att utveckla en produkt vars mål är att underlätta arbetet för 

förskolläraren, med mångkultur i grupper med låg heterogenitet.  

 

Frågeställning:  

Hur kan man, med hjälp av mat, underlätta arbetet med mångkultur för förskollärare? 

3. Tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter 

Produkten handlar om mångkulturellt arbete vid samlingssituationen i förskolan. Därför 

kommer jag först förklara relevanta begrepp för att sedan redogöra för tidigare forskning 

vilket också är teoretisk och metodologisk grund för produkten. 

3.1 Forskning om mångkultur 

Det finns flera olika sätt att förklara begreppet mångkultur därför har jag valt ut den 

definitionen som jag anser passar bäst i detta sammanhang vilket är mångkulturalism.  

Mångkulturalism definieras av Nationalencyklopedin som 

(http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/mångkulturalism): 

”blandning av olika parallella kulturer. I en politisk mångkulturalismtanke ryms 

en integrationssträvan som går ut på att flera kulturer ska integreras, men där var 

och en av dessa ska kunna behålla sina kulturella särdrag”. 

Johannes Lunneblad är en forskare som har undersökt mångkulturalism. Han har studerat hur 

pedagogerna på en förskola samtalade om mångkulturella arbetssätt samt vilken relation 

pedagogerna hade till den kulturella mångfalden i barngruppen (2013, s. 10). När 

pedagogerna i studien diskuterar hur man kan göra för att uppmärksamma de högtider barnen 

firar, handlar det mycket om hur man ska få in den ”andra” kulturen i den svenska. 

Pedagogerna lägger in mycket egna värderingar och familjerna associeras med det 

annorlunda. De utlandsfödda föräldrarna buntas ihop till en grupp, invandrare, oavsett vilket 

land de kommer ifrån (2013, s. 75-79). Pedagogerna kommer senare i studien fram till att 

mångkulturellt arbete handlar om barns hemkulturer, och oavsett om det är ”lappländsk eller 

kurdisk kultur”. Det är vad barnen gör hemma som barnen kommer se som det normala vilket 

är något jag har tagit i beaktande i utformandet av min produkt. T.ex. om barnen äter pizza 

hemma, då kommer pizza anses vara normalt. Kultur blir inte lika främmande om man ser det 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/mångkulturalism
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som något alla har istället för något som bara vissa har, som de andra har. För att kunna arbeta 

mångkulturellt är det viktigt att man definierar begreppet tillsammans i arbetslaget så att man 

pratar om samma sak (Lunneblad, 2013, s. 122). Pedagogens förhållningssätt till mångkultur 

är något som är avgörande i arbetet med mångkultur i förskolan, därför är det viktigt att 

produkten inkluderar förhållningssätt som förskolläraren kan använda sig av, som i sin tur kan 

ge barnen verktyg att förstå och hantera de situationer som kan uppstå i ett mångkulturellt 

samhälle. 

Sippa Lappalainen har gjort en undersökning på förskolor i Finland angående arbetet med 

mångkultur. Denna undersökning visar att personalen ansåg sig ha bristande kunskaper inom 

ämnet och att de därför är osäkra på hur de ska arbeta med mångkultur på bästa sätt. Detta är 

något som min produkt kan motverka. Jag vill ge personalen kunskap om vad mångkultur kan 

vara och ge konkreta arbetssätt på hur man kan arbeta med detta. Personalen hävdar även att 

de inte finns tillräckligt med material för att kunna bedriva mångkulturell undervisning på 

förskolan (2006, s. 101). Att det inte finns tillräckligt med mångkulturellt material riktat mot 

förskolan är något jag också har stött på i min omvärldsanalys. Att utveckla en produkt inom 

mångkultur känns relevant för att underlätta förskollärarnas arbete och ge idéer till fortsatt 

arbete inom området. 

I det här arbetet har jag använt mig av det Lunneblad (2013, s. 122) säger om att det är vad 

barnen gör hemma som de kommer se som normalt, i utarbetandet av min produkt. Jag har 

valt ut maträtter som äts på förskolan men också maträtter som inte äts på förskolan för att 

samtala med barnen om vad barnen äter hemma. 

3.2 Forskning om samling 

Jag har valt att förklara ordet samling då begreppet kan definieras på olika sätt. Jag har valt ut 

den definitionen som jag anser passar bäst i detta sammanhang. 

Samling kan definieras som följande ”när en grupp barn och vuxna i förskolan sitter samlade, 

ofta i en cirkel, och har gemensamma aktiviteter under ledning av en eller flera vuxna” 

(Rubinstein Reich, 1996, s. 8). 

Agneta Simeonsdotter Svenssons avhandling handlar om vilka svårigheter barn i 

förskoleklass upplever i samband med samlingen, hur barnen hanterar dessa svårigheter och 

på vilket sätt pedagogen kan vara till stöd för att lösa problemen (Simeonsdotter Svensson, 

2009, s. 5). Författaren delar upp svårigheterna i två olika kategorier. Dels svårigheter som rör 
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den egna förmågan, att inte duga eller vara orolig att göra fel, samt svårigheter rörande 

uppgiften, att inte förstå lärarens instruktioner eller att inte känna sig delaktig. Hon menar att 

om barnen blir delaktiga i lärtillfället blir risken för svårigheter mindre. Om barnet och 

pedagogen har en positiv relation är det lättare för delaktighet och samspel, detta kräver dock 

att läraren utgår ifrån barnets perspektiv och tar hänsyn till barnens kunskap och intressen 

(Simeonsdotter Svensson, 2009, s. 238-243). Detta är något jag använt mig av när jag arbetat 

fram min produkt, att se till barnets intressen och kunskaper om mat och mångkultur.  

Birgitta Davidsson har skrivit en rapport om vilken funktion samlingen fyller i 

förskoleklassen och hur samlingen skiljer sig mellan förskola, förskoleklass och skola (2000, 

s. 4-5). Anledningen till att jag valt att använda mig av en rapport är för att jag inte hittat 

någon annan forskning som lyfter vilket syfte samlingen fyller i förskolan, förskoleklassen 

och skolan samt vad som skiljer dem åt. Gemensamt för alla samlingar var syftet att stifta en 

gemenskap för alla barn, känslan av att tillhöra en grupp. På förskolorna och i 

förskoleklasserna var samlingen ett sorts skolförberedande moment, då det skiljer sig mycket 

från förskolans andra aktiviteter (Davidsson, 2000, s. 26).  I skolan har samlingen som syfte 

att öka samarbetet i klassen, samtidigt som att den är ett avbrott från de vardagliga studierna. 

Samlingen har som syfte att öka samarbetet i klassen. Hon skriver även att samlingen är en 

del av förskolan och skolans historia, en aktivitet som finns i verksamheten av tradition (ibid, 

s. 9-10).  

Min produkt utgår ifrån samlingen och är anpassad för att användas vid det tillfället. 

Samlingen har som uppgift att skapa gemenskap och känslan av tillhörighet vilket jag har 

använt mig av i utarbetandet av produkten. Genom att använda mig av mat som äts på 

förskolan kan alla barn relatera till den och ingen behöver känna sig utanför. 
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4. Omvärldsanalys 

I detta avsnitt presenterar jag en omvärldsanalys och diskuterar produkter som liknar den jag 

valt att utforma och om det finns behov av min produkt. Jag tagit kontakt med personer och 

organisationer som kan tänkas arbeta med frågor som rör mångkultur och mat för att få reda 

på detta.  

Som förskola kan det vara svårt att arbeta med mångkultur eftersom det kan vara svårt att få 

tag i verktyg och material för arbetet. När jag själv försökte leta upp liknande produkter så var 

det otroligt svårt att veta var man ska börja leta. Hos Skolverket hittade jag "Synsätt, teman 

och strategier: några perspektiv på mångkulturella frågor i skolan i ett praktiknära projekt” 

(Granstedt, 2010). Avhandlingen handlar om hur mångkultur avspeglas i svenska rapporter 

och forskning samt hur det avspeglas i samtal mellan lärare. Den innehöll dock inget konkret 

på hur man kan arbeta i förskolan, utan riktas mer åt skolåren. Jag hittade även ”Överallt och 

ingenstans - mångkulturella och antirasistiska frågor i svensk skola” (Hällgren, Granstedt & 

Weiner, 2006), vilket handlar om mångkulturella och antirasistiska frågor i skolan. Inte heller 

den gav svar på mina frågor. När jag ringde till Östhammars kommun och pratade med 

Kristina Dhenstrand, som har hand om den pedagogiska utvecklingen i kommunen, hade inte 

heller hon några tips eller verktyg.  

I barnens hyllor på biblioteket finns det inte heller mycket att arbeta med inom detta område. 

De böcker som finns om mat handlar oftast om att äta (eller inte äta), recept och matlagning, 

inte så mycket om maträtter eller deras ursprung. De böcker jag hittat är ”WOW vilket kalas!” 

(Machado, 2014) som handlar om vilken mat barnen tar med sig till kalaset, beroende på 

ursprung. Det förtydligas aldrig vilket ursprung barnen har men bilderna visar barn med olika 

etniska ursprung. Den andra boken jag hittat är ”Mat-bok” (Hellsing, 1998), vilket är en 

diktbok som handlar om bl.a. olika maträtter som är vanligt förekommande i Sverige. 

Jag kontaktade Camilla Sjöström på muséet Levande historia i Stockholm, men de hade inget 

material som riktade sig till barn i de yngre åldrarna, hon föreslog att jag skulle kontakta 

läromedelsförlagen istället.  

Jag epostade därför Johan Scharp vid läromedelsföretaget SICA läromedel/smartkids kunde 

inte hjälpa mig utan bad mig själv söka runt på deras hemsida, vilket inte heller gav någon 

utdelning. Petra Liljeblad vid TomTom Sweden föreslog deras handdockor som verktyg för 

mångkulturellt arbete. Handdockor är ett verktyg som man kan använda för att arbeta med 

mångkultur. Det kan dock synliggöra olikheter istället för likheter, vilket är min tanke med 
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produkten. En kontakt vid Lärarförbundet som inte presenterade sig, kunde inte heller hjälpa 

mig med min fråga om verktyg som handlade om att interagera mångkultur i förskolan. 

Nina Edström och Mauricio Rogat vid Mångkulturellt centrum föreslog två hemsidor; 

www.lasupp.se och www.latsta.se. Lås upp är en hemsida om normkritik, dock mer inriktad 

mot genus än på mångkultur. Låt stå innehåller mycket frågor om mångkultur och antirasism. 

Hemsidan är anpassad för att underlätta arbetet med anitarasism för lärare i skolan, inte i 

förskolan. Det mesta är underlag för att planera lektioner med antirasistiskt tema.  

Mauricio Rogat föreslog även böcker som Den mångkulturella förskolan (Lunneblad, 2013), 

Interkulturell pedagogik i teori och praktik (Lahdenperä, 2004), Möten i mångfaldens skola 

och: interkulturella arbetsformer och nya pedagogiska utmaningar (Lahdenperä & Lorentz, 

2010). Katrin Holmberg vid Mångkulturellt centrum föreslog den mångkulturella almanackan, 

vilket är ett verktyg som ofta används i förskolor.  

Rädda barnens kundservice föreslog ett material som finns på deras hemsida som heter Olika 

men lika! vilket är en metodbok som betonar barns delaktighet och interaktion i arbetet. Den 

innehåller konkreta övningar och tips på hur man kan arbeta med mångkultur och 

barnkonventionen i förskolan. Elin Sharifzadeh på Röda korset arbetade med barn 6-12 år 

med erfarenhet av krig och flykt och hon föreslog att jag skulle kontakta Nyby Vision. Nyby 

vision svarade inte på epost och därför fick jag ingen information av dem. 

Ann-Sophie Palmer på Erikshjälpen berättade om en tidning som heter Rafiki där man belyser 

barn och ungdomars utsatthet i världen. Denna tidning hade dock ingen information som var 

relevant för utarbetningen av produkten. 

Mina eftersökningar visar att det inte finns någon liknande produkt och att det är brist på 

mångkulturella verktyg som riktar sig mot förskolan. Det jag har kommit fram till med min 

omvärldsanalys är att det finns ett behov av att utveckla ett verktyg för att underlätta arbetet 

med mångkultur för förskollärare. Barnen får på ett nytt och innovativt sätt lära sig om andras 

och sin egen kultur med hjälp av mat.  

  

http://www.lasupp.se/
http://www.latsta.se/
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5. Metod för utvärdering 

Jag har valt att utvärdera produkten via epost. Jag har varit i kontakt med en lärare från en 

tidigare kurs på förskollärarprogrammet. Personen är lärare vid institutionen för pedagogik, 

didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet. Jag skickade min produkt/bilder på 

min produkt till läraren och fick respons via epost. Frågorna jag använde mig av var: 

- vad är bra med produkten? 

- vad kan göras bättre? 

5.1 Etiska ställningstaganden 

Vetenskapsrådet har sammanställt ett dokument med etiska ställningstaganden vilka man som 

forskare är obligerad att använda sig av för att skydda de privatpersoner som deltar i studien. 

Det är fyra stycken huvudkrav vilka är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002, s. 5-15).  

Dessa har jag tagit i beaktande under arbetet med min produkt och rapport. Jag informerade 

därför min kontakt vad syftet med undersökningen var och vad den kommer användas till, att 

hens deltagande var helt frivilligt och att hen fick vara anonym om så önskades. All 

information och medgivande gavs via epost. 
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6. Arbetsprocess 

Under denna rubrik förklarar jag hur arbetet med produkten har gått till. Från idé och 

utformning till omarbetning och utvärdering. Avslutningsvis presenterar jag sen den 

slutgiltiga produkten. 

6.1 Idé 

Idén till produkten fick jag när jag hade praktik på en förskola i Östhammars kommun där 

förskollärarna upplevde arbetet med mångkultur som en svårighet. De ansåg sig inte ha någon 

mångkultur på förskolan. De flesta barnen var från Norden och de visste inte hur de skulle 

göra det mångkulturella arbetet till en del i den vardagliga verksamheten. På detta sätt föddes 

idén om att skapa en produkt för detta ändamål. För att underlätta arbetet för förskollärarna 

och konkretisera det för barnen valde jag mat som ämne för att utveckla barnens förståelse för 

mångkultur. Mat är något konkret som alla barn känner igen och kan relatera till. Jag utgår 

ifrån olika maträtter som kommer från världens alla hörn och en del av de maträtter jag valt 

finns även i barnens närhet, på förskolan och på orten för att alla barn ska kunna känna igen 

rätterna. Jag valde en världskarta för att visualiserar den kulturella spridningen av olika 

maträtter. För att förklara min tanke och mina mål med materialet för användaren bestämde 

jag mig för att även skapa ett instruktionshäfte. 

6.2 Utformning av produkten 

Produkten har tre delar vilka är en världskarta, bilder på maträtter och ett häfte med 

instruktioner till förskolläraren. Jag ska här beskriva hur produkten utformades och jag börjar 

med häftet. 

6.2.1 Design 

Häftets utformning utgår ifrån min vision att det ska vara tydligt och lätt att använda. För att 

det ska vara lätthanterligt och möjligt att skriva ut valde jag storleken A5, vilket gjorde att jag 

var tvungen att ha ett sidantal som var delbart med fyra. Jag valde att ha åtta sidor för att det 

ska vara kort och koncist så man får precis det man behöver. Tid är ingenting som jag har 

upplevt finns i överflöd i förskolorna, därför valde jag en kortare variant för att det ska gå 

snabbt att ta del av informationen. Häftet skapade och bearbetade jag i skrivprogrammet 

Word och valde därefter typsnitt och textstorlek som är lättläst och tydlig. Jag har delat upp 

häftet i tre sektioner: introduktion, samling och efterarbete. Det är för att man lätt ska kunna 

hitta det man söker. Stora delar av texten är skriven i punktform, av samma anledning. 
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Animationerna jag har tagit med i häftet har jag tagit från Google, med rättigheter att använda 

och redigera. Jordgloben på framsidan är tänkt att symbolisera världen och arbetets fokus: 

mångkultur. Figurerna i häftet (se bild nedan) är tänkta att utstråla glädje och lekfullhet. Jag 

har redigerat bilderna och placerat ögon och mun på grönsakerna för att de skulle bli mer 

anpassade till förskolans verksamhet. 

 

 

Jag har valt att göra designen enkel och tydlig med fokus på texten men med illustrationerna 

som ett lustfyllt avbrott. Jag valde grönsaker som bilder i häftet för att de är enkla och tar inte 

så mycket koncentration från texten och samtidigt finns det en tydlig koppling till innehållet.   

Bilderna på maträtterna har jag själv fotat, redigerat och laminerat. Jag valde att fotografera 

maten på en vit tallrik för att den skulle träda fram bättre. Större delen av maten är hemlagad, 

sushin är från en restaurang i Östhammar. Bilderna är ovala och ca åtta centimeter, en form 

och storlek som gör att de tydligt syns vad det är på dem men som inte är så stora att det 

behöver vara en gigantisk världskarta för att kunna utför aktiviteten.  

Tydligt, enkelt och lustfyllt är tre ord som genomsyrar hela min produkt, vilket även gäller 

världskartan. Världskartan gjorde jag genom att placera ett stort pappersark på en smartboard 

för att sedan måla av kantlinjerna för de olika kontinenterna. Varje kontinent fick sedan en 

färg som jag målade dit för hand. Valet av färger har ingen koppling till de olika 

kontinenterna utan har som syfte att visa vilka delar av världen som hör till vilken kontinent. 

Runt världskartan är det vitt för att kontinenterna ska bli än mer tydliga. Jag har försökt göra 

världskartan så skalenlig och verklighetsbaserad som möjligt. Jag har även valt att inte placera 

några animationer på världskartan för att inte flytta fokus från ämnet.   
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6.2.2 Val av innehåll 

Hur jag har valt innehållet till instruktionshäftet kommer jag beskriva genom att dela upp 

texten i olika delar. Förord, introduktion, samling, efterarbete och avslut.  

- Förord 

Den första sidan i häftet är till för att fånga läsarens intresse och förklara vad häftet handlar 

om. Texten talar tydligt om vem häftet riktar sig till och den betonar att arbetet ska handla om 

den positiva synen på mångkultur och synliggöra likheter istället för olikheter mellan olika 

kulturer. 

- Introduktion  

I introduktionen förklaras mer ingående vad verktyget handlar om och vad som ingår. Jag har 

valt att presentera de olika delarna och vad de ska användas till för att läsare ska få en 

tydligare bild av arbetet. Jag har valt att använda mig av två strävansmål från läroplanen som 

jag anser handlar om mångkultur för att betona hur viktigt arbetet med mångkultur är. Jag har 

också valt ut läroplansmålen för att förskolläraren ska veta min tanke bakom verktyget, vilka 

mål som de ska sträva emot. Vad mångkultur är definieras i introduktionen för att det ska bli 

mer tydligt och eftersom det går att tolka mångkultur på flera olika sätt så beskriver jag vad 

jag menar. Då förskolläraren vet vilken definition begreppet har i häftet är det lättare att förstå 

och veta hur man ska arbeta med det. I denna del presenteras även maträtterna och kartan.  

Valet av maträtter gjorde jag utifrån flertal matsedlar jag tittat på från en förskola i 

Östhammars kommun, som är en liten kommun sju mil norr om Uppsala. Jag valde vissa 

maträtter som kontinuerligt förekom på förskolan så att barnen skulle kunna känna igen och 

relatera till dem. Pizza, blodpudding, pyttipanna var de maträtter som barnen ofta kom i 

kontakt med på förskolan. Sushi, varmkorv och tacos var inte förekommande i menyn på 

förskolan men det är mat som finns i området och mat som jag uppfattat är vanligt 

förekommande i hemmen. Dem valde jag för att förskolläraren ska kunna samtala med barnen 

om vilken mat de äter i hemmen och belysa likheter i barnens matvanor oberoende av kultur. 

Maträtterna blev totalt sex stycken. 

Världskartan är utvald för att konkretisera mångkultur för barnen. För att visa var maten 

härstammar ifrån i förhållande till var vi är. Kartor är ett fenomen som finns överallt i dagens 

samhälle och det är därför bra att redan i tidig ålder komma i kontakt med kartor av olika slag. 

Det är en bra förberedelse för skolan, där kartor ofta är en del i undervisningen.  
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- Samlingen 

Under denna rubrik förklarar jag hur man arbetar med min produkt och vilka steg man ska 

följa för att uppfylla det syfte som jag satt för produkten. Jag förklarar också att det finns 

olika sätt att arbeta på och detta är ett av dem, man får använda denna produkt på det sätt som 

är bäst lämpat för sig själv och sitt arbetssätt. Jag tycker det är viktigt att ge utrymme för 

förändringar och egna tolkningar. Produkten är tänkt att arbetas med kontinuerligt under en 

längre tid, så att barnen har tid att fundera på vad de har sett och hört samt komma med frågor 

och funderingar för att förskollärarna ska kunna utmana dem vidare. Samlingen har i 

förskolan som syfte att stifta gemenskap och få barnen att känna sig delaktiga (Davidsson, 

2000, s. 26), därför har jag valt att skapa en produkt som uppmuntrar till detta. Att sitta, 

lyssna och interagera medan en lärare håller en aktivitet i grupp är en egenskap som krävs när 

man går i skolan och därför är samlingen en bra övning för detta då den skiljer sig från 

förskoleverksamhetens övriga aktiviteter (Davidsson, 2000, s. 26).   Texten framhäver att man 

ska sätta barnen i centrum och följa deras intressen och tankgångar, ge barnen inflytande och 

möjlighet att utvecklas. Detta kan motverka att barnen känner svårighet för situationen att ha 

aktivitet i grupp samt att det gynnar relationen mellan barnet och förskolläraren 

(Simeonsdotter Svensson, 2009, s. 238-243). Att låta barnen bekanta sig med världskartan och 

sedan introducera maträttsbilderna är ett strategiskt drag då barnen kanske inte har sett en 

karta förut eller inte vet vad det är för något. Därför bör man ta den tiden till att visa, berätta 

och förklara vad en karta är för något och vad den fyller för funktion.  

- Efterarbete  

I efterarbetet ingår förslag på vad man kan göra när man arbetat färdigt med kartan och 

bilderna. Det är både förslag på diskussioner och konkreta aktiviteter som man kan ha/göra 

med barnen. Jag har valt att ta med både diskussionsfrågor angående mat och världen, 

beroende på vad barnen intresserar sig för och vad de tycker är roligt. De konkreta 

aktiviteterna jag valt är aktiviteter jag sett när jag varit på VFU och som jag fått ta del av i 

min utbildning, som jag har anpassat och gjort i egen tappning för att det ska passa in i 

produkten. De aktiviteter jag valt ut har en koppling till läroplanen då aktiviteterna innehåller 

moment som bild, musik, skapande, motorik och IKT. Jag har även valt ut aktiviteterna så 

barnen ska få möjlighet att vara nyfikna, ta egna initiativ, vara kreativa och samarbeta. 
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- Avslut 

I avslutet ger jag förslag på texter som handlar om det mångkulturella arbetet i förskolan. De 

texter jag valt är boken Den mångkulturella förskolan (Lunneblad, 2013) och Mångkulturellt 

Centrums webbsida http://mkcentrum.se/. Boken valde jag för att den är mycket informativ 

och ger flera olika synviklar på mångkultur, både från författaren själv och från pedagoger i 

hans studie. Hemsidan valde jag för att de har konkreta exempel på hur de arbetar med 

mångkultur i förskolan.  

6.2.3 Omarbetning 

Under arbetets gång har jag stött på problem och dilemman som har gjort att jag fått omarbeta 

en del av produkten. Här kommer en presentation om detta.  

När jag var i full gång med häftet insåg jag att det blev trångt att få plats med all information 

på åtta sidor så jag utökade till tolv sidor. Det blev mer luftigt och lättläst. 

Rubrikerna på de olika delarna i häftet förklarade inte så mycket vad de innehöll så därför 

bestämde jag mig för att byta namn på dem till något som var mer informativt.  

Introduktion bytte namn till Förberedelser och texten strukturerades upp lite mer, steg för 

steg, hur förberedelserna går till. Läroplansmålen flyttades även till förordet eftersom det inte 

har någonting med förberedelserna att göra utan mer är en anledning att arbeta med 

mångkultur. Maträtterna korrigerades till sushi, lapskojs, schnitzel, pizza och vårrullar då de 

passade bättre. Maträtterna utökades med förslag på egna maträtter man kan göra bilder av, 

vilka är blodpudding, gulaschsoppa, renskavsgryta, tacos eller någon av barnens egna 

förslag/favoriträtt.  

Samlingsrubriken försvann och istället blev det Så här gör du. Även den delen blev mer 

konkret och lätt att följa, steg för steg. Så här gör du, istället för, så här kan du göra.  

Efterarbetet bytte namn till fortsatt arbete och blev lite mer introducerande till ett fortsatt 

arbete med mångkultur med hjälp av kreativitet och skapande då jag vill att det ska vara 

enkelt för förskollärarna att fortsätta arbeta med mångkultur, även om man har svårt att 

komma på egna aktiviteter. 

I diskussion med min handledare kom jag fram till att jag bör ha någon form av identifiering 

av bilderna då all personal kanske inte känner igen maträtterna, därför valde jag att lägga till 

rättens namn på baksidan av bilden. 

http://mkcentrum.se/
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Världskartan var inte i behov utav någon större förändring under arbetets gång, det enda jag 

har rättat till är att jag har färglagt bakgrunden ljusblå då jag vill förtydliga för barnen att det 

är vatten mellan de olika kontinenterna. Det var inte lika tydligt innan. 

6.2.4 Utvärdering 

Läraren tyckte att en produkt om maten vi äter är bra och konkret. Förslag på när man kan 

arbeta med den samt hur man kan arbeta med den till exempel som tema var positiva 

hållpunkter som lyftes fram. Dock borde jag konkretisera användningen av produkten så den 

blev mer tydlig. Läraren påpekade:  

”Du kunde vara än mer konkret när det gäller hur produkten ska användas.”  

Denna iakttagelse har jag korrigerat och utvecklat så här gör du i instruktionshäftet så att det 

blev ännu mer konkret. Jag försökte precisera hur förskolläraren ska arbeta med verktyget, 

steg för steg. En annan åsikt läraren hade var:   

”Du kunde skrivit något mer om de didaktiska frågorna vad?, varför? hur?.” 

Jag tyckte att det fanns med i texten, men håller med om att det inte är så synligt, därför har 

valt att skriva fram det tydligare.  

Den slutliga produkten blev ett instruktionshäfte, en världskarta och fem stycken bilder på 

olika maträtter. Instruktionshäftet är tolv sidor långt och förklarar hur man arbetar med 

produkten. Häftet är uppdelat i tre delar: förberedelser, så är gör du och fortsatt arbete. Det 

finns även en introduktion i början och lite tips för den som vill veta mer i slutet. Världskartan 

är 147x72 cm med färgglada kontinenter på ljusblå bakgrund som ska symbolisera vatten.  

Maträtterna är fem stycken laminerade bilder av mat på vita tallrikar med maträttens titel på 

baksidan.  

 

 

7. Avslutning 

Mångkultur är ett begrepp som är svårt att förklara (Lunneblad, 2013, s. 9) och därför kan det 

vara svårt att arbeta med det i förskolan. Jag har försökt förtydliga begreppet med hjälp av 

min produkt och hur man kan arbeta med det. Jag har under hela arbetet fördjupat mina 

kunskaper om både mångkultur och matkultur, både möjligheter och svårigheter. Jag har fått 
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upp ögonen för hur viktigt det är att arbeta med mångkultur, allra helst i grupper med låg 

heterogenitet. Det som har varit allra svårast med arbetet är att rikta in mig på en liten del av 

mångkultur, det finns så mycket av kulturen jag vill att barnen ska få komma i kontakt med.  

Det fanns inte mycket material inom området som riktade sig mot förskolan, därför har jag 

inte haft någon mall att gå efter utan varit tvungen att skapa produkten från grunden. Det har 

varit svårt i vissa stunder att föra arbetet framåt men samtidigt har det gett mig stor frihet att 

utforma produkten efter min egen vision. Jag hoppas att jag och min produkt kan hjälpa 

förskollärare i sitt mångkulturella arbete och samtidigt inspirera andra att utveckla produkter 

inom området som riktar sig mot förskolan. Det är något som verkligen behövs! 
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