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Sammanfattning 
 

Den här studiens första delsyfte var att vi skulle fördjupa oss inom den interkulturella 

pedagogiken. Detta för vår egen förståelse samt för att kunna diskutera hur denna pedagogik 

kan relateras till föremål och material i förskolan som återspeglar barns olika kulturella 

bakgrunder. Det andra delsyftet med denna studie var att undersöka hur fyra förskollärare 

med ett interkulturellt förhållningssätt tänker kring planering av fysisk miljö, föremål och 

material i förskolan samt hur de upplever att dessa områden påverkar barn och förskolans 

dagliga verksamhet. För att kunna diskutera förskolans fysiska miljö, material och föremål, 

utgick vi från det sociokulturella perspektivet som ett komplement till det interkulturella 

perspektivet. Vi intervjuade fyra förskollärare genom en fokuserad form av intervju.  

Resultatet visade att majoriteten av förskollärarna hade en god förståelse för det 

interkulturella arbetssättet och använder sig av detta i verksamheten. Dock använde de inte 

medvetet sitt interkulturella förhållningssätt i planering för den fysiska miljön och dess 

innehåll. Förskollärarna ansåg trots detta att föremål knutna till barns kulturella bakgrunder 

skulle kunna vara viktigt för barns utveckling och lärande, vilket även stöds i den forskning 

som presenteras i denna studie. Det studien utmynnade i var att det interkulturella 

förhållningssättet kan ses som en förutsättning i arbetet med att skapa ett öppet klimat och en 

pedagogisk miljö som speglar barns kulturer och som stimulerar till kulturmöten. Det 

framgick även att kulturella artefakter som speglar barns kulturer i förskolan har betydelse för 

barns utveckling och lärande. 

Nyckelord: Interkulturell pedagogik, kulturella artefakter, kulturell bakgrund, 

mångkulturalitet, pedagogisk miljö, förskollärare, förskola 
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Inledning 
 

Den här studien fokuserar på hur förskollärare med ett interkulturellt arbetssätt tänker kring 

förskolans fysiska miljö, föremål och material. Anledningen till att undersökningen gjordes är 

att erfarenheter från vår verksamhetsförlagda utbildning gett oss bilden av att barngruppens 

mångfald sällan är representerad i dessa aspekter av verksamheten. Vår upplevelse är att 

föremål i förskolan kopplade till barns kulturella bakgrunder, t.ex. flaggor, oftast används i ett 

redovisande eller uppvisande syfte och är uppsatta på väggarna. Material och föremål som 

speglar barns kulturella bakgrund återfinns sällan för barnen att använda sig av i leken eller i 

aktiviteter och ger dem således små möjligheter till meningsskapande. Den interkulturella 

pedagogiken fångade vårt intresse då det handlar om ett förhållningssätt i mötet mellan 

kulturer. Förståelsen för den interkulturella pedagogiken fick oss vidare att fundera över 

vilken koppling som kan finnas mellan förskollärares interkulturella förhållningsätt och val de 

gör i relation till förskolans fysiska miljö, föremål och material.  Vidare är vi intresserade av 

att undersöka vad föremål och material som speglar barns kulturella bakgrund kan ha för 

betydelse för dem i förskolan och i deras fortsatta liv. Studien bygger på fyra intervjuer med 

förskollärare på tre olika orter i Mellansverige. I nästa stycke presenteras vårt syfte och våra 

frågeställningar. 

 

Syfte och frågeställningar 
 

Den här studien har två delsyften. Det första delsyftet är att fördjupa oss inom det 

interkulturella perspektivet för att i förhållande till det kunna diskutera utformning av fysisk 

miljö och val av material i förskolan som återspeglar barns olika kulturella bakgrunder. 

Studiens andra delsyfte är att undersöka hur fyra förskollärare med ett interkulturellt 

förhållningssätt tänker kring planering av fysisk miljö, föremål och material i förskolan samt 

hur de upplever att dessa påverkar barn och förskolans dagliga verksamhet.  

– Vad kan ett interkulturellt förhållningssätt/arbetssätt innebära i förskolans dagliga 

verksamhet? 

– Hur tänker förskollärare med ett interkulturellt förhållningssätt kring planering av 

förskolans fysiska miljö beträffande val av material och föremål som återspeglar barnens 

kulturella bakgrund samt vilken påverkan dessa har på barnen och den dagliga verksamheten 

och dess innehåll?   

– Hur kan material och föremål vara till hjälp för förskollärare inom det interkulturella 

pedagogiska arbetet?  
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Litteraturgenomgång 
 

Bakgrund 
 

Vi kommer här att presentera en bild av behovet av ett interkulturellt förhållningssätt i 

förskolan. Vidare beskrivs vad styrdokumenten föreskriver angående förskolans intentioner 

för barn med en annan kulturell bakgrund än svensk. Därefter presenterar vi en bild av 

betydelsen av att representera den mångkulturella barngruppen i förskolans fysiska miljö, 

föremål och material. Detta för att belysa varför den fysiska miljön är intressant att studera i 

sammanhanget. Det interkulturella perspektivet beskrivs närmare under avsnittet Teoretiska 

utgångspunkter, då vårt ena delsyfte är att fördjupa oss inom området. Avslutningsvis 

presenteras tidigare studier som berör barns relation till omgivningen och de fysiska 

föremålen. Studierna behandlar även det interkulturella perspektivets betydelse för 

utformningen av en pedagogisk miljö i förskolan där barns kulturella olikheter tas tillvara. 

 

Mångkulturalitet i förskolan 

 

New & Beneke i Henning & Kirova (2009) menar att det kan råda en diskrepans mellan barn 

från andra kulturer och pedagogers erfarenheter och omvärldsförståelse. Pedagoger kan ha 

svårt att förstå sig på barnen på grund av denna skillnad. I kontrast till detta problem har 

pedagogerna ett stort ansvar att skapa pedagogiska miljöer som är anpassade efter alla barns 

olikheter och behov. Skolverket rekommenderar att personal i förskolan utvecklar ett 

interkulturellt förhållningssätt. Det innebär att pedagogerna blir medvetna om sin egen 

värdegrund och det faktum att barn har erfarenheter och kunskaper som formats av deras olika 

bakgrunder. Ett genuint intresse för barns livsvärldar i och utanför förskolan är viktigt för 

pedagogernas kunskaper gällande barns olika erfarenheter (Skolverket, 2004, s.14). 

Mångkulturella barngrupper i förskolan är något som alla pedagoger måste förhålla sig till och 

det är även något som blir allt vanligare i takt med invandringen till Sverige. Barn med ett 

annat modersmål än svenska har ökat årligen mellan 2010 och 2013 enligt tabellen nedan 

(Skolverket, 2016).  

 

Statistik visar (Migrationsverket, 2016) en generell ökning av det totala antalet asylsökande i 

Sverige mellan åren 2013 och 2015. Ett rimligt antagande utifrån denna statistik är att antalet 

barn i förskolan med en annan kulturell bakgrund och ett annat modersmål än svenska har 

ökat och kommer att fortsätta öka framöver. I läroplanen för förskolan står följande gällande 

förskolans intentioner för dessa barn; 

  Barn 1-5 år, andel (%) med annat modersmål än svenska i förskolan 

2010 2011 2012 2013 2014 

  Riket totalt 19 20 21 22 . 
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”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 alltmer internationaliserat samhälle. Medvetenhet om 

det egna kulturarvet och delaktighet i andras kultur ska bidra till att 

barnen utvecklar sin förmåga att förstå och leva sig in i andras 

villkor och värderingar. Förskolan kan bidra till att barn som 

tillhör de nationella minoriteterna och barn med utländsk bakgrund 

får stöd i att utveckla en flerkulturell tillhörighet.” (Lpfö98, 

rev.2010, s.6).  

Förskolan står inför en utmaning där det gäller för pedagogerna att ta tillvara på och lyfta 

många olika kulturer i verksamheten. Som tidigare har förklarats kan detta dock bli 

problematiskt eftersom förskollärare ofta saknar en djupare förståelse för kulturella skillnader. 

I linje med det rekommenderar Skolverket att förskollärare utvecklar ett interkulturellt 

förhållningssätt.  

 

Förskolans fysiska miljö, material och föremål i förhållande till mångkultur 

 

Med fysisk miljö avser vi i denna studie den organiserade inomhus- och utomhusmiljö som 

förskolebarn befinner sig i inom förskolans ramar. Med material och föremål avser vi alla av 

människan skapade produkter och verktyg som finns tillgängligt för barn i förskolans miljö. I 

läroplanen beskrivs förskolans intentioner för den pedagogiska miljön: 

”Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt 

utmanar och lockar till lek och aktivitet. Den ska inspirera barnen 

att utforska omvärlden" (Lpfö 98, rev.2010, s.6). 

Ett sätt att integrera olika ämnesområden eller aspekter i förskolans verksamhet är att 

iordningställa en miljö som understödjer detta.   

”Om man definierar en skola som multietnisk och mångkulturell 

till sin verksamhet, borde det rimligtvis förutsätta ett annat 

pedagogiskt innehåll, arbetssätt och en annan organisation, som 

mera utgår från elevers olika kulturer och språk än enbart den 

svenska.  Det är därför viktigt att analysera hur de olika 

verksamhetsaspekterna som undervisning, bedömning och 

betygsättning, ledning, verksamhets- och kursplaner, rekrytering 

av personal, fortbildning, lärar- och elevgrupperingar, läromedel 

osv. kan avspegla den multietniska elevsammansättningen, och hur 

dessa kan utvecklas som en del av den interkulturella 

lärandemiljön.” (Lahdenperä, 2004, s.60). 
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Det interkulturella arbetssättet innefattar en förståelse för sig själv och sin roll utifrån ens 

egen etniska bakgrund samt förståelse för hur ett mångkulturellt samhälle kan återspeglas i 

förskolan (Skolverket, 2016, s.12). I citatet ovan nämns bland annat läromedel som viktigt att 

analysera som en del i arbetet för att kunna utveckla en interkulturell lärandemiljö. Vår fria 

tolkning av vad läromedel i förskolan kan innebära, är konkreta fysiska material och föremål. 

Miljöns, materialens och föremålens betydelse för barn berörs närmare under avsnittet 

Tidigare studier. 

Sammanfattningsvis märks ett ökande behov i förskolan av interkulturell pedagogik för att 

främja människors ömsesidiga förståelse för varandras kulturer i ett samhälle som blir allt mer 

mångkulturellt. Det är även viktigt att det mångkulturella samhället återspeglas på olika sätt i 

förskolans fysiska miljö då denna har stor påverkan på barns lärande och utveckling. 

Villkoren för globaliseringen kan ses ur såväl ett individ- som ett samhällsperspektiv och får 

konsekvenser för skolan och för eleverna (Elmeroth, 2014, s.49).  

 

Tidigare studier 
 

Nedan presenteras forskning som rör barns relation till sin omgivning samt hur omgivningen 

eller miljön ser ut i svensk förskola. Vidare går vi djupare in på kulturella artefakters 

betydelser för barns utveckling av en flerkulturell tillhörighet i förskolan samt de eventuella 

risker som finns med införandet av sådant material.  

 

Den pedagogiska miljön och barns subjektskapande 

 

Barn samspelar med och är beroende av sin omgivning. Dessa tankar har funnits inom 

forskningen under lång tid. Forskare som George Herbert Mead, Erik Homburger Erikson, 

Jean Piaget, Lev Vygotskij och Urie Bronfenbrenner är alla förespråkare för dessa tankar på 

olika sätt. En forskare som haft inflytande på förskolan efter 1990 talet är Daniel Stern och 

hans teorier om barnets samspel med andra människor, material och föremål (Nordin-

Hultman, 2004, s.150). Forskarna är således i huvudsak eniga om att den miljö som barnen 

vistas i är viktig för deras utveckling och lärande. Då dessa teorier eller tankar tar sig uttryck i 

praktiken riktas allt som oftast fokus mot barnet som individ istället för barnets samspel med 

omgivningen. Begrepp som individ, identitet och utveckling har redan förutfattade innebörder 

och det är dessa begrepps innebörder som måste omtolkas då det handlar om hur vi ses på 

barns samspel med omgivningen. Detta för att fokus ska kunna riktas mot lärandemiljön eller 

omgivningen istället för mot barnet (Nordin-Hultman, 2004, s.150-152). Barnets själv skapas 

istället ständigt på nytt i en ström av aktiviteter, material och relationer. Det finns ingen fast 

identitet, linjär utveckling eller ”inre” sanning om individen (Nordin-Hultman, 2004, s.171). 

Nordin-Hultmans studie handlar om den pedagogiska miljön och barns subjektskapande. I 

studien undersöks hur den pedagogiska miljön organiseras men även de olika teorier som rör 
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barnets samspel med miljön. Nordin-Hultman kommer fram till att miljön i svensk förskola är 

relativt homogen i materialets utbud och att detta kan begränsa barn i deras meningsskapande.  

Detta medför att barn riskerar att exkluderas och ses som misslyckade och avvikande. Vidare 

menar Nordin-Hultman att en förutsättning för att barns olikheter ska tas tillvara och 

accepteras är att den pedagogiska miljön utmärks av variation och mångfald (2004, s.202-

206). Barns meningsskapande i relation till den pedagogiska miljön beskrivs även inom 

Reggio Emilia-filosofin. Svensk förskola har sedan 1980 talet och framåt varit inspirerad av 

denna filosofi (Dahlberg & Åsén, 2005, s.259-261). Lenz Taguchi i Boken om pedagogerna 

menar att det går att avläsa värderingar i miljön, exempelvis hur pedagoger uppfattar vad ett 

barn är, kan vara och borde vara. Miljön förmedlar budskap till oss om vad som förväntas ske 

i olika rum, på så vis kommunicerar miljön till människan. Genom att förändra i miljön 

förmedlas nya budskap vilket bidrar till att människor tillskriver miljön ny mening. Detta i sin 

tur leder även till att människor agerar på nya sätt (Dahlberg & Åsén, 2005, s.253).   

 

Kulturella artefakters betydelse för barns tillägnande av kulturell tillhörighet i förskolan  

 

I Henning och Kirovas studie påvisas att kulturspecifika artefakter i förskolemiljö ofta 

marginaliseras på ett sådant sätt att de endast används för att visas upp, exempelvis genom att 

flaggor sätts upp på väggen för allmän beskådan. Genom att marginalisera artefakter med 

kulturell betydelse för barnen hindras de ofta från att utveckla en djupare förståelse för sina 

kulturer då de inte ges chansen att använda artefakterna i lek och aktiviteter (2012, s.227-

228). I förlängningen kan avsaknaden av artefakter knutna till olika kulturer i förskolan 

innebära att barns kulturella bakgrunder marginaliseras till förmån för den dominerande 

kulturen. Om objekt som är kulturspecifika tas in i verksamheten och blir en naturlig del av 

densamma så finns det en större möjlighet att barnen känner stolthet över sin kulturella 

bakgrund vilket i förlängningen kan leda till att de vill dela med sig av kulturspecifika 

artefakter och historier från sina hemmiljöer (Henning & Kirova, 2012, s.236-237). Murray 

utförde en studie av interkulturella förskolor i Sydafrika och kom genom intervjuer med 

pedagoger fram till att material som böcker på olika språk, dockor med olika hudfärg och 

planscher med motiv som lyfter mångfald i verksamheten är viktigt för att förstärka barnens 

känsla av tillhörighet, särskilt för barn vars kulturella bakgrund är en minoritet i förskolan 

(2012, s.98). 

Wertsch i Henning & Kirova visar på att artefakter spelar roll för vårt lärande och att det 

därför är viktigt att fundera på hur föremål introduceras och placeras i förskolan och hur de 

kan användas som medierande redskap för lärande om kulturer. Artefakter är medierande 

redskap och kan påverka hur vi agerar och handlar i världen, genom att ge barn möjlighet att 

interagera med kulturspecifika artefakter ger vi dem möjligheter till meningsfullt lärande som 

är relevant för dem i deras liv (2012, s.238). Enligt Hedegaard i Hennig och Kirova så 

behöver fokus tas ifrån lärarens syn på hur miljön bör vara utformad för att istället närma sig 

ett perspektiv som fokuserar på barnens situerade lärande och deras förmåga att själva 
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konstruera mening och kunskap samt på att integrera vardagsobjekt som barnen har med sig 

från sina hemmiljöer (2012, s.238). 

 

Risker med att införa kulturella artefakter som speglar barns kulturella bakgrund i 

förskolan  

 

I ett pilotprojekt som handlade om att skapa en förskola för flyktingbarn i Kanada var en 

intention att barnen skulle få uppleva olika kulturella traditioner. Lekar och spel från olika 

kulturer liksom kulturella artefakter introducerades gradvis för att ersätta plastleksaker och 

andra mer traditionella leksaker. Det lekområde som blev mest populärt hos barnen var en 

marknad där barnen kunde köpa och sälja livsmedel och föremål. Barnen använde marknaden 

ofta när de lekte familj. En av pedagogerna i projektet skulle gifta sig, vilket väckte barnens 

intresse för bröllop, detta tillsammans med att personalen samtalat om musikens betydelse i 

varje avgörande del av livet utmynnade i att barnen fick förbereda sig inför ett påhittat 

kurdiskt bröllop, de lärde sig en traditionell kurdisk sång och dans, lagade bröllopsmat och 

handlade till bröllopet på ”marknaden”. Barnen fick även se en video av ett autentiskt kurdiskt 

bröllop. Med föräldrarnas tillåtelse målades även hennatatueringar på barnens händer. Dessa 

aktiviteter var planerade av ett fåtal pedagoger som kom från samma länder som barnen i 

gruppen, forskarna menar att trots att dessa aktiviteter blev väldigt framgångsrika så finns det 

en risk för att stereotypa uppfattningar om olika kulturer skapas om enstaka människor får 

representera en större grupp. Genom att involvera föräldrar i planering av liknande aktiviteter 

går det att motverka stereotypier och visa på en större bredd av inhemska lekar och aktiviteter 

för barn (Dachyshyn & Kirova, 2001, s.228). Även Murray visar i sin studie att en 

interkulturell förskolas framgångar avgörs av om barnens föräldrar deltar på ett meningsfullt 

sätt (Murray, 2012, s.100).  

 

Fysisk miljö, material och föremål inom det interkulturella perspektivet 

 

Forskning om fysisk miljö, föremål och material direkt kopplat till ett interkulturellt 

perspektiv fann vi inte. Det finns däremot beskrivet att kultur som begrepp kan studeras 

utifrån olika nivåer inom interkulturell pedagogisk forskning. Exempelvis kan artefaktnivån 

studeras i ett pedagogiskt sammanhang utifrån ett interkulturellt förhållningssätt (Lahdenperä, 

2004, s.12-13). Artefaktnivån inbegriper en grupps synliga produkter, men också det man i 

mötet med en okänd kultur känner, ser och hör (Schein, 1992, s.23). Detta tolkar vi som att 

ovanstående forskning visar prov på. 

Sammanfattningsvis blir bilden av den svenska förskolemiljön att teorierna som lyfter barnets 

samspel med omgivningen som viktigt för barns lärande och utveckling omtolkas i praktiken 

och fokus hamnar på barnet som individ istället för på lärandemiljön. Svensk förskola har 

även ett begränsat och föråldrat utbud av material och föremål som får konsekvenser för barns 

subjektsskapande. Forskning visar även att kulturella artefakter är viktigt i förskolans miljö 
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för barns utveckling av en flerkulturell tillhörighet, dock så marginaliseras detta material, eller 

existerar inte alls. Risker med införandet av sådant material är att pedagoger riskerar att 

förstärka stereotypa bilder av olika kulturer om de inte involverar föräldrarna på ett 

meningsfullt sätt. 

 

Teoretiska utgångspunkter och centrala begrepp 
 

I denna del av vårt arbete kommer studiens teoretiska ramverk presenteras. Det interkulturella 

perspektivet används i denna studie dels som en fördjupning i ämnet för vår egen förståelse 

och dels som ett verktyg för att tolka det empiriska materialet. Det sociokulturella 

perspektivet kommer att användas som ett komplement till det interkulturella perspektivet för 

att kunna tolka det empiriska materialet. Vi har valt ut några begrepp som är centrala för 

studien och inom det sociokulturella perspektivet. Begreppen kommer att fungera som 

huvudsakliga analytiska verktyg av det empiriska materialet. Vi inleder med en presentation 

av det interkulturella perspektivets framväxt i ett historiskt perspektiv. Därefter presenteras de 

olika delar som utgår den interkulturella pedagogiken. Avslutningsvis beskrivs synen på 

kunskap och lärande samt centrala begrepp inom det sociokulturella perspektivet. 

 

Interkulturell pedagogik 
 

För att sammanställa denna del i vår studie har vi studerat vetenskapliga artiklar och 

examensarbeten. Syftet var att få en överskådlig bild av området och få kunskap om vilken 

litteratur som är relevant för oss samt för att ta reda på vilka forskare som är betydande inom 

interkulturell pedagogisk forskning. Därefter har vi letat reda på litteratur skriven av dessa 

forskare för att kunna redogöra för den interkulturella pedagogiken. 

 

Den interkulturella pedagogikens framväxt 

 

Första gången ordet interkulturell användes i ett internationellt pedagogiskt sammanhang var i 

en rekommendation om utbildning för internationell förståelse, samarbete och fred samt 

undervisning om de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, utfärdad av 

Unesco år 1974. Gällande Sverige så används ordet interkulturell för första gången i ett 

officiellt sammanhang i utredningen Språk- och kulturarvsutredningen från år 1981. Denna 

utredning ledde i sin tur till rapporten Olika ursprung – Gemenskap i Sverige som släpptes år 

1983 och därmed användes ordet interkulturell för första gången i ett pedagogiskt 

sammanhang. Utredaren hade gjort studieresor i Europa och upptäckt att forskare där använde 

sig av ett interkulturellt synsätt gällande utbildning av människor med andra etniska 
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bakgrunder än de själva, samt talade om interkulturell undervisning. Här presenterades dock 

ingen definition på interkulturell undervisning. Däremot förklarades skillnaden mellan 

innebörden i orden interkulturell och mångkulturell (Bergstedt & Lorentz, 2006, s.13-16).    

År 1985 togs ett riksdagsbeslut som medförde att alla skolformers undervisning skulle ha ett 

interkulturellt synsätt och att denna interkulturella undervisning skulle gälla alla elever. Den 

interkulturella undervisningen skulle tillämpas i alla ämnen då det inte är ett ämne i sig, utan 

är ett förhållningssätt (Lahdenperä, 2004, s.11; Borgström, 2004, s.35). Begreppet 

interkulturell pedagogik har i Sverige används sedan början på 1990-talet (Bergstedt & 

Lorentz, 2006, s.13). Interkulturell pedagogik är ett övergripande begrepp som innefattar 

interkulturellt lärande, interkulturell kommunikation, interkulturell undervisning, 

mångkulturell skolutveckling och interkulturell pedagogisk forskning (Lahdenperä, 2004, 

s.13). Av dessa områden har vi avgränsat oss till att beskriva de vi anser korrelerar med 

förskolekontexten. Den interkulturella pedagogiken handlar även om att alla elever ska lära 

sig samma sak, men i olika takt och på olika sätt för att på sådant sätt få möjlighet att 

utvecklas maximalt efter sina förutsättningar (Lorentz, 2009, s.127). Begreppet Interkulturellt 

syftar mot ett gränsöverskridande, en interaktion och en ömsesidighet i mötet mellan kulturer 

(Lahdenperä, 2004, s.15; Lorentz, 2009, s.118). Etiska värden som mål vid interkulturellt 

arbete i utbildningssammanhang är exempelvis; tolerans, jämlikhet, ömsesidig respekt och 

social rättvisa. För att kunna leva efter demokratiska värden i ett mångkulturellt samhälle 

måste en förståelse utvecklas för hur stereotyper, fördomar, rasism, diskriminering och sociala 

ojämlikheter påverkar våra relationer och hur vi kommunicerar med varandra (Lahdenperä, 

2004, s.15).  

 

Nedan bryter vi upp begreppet interkulturell pedagogik för att förstå dess olika innebörder. 

Inter- står för en interaktionsprocess där ömsesidig kommunikation sker mellan personer från 

olika etniska eller kulturella bakgrunder (Lorentz och Bergstedt, 2006, s. 16). Kulturell 

bakgrund avser i interkulturella sammanhang olika etniska kulturer och etnicitet betyder folk 

(Lahdenperä, 2004, s.17). Kulturdelen i begreppet överensstämmer med det 

socialantropologiska kulturbegreppet som innefattar ekonomiska och sociala strukturer som 

levnadssätt, beteende, värderingar, kön, etc. (Lorentz och Bergstedt, 2006, s.16). Den 

pedagogiska aspekten innefattar bland annat allt som har med lärande, utveckling, 

undervisning och fostran att göra (Lahdenperä, 2004, s.13). För att kunna använda begreppet 

kultur som ett pedagogiskt instrument för analys av olika verksamheter är det viktigt att 

begreppet definieras så de delar inom begreppet som är aktuella att studera blir synliga. Inom 

kultur och kulturbundenhet kan man studera följande områden: Artefakter - dvs. av 

människan skapade föremål och produkter; traditioner; trosföreställningar och värdegrunder; 

språk och tankesätt; känslor; relationer och kommunikation; självkonstruktion, personlig 

hållning och självuppfattning (Lahdenperä, 2004, s.12-13). 
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Interkulturell pedagogisk forskning  

 

Inom interkulturell pedagogisk forskning studeras lärande, undervisning och socialisation i 

bland annat mångkulturella och interkulturella sammanhang. Ett syfte med sådana studier är 

att bygga upp pedagogens kompetens för att förstå kulturella faktorers inverkan på barns 

utveckling och lärande. Genom insikt i hur kulturbundna föreställningar påverkar människor 

kan sådan kompetens uppnås. Interkulturell pedagogik är relevant för alla utbildningar då 

denna anpassas efter ett samhälle i ständig förändring (Lahdenperä, 2004, s.14).  

Fram till början på 2000-talet handlade forskningen om barn och elever med annan etnisk 

bakgrund än den svenska nästan uteslutande om språket, men numera är språket bara en av 

flera faktorer som berör arbetet i skolan. Språket har givetvis fortfarande en central plats i 

skolmiljön, men numera måste även begrepp som globalisering, normkritiska perspektiv och 

sociala konstruktioner studeras inom den interkulturella pedagogiken. Globalisering handlar 

om att världen kommit till Sverige och Sverige har kommit till världen, att tillhörighet och 

sammanhang skapas, återskapas och vidgas hela tiden. Det normkritiska perspektivet handlar 

om att det inte finns ett helt homogent vi och ett helt homogent de, utan det gäller att de 

dominerande tankemönstren i ett samhälle kan ifrågasättas och därigenom kan en skola för 

allas lika värde skapas. Det gäller också att förstå de sociala konstruktioner som existerar; de 

uppfattningar om normer och avvikelser som finns i samhället är skapade av oss människor, 

som ett resultat av det sociala system som finns (Elmeroth, 2014, s.49-53). 

 

Interkulturell kompetens 

 

Interkulturell kompetens handlar om att effektivt kunna kommunicera i interkulturella 

situationer, samt att vara öppen för den mångfald av kulturella kontexter som finns i 

exempelvis ett klassrum. För att som lärare vara framgångsrik i denna kommunikation är det 

essentiellt att kunna kommunicera med varje individ så att förståelse för vad de gör och säger 

uppstår, samt att eleverna förstår detta. Ett sådant arbete resulterar i en känsla av gemenskap, 

genom att ett ”vi-språk” uppstår. Det är också viktigt att som lärare kunna uttrycka det som 

ska förmedlas på ett sådant sätt att alla inblandade individer förstår vad som sägs. Till stor del 

handlar den interkulturella kompetensen om att kunna undvika stora missförstånd och 

konflikter i mötet med människor från andra kulturer. Det är även viktigt för den 

interkulturella kompetensen att skapa nyfikenhet och intresse för det som känns främmande, 

för att på så sätt reflektera och bearbeta tidigare omedvetna beteenden och åsikter (Lorentz, 

2009, s.115-116; Stier & Sandström Kjellin, 2009, s.121-122). Det går att tydliggöra den 

interkulturella kompetensen genom tre olika benämningar: attityder, kunskaper och 

färdigheter/kompetenser (Lorentz, 2009, s.116). 
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Attityder 

Attityder handlar om nyfikenhet och öppenhet inför andra kulturer och inför andra sätt att 

tänka. Det är viktigt att kunna och våga ifrågasätta ens egna normer och attityder (Lorentz, 

2009, s.117). 

Kunskaper 

Kunskaper i detta sammanhang handlar om att känna till hur identiteter och grupper utvecklas 

och fungerar, samt hur sådana processer påverkar både andra och en själv. Kunskap om olika 

grupper, både i det egna landet och i övriga världen, är en förutsättning för att kunna tolka 

tecken på sådana sociala processer (Lorentz, 2009, s.117). 

Färdigheter 

För att uppnå interkulturell kompetens krävs vissa färdigheter, exempelvis ska händelser, 

dokument och idéer kunna jämföras. De ska kunna tolkas rätt utifrån olika dokument och ha 

en koppling till den egna förståelsen (Lorentz, 2009, s.117).  

 

Interkulturellt lärande och undervisning  

 

Synen på lärande inom det interkulturella perspektivet faller inom ramen för den 

socialkonstruktivistiska kunskapsteorin (Lahdenperä, 2004, s.21). Enligt Burr i Lahdenperä 

innebär en syn på kunskap något kontextuellt, den skapas i förhållande till sociala och 

ekonomiska förhållanden i en bestämd kultur, plats och tid (2004, s .21). Synen på lärande, 

kunskap, barnuppfostran och utbildning är således att de är kulturbundna (Lahdenperä, 2004, 

s. 22). Interkulturellt lärande kan definieras som ett lärande där olika individer med olika 

kulturell eller etnisk bakgrund kan förändra människors subjektiva uppfattningar om världen 

omkring dem, genom de kulturella beteenden, normer, kunskap, tankar och värderingar de har 

med sig. Starka kännetecken för ett interkulturellt lärande är att den kommunikation som sker 

mellan individer med olika kulturell eller etnisk bakgrund kan påverka villkoren för lärandet 

och den kunskap som lärandesituationen innehåller. Att motverka likhetstänkande och att 

bejaka mångfald kan också ses som ett mål för det interkulturella lärandet (Lorentz & 

Bergstedt, 2006, s.29). Hos individen kan det interkulturella lärandet utveckla en interkulturell 

sensibilitet, vilket kan vara gynnsamt både i arbetslivet och i umgänge med andra människor. 

Interkulturell sensibilitet är en förmåga som innebär att kunna överbrygga olika synsätt samt 

att tolka, förstå och respektera andras perspektiv. Bearbetning av sin egen etnocentrism ingår 

också i den interkulturella sensibiliteten (Lahdenperä, 2004, s.18). Ett etnocentriskt synsätt 

handlar om att den egna etniska gruppen är den måttstock mot vad alla andra ska mätas emot 

och att den egna gruppen är i centrum.  

Begreppet interkulturella lärprocesser innefattar både interkulturellt lärande och interkulturell 

undervisning. I lärandeprocessen är målet för den interkulturella undervisningen att utveckla 

förmågan att omvärdera sin egen historia, kultur och värderingar samtidigt som det är viktigt 
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att få syn på hur kunskap konstrueras inom kulturer. Den mångkulturella kontexten betonas 

inom det interkulturella forskningsfältet som väldigt viktig för förståelse av andras kultur, 

samtidigt som andra inom forskningsfältet inte lägger speciellt stor vikt vid denna kontext 

(Lahdenperä, 2004, s.23-24). Inom interkulturella lärprocesser finns det tre aspekter som 

presenteras nedan. 

 

Studentaktiv och erfarenhetsbaserad undervisning 

Undervisningen handlar om att det är deltagarnas egna erfarenheter, kunskaper och 

upplevelser som är det centrala, exempelvis genom att skapa en förståelse för andra 

människors situation. Sådan undervisning kan bestå av exempelvis litteraturläsning, 

berättelser eller rollspel och syftet är då att utveckla respekt för andra människor och kunna 

känna empati och medkänsla (Lahdenperä, 2004, s.24). En sådan typ av undervisning kan 

pedagoger använda sig av i förskolan för att utmana barns erfarenheter, kunskaper och 

upplevelser i syfte att de ska få möjlighet att utveckla en inlevelse, respekt och förståelse för 

andra människors situation.  

Det kulturkontrastiva perspektivet 

Det här perspektivet handlar om att utsätta sig för andra sätt att tänka och värdera, vilket då 

leder till medvetenhet om sitt eget sätt att tänka samt det egna kategoriserandet av andra 

(Lahdenperä, 2004, s.25). Forskarna Banks och Nieto menar enligt von Brömssen att 

mångkulturell utbildning måste omfatta all slags undervisning samt alla som undervisar. 

Därmed tas frågor om exempelvis attityder, fördomar, rasism, gruppers exkludering och krav 

på rättvisa och jämlikhet upp för alla, vilket innebär att normer i undervisningen och 

föreställningar om mångfald utmanas (von Brömssen, 2006, s.53). Det är viktigt för 

pedagoger i förskolan att  arbeta normkritiskt för att redan vid tidig ålder normalisera för 

barnen att vi lever i en värld där människor kommer ifrån olika bakgrund med olika kulturer, 

religioner och olika sätt att tänka och agera. 

Den känslomässiga bearbetningen av den egna etnocentrismen 

Denna del handlar om förståelsen för i vilken utsträckning den egna värderingen av andra 

kulturer och grupper beror på ens egen uppfostran, kultur och andra samhälleliga fenomen 

(Lahdenperä, 2006, s. 105; Lahdenperä, 2004, s.25). I förskolan gäller detta främst för 

pedagoger och det är viktigt att reflektera över sitt tänkande och agerande, dels för att få en 

större förståelse för sig själv men även för att få en större förståelse för människor med andra 

bakgrunder. 
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Interkulturella lärandemiljöer 

 

Det är viktigt att de som jobbar i förskolan skapar förutsättningar för interkulturella möten, 

exempelvis genom att modersmålspedagoger samarbetar med andra pedagoger. På så sätt blir 

det interkulturella arbetet en mer naturlig del av verksamheten (Lahdenperä, 2004, s.63). En 

god föräldrasamverkan är också viktig för en god interkulturell lärandemiljö. För att ett gott 

samarbete med vårdnadshavarna ska uppstå ställs krav på pedagogernas kompetens, 

medvetenhet och inställning (Lahdenperä, 2004, s.69).  

Sammanfattningsvis handlar den interkulturella pedagogiken om mötet mellan kulturer och 

den ömsesidighet som kan uppstå i dessa möten. Det handlar om att kunna skapa en god 

kommunikation med både barn, vårdnadshavare och pedagoger i en interkulturell miljö. Det 

är också viktigt att pedagoger har interkulturell kompetens, vilket i korthet bland annat 

innebär att pedagogerna är nyfikna för det främmande, kan och vågar ifrågasätta egna normer 

och värderingar samt har generella kunskaper och färdigheter gällande den interkulturella 

pedagogiken. Den interkulturella pedagogiken ses också som ett förhållningssätt som ska 

genomsyra allt i en verksamhet, snarare än ett eget ämne.  

 

Sociokulturellt perspektiv 
 

Kunskap och lärande inom ett sociokulturellt perspektiv ses som situerade. Det vill säga att 

lärande och kunskaper växer fram i sociala praktiker.  Det går inte att förstå lärande utan att ta 

hänsyn till detta. Det är i mötet med och tillägnandet av nya sätt att resonera och genom 

användning av nya fysiska redskap som individen utvecklas och lär sig agera på nya sätt i 

sociala kontexter.  Det går alltså inte att fokusera på individen för att förstå lärandet utan 

lärandet måste analyseras utifrån individens agerande och själva aktiviteten i sig, det vill säga 

hur människan skapar mening i situationen (Säljö, 2010, s.66). Förhållandet mellan kunskap 

och redskap för människan är så sammansvetsat att det är omöjligt att skilja kunskap från 

användning av redskap. Lärandet är inom det sociokulturella perspektivet alltså en 

förutsättning för utveckling (Säljö, 2010, s.66-70). 

Artefakter/Kulturella redskap 

Fysiska artefakter eller fysiska redskap avser här föremål skapade av människan. Det finns 

också artefakter som är mer språkliga eller intellektuella till sin karaktär. Vanligtvis görs 

denna distinktion, men inom ett sociokulturellt perspektiv anses denna dualism olycklig då det 

inte går att skilja på språk och tanke och artefakter och verksamheter. Istället förespråkas att 

kulturella redskap har både fysiska och språkliga sidor (Säljö, 2010, s.28). Begreppet 

kulturella redskap innefattar alltså både fysiska artefakter och språkliga redskap.  

Mediering 

Mediering innebär att människan samspelar med redskap när hen agerar och varseblir 

omvärlden. Till exempel kan människor använda fingrarna då de har svårt att hålla siffror i 

huvudet, fingrarna fungerar då som ett slags medierande redskap som stöttar förmågan att 



17 
 

räkna. Eller så kan människan förstå att jorden är rund med hjälp av en artefakt i form av ett 

klot trots att jorden förefaller platt så som vi upplever den. Människan skapar mening med 

hjälp av medierande redskap som vi tagit till oss genom kulturella erfarenheter. Det som 

sammankopplar individen och kollektivet är de historiskt utvecklade redskap som olika 

kulturer innehåller, t.ex.: språket, konsten och föremålen (Säljö, 2010, s.26-28). 

 

 

Metod 
 

I denna del behandlas inledningsvis varför intervjun valdes som metod och vad det innebär att 

göra en intervju. Därefter fortsätter vi med att förklara vilka urval och avgränsningar som 

gjordes och hur intervjuerna genomfördes. Vidare följer en förklaring av vilka begrepp som 

använts för att analysera intervjuerna, hur det insamlade datamaterialet har bearbetats samt 

vilka etiska överväganden och val som gjorts. Slutligen för vi en metoddiskussion, där vi i en 

del bland annat diskuterar hur arbetet är relevant, och i en del presenterar arbetsfördelningen i 

denna studie.  

 

Intervjun som metod 
 

Vi använde intervju som metod istället för t.ex. enkäter, då intervjun är en mer flexibel metod 

som kan leda till en fördjupning och utveckling av intervjusvaren. Denna metod öppnar även 

upp för följdfrågor. En möjlig nackdel med intervjutekniken kan vara tidsåtgången, vilket vi 

tog i beaktande vid val av antalet intervjuer som skulle genomföras. Det tar tid både att göra 

frågor och att genomföra intervjuer, har man då en begränsad tid på sig bör ett fåtal intervjuer 

genomföras om dessa ska hålla en hög kvalitet. Vid formuleringen av intervjufrågorna följde 

vi följande huvudregler: Språkbruket ska vara begripligt; frågorna ska inte vara ledande; det 

ska inte finnas några outtalade förutsättningar samt att frågorna inte ska vara värderande och 

att de ska ställas en i taget. För att kunna fastställa ordningsföljden på frågorna så utformade 

vi teman, därefter sorterade vi in de frågor som passade under respektive tema. Den 

ordningsföljd i vilken frågorna ställs är viktig för att få bra kontakt med respondenten (Bell, 

2006, s.158).   

Intervjuer kan delas in i två huvudkategorier: strukturerade och ostrukturerade intervjuer. I 

den strukturerade intervjun görs ett frågeformulär till ett intervjuschema i ordning i förväg, 

där de svar som passar bäst för frågeformuläret markeras. En fördel med detta 

tillvägagångssätt är att det endast behöver sättas kryss på många svar vilket leder till att den 

som intervjuar inte behöver skriva ner exakt allt som sägs. Sedan kan svaren analyseras 

utifrån en datafil eller ett resultatpapper (Bell, 2006, s.160-161).                                          
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Den ostrukturerade intervjun används vanligtvis om den som intervjuar vill få fram teman och 

områden som är viktiga för respondenterna. Det letas ofta efter sådant som är av intresse och 

efter vad som kan uteslutas. Fördelen med denna typ av intervju är att det krävs ett minimum 

av anteckningar. Förutsatt att det nedskrivna uppfyller de kriterier intervjuaren är ute efter. 

Nackdelen är att analysen kan vara tidskrävande samt att det är svårare att göra en sådan 

intervju om kunskap och erfarenhet saknas (Bell, 2006, s.161-162).   

Intervjuer som görs i syfte att samla in information tenderar oftast att hamna någonstans 

mellan dessa två intervjutyper, vilket också blev fallet för oss. Den här typen av intervjuer 

brukar kallas för fokuserade intervjuer. De flesta intervjuer innehåller en viss struktur, 

samtidigt som det oftast lämnas en hel del utrymme för respondenten att prata om det som hen 

tycker är viktigt. Att ha en viss struktur blir här viktigt, eftersom det då garanterar att alla ens 

temaområden inkluderas, vilket inte är säkert vid en intervju som enbart är ostrukturerad. Med 

andra ord så får respondenten en viss frihet inom de gränser som strukturen har. Det är på 

förhand fastställt vilka frågor som ska ställas, men utrymme lämnas för respondenten att tala 

kring frågorna och de tankar dessa väcker. Att använda en fokuserad intervju innebär att 

analysen blir mycket lättare att utföra, eftersom strukturen är färdig i förväg (Bell, 2006, 

s.162). Detta blev extra viktigt för oss eftersom vi hade en begränsad tidsram att jobba utifrån. 

Vi valde att spela in våra intervjuer, då det dels underlättar under intervjun för den som 

antecknar samtidigt som det underlättar vid behov av att kontrollera intervjusvaren (Bell, 

2006, s.165).  

 

Urval och avgränsningar 
 

De förskolor vi valde att kontakta hade ett uttalat interkulturellt arbetssätt på sina respektive 

hemsidor. Dessa förskolor visade sig även vara mångkulturella. Baserat på detta första urval 

valde vi att enbart intervjua förskollärare då dessa har det pedagogiska ansvaret för 

verksamheten och således ansvaret för val av material och föremål. Vi valde att göra fyra 

intervjuer med förskollärare, där vi hade huvudansvar för två intervjuer vardera. Anledningen 

till att vi valde detta antal intervjuer var för att vi skulle få genomföra två intervjuer var, samt 

att vi ansåg att fyra intervjuer tidsmässigt fungerade bra inom den tidsram vi hade att arbeta 

med.  

 

Genomförande 
 

Tre av intervjuerna skedde på kommunala förskolor och en skedde på en privat förskola. Vi 

var i tre olika kommuner i Mellansverige och besökte fyra olika förskolor, där tre var 

kommunala och en privat. Innan intervjun startade fick respondenten skriva på ett 

informations och –samtyckesformulär, i enlighet med Bell (2006, s.169), se under rubriken 

Bilagor, där konfidentialitet utlovades.  
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Alla intervjuer inleddes med några uppvärmningsfrågor. Intervjuerna utvecklades sedan olika 

beroende på hur respondenten valde att svara på frågorna, ibland blev flera frågor besvarade 

under samma och då fick resten av intervjun anpassas efter detta. Även om frågorna var 

fastställda, så såg vi alltid till att respondenterna gavs möjlighet att utveckla eller lägga till 

saker till sina svar. 

 

Analysmetod 

 

I analysen använde vi oss av begreppen mediering, situerat lärande och kulturella artefakter, 

samt avsnittet Teoretiska utgångspunkter och centrala begrepp, för att göra tolkningar av 

intervjusvaren.  Begreppen fick oss att uppmärksamma de delar i resultatet som handlade om 

lärande och artefakter, medan kunskapsöversikten som analytiskt verktyg fick oss att 

uppmärksamma de delar som rör interkulturell pedagogik. Vi valde att dela upp analysen i två 

huvuddelar, där ena delen fokuserade på de sociokulturella begreppen och den andra på det 

interkulturella perspektivet. 

  

Bearbetning av insamlad data 
 

Vissa forskare hävdar att intervjuer måste transkriberas, eftersom intervjuaren annars kan hitta 

på citat som passar ens eget syfte. Vi valde att transkribera våra intervjuer för att vi skulle 

kunna arbeta utifrån det som verkligen sades under intervjuerna och ingenting annat. Att 

transkribera är en tidskrävande aktivitet, vilket vi tog hänsyn till när vi valde att intervjuerna 

skulle spelas in. Det är också viktigt att behålla inspelningen tills arbetet är klart, i fall 

någonting som respondenten sagts behöver kontrolleras (Bell, 2002, s.165-166). Av de data 

som vi samlade in via intervjuerna gjordes sedan en kvalitativ analys. En kvalitativ analys av 

materialet innebär kortfattat att vi ifrån början inte vet vilka slutsatser som kan dras av det 

insamlade materialet, till skillnad från en kvantitativ analys där svaren är mätbara och där det 

från början är klart vilken slutsats som ska dras (Lantz, 2013, s.135).  

 

Forskningsetiska överväganden 
 

Med konfidentialitet menas att respondenterna inte under några som helst omständigheter ska 

kunna identifieras av utomstående, till skillnad från anonymitet vilket betyder att inte ens 

forskarna vet vilka respondenter som svarat vad (Bell, 2006, s.57). Konfidentialitet utlovades 

eftersom vi behövde träffa respondenterna öga mot öga, för att säkerställa att vi inte kommer 

röja deras identiteter eller beskriva deras svar på så sätt att de kan bli identifierade av någon 

utomstående.  
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När en intervju genomförs är det viktigt att veta att ansvaret för att respondenterna förstår vad 

intervjun handlar om ligger på den som genomför intervjun. Detta sker genom vilka slags 

frågor som ställs, att det förklaras varför man valt att intervjua just dem och hur den 

information som framkommer ska användas. Det är vanligt att det behövs ett skriftligt 

tillstånd för intervjuer och finns det ett sådant så är risken för att intervjun blir avbruten mitt i 

betydligt mindre, då de redan från början känner till förutsättningarna och således har chansen 

att tacka nej på förhand (Bell, 2006, s. 157).                                                                          

Som grund för vår undersökning låg fyra huvudkrav framtagna av vetenskapsrådet. Dessa 

principer gäller all forskning där människor är involverade. De fyra huvudkraven och deras 

respektive innebörder presenteras nedan.  

 Informationskravet innebär att alla som på något sätt berörs av forskningen ska 

informeras om syftet med denna. 

 Samtyckeskravet innebär att alla som deltar i intervjun har själva rätt att bestämma 

över sin medverkan. 

 Konfidentialitetskravet innebär att alla deltagare ska ges största möjliga 

konfidentialitet och att deras personuppgifter ska förvaras så att inga obehöriga kan ta 

del av dessa.  

 Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som har lämnats om enskilda personer bara 

får användas i forskningssyfte (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7-14). 

 

 

Metoddiskussion 
 

Skevhet 

I intervjuresultat finns alltid risk för att en viss skevhet, eller bias, framträder. Denna skevhet 

handlar i korthet om att det som människa är lätt att ens egna föreställningar och förutfattade 

meningar färgar ens tolkning av intervjusvaren. Det är speciellt stor risk för att en skevhet kan 

uppstå om de som genomför intervjuerna själva är engagerade i det som forskas om. Detta 

kan visa sig om tolkningen av resultatet leds i en viss riktning eller efter sina egna värderingar 

(Bell, 2006, s.167). Med detta i åtanke så försökte vi förhålla oss så objektiva som möjligt i 

syfte att inte tolka in någonting som inte sagts av de respondenter vi intervjuat utifrån våra 

egna föreställningar och försökte att redovisa det som faktiskt hade sagts. 

Reliabilitet och validitet 

Det finns tre allmänna krav på användbarhet gällande intervjuer. Det första kravet handlar om 

reliabilitet, att de resultat metoden ger är tillförlitliga. Det andra kravet handlar om validitet, 

att de resultat som framkommer måste vara giltiga. Dessa två begrepp används för att mäta 

hur användbara intervjuns resultat är och för att mäta dess värde. Det tredje kravet är att andra 

på ett kritiskt sätt ska kunna granska slutsatserna. En intervju som genomförts väl möjliggör 

således resultat som på ett tillförlitligt och giltigt sätt är användbara för andra (Lantz, 2013, 

s.15-16; Bell, 2006, s.117-118).   
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Det är viktigt för reliabiliteten att respondenten har haft möjlighet att uttrycka sina tankar 

samt att respondenten och de som intervjuar är överens om vad som sagts och vad det innebär 

(Lantz, 2013, s.15-16). Reliabiliteten i vår studie kan ha påverkats eftersom vår roll är en stor 

påverkansfaktor på respondenterna. Vi har att med denna faktor i åtanke försökt hålla oss så 

neutrala som möjligt för att inte påverka respondenten på något sätt. Resultatet är inte 

generaliserbart då våra kvalitativa intervjuer syftar till att undersöka förskollärares tankar om 

ett specifikt område. Då vi använde en fokuserad form av intervju så möjliggjorde det att vi 

kunde undersöka förskollärares tankar kring våra frågeställningar, vilket ger vår studie 

validitet.    

 

Arbetsfördelning 
 

Vi har delat upp arbetet så att vi har haft olika ansvarområden, det innebär inte att endast en 

person har skrivit allt inom detta ansvarområde, utan vi har samskrivit vissa delar och delat 

upp vissa delar mellan oss. Ansvaret har legat i att se till att delen blir färdigställd.  

Rasmus ansvarområden: Metod, Teoretiska utgångspunkter och centrala begrepp. 

Jennys ansvarsområden: Litteraturgenomgång, Inledning. 

Gemensamma ansvarsområden: Analys, Diskussion, Slutsatser, Resultat, Syfte och 

frågeställningar. 

Intervjuer: vi har gjort fyra intervjuer sammanlagt där vi haft huvudansvar för två vardera. 

Detta huvudansvar handlade om att leda intervjun samt transkribera den efteråt. Den andra 

fanns med och antecknade samt fanns med som stöd för den som ledde intervjun.   

 

Resultat 
 

Vi har valt att tematisera de intervjufrågor vi använde under intervjuerna med förskollärarna 

och genom dessa teman presentera vårt resultat. Dessa teman presenteras nedan. 

 

Utbildning och erfarenhet  
 

En av förskollärarna har läst en kortare kurs på universitet om interkulturell pedagogik, som 

då ingick i förskollärarutbildningen. Två hade fortbildat sig inom interkulturalitet via sina 

arbetsplatser. En hade inte någon utbildning inom området.  
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Två av förskollärarna beskriver att de tidigare jobbat i förskolor med homogena barngrupper 

och att det är stor skillnad mot att arbeta i en mångkulturell barngrupp. Den ena förskolläraren 

beskriver att det interkulturella blir en mer naturlig del i en mångkulturell barngrupp eftersom 

de är där för att möta barnens behov och intressen vilket inte faller sig lika naturligt i en mer 

homogen barngrupp, där blev det mer upp till pedagogerna att lyfta fram det interkulturella. 

Den andra anser att det är väldigt lärorikt att jobba i en mångkulturell barngrupp.  

De två andra förskollärarna beskriver att ett öppet sinne och ett normkritiskt förhållningssätt 

är viktigt i mångkulturella barngrupper, detta för att kunna möta barnens behov och vara 

självreflekterande. De anser också att föräldrarna är en stor tillgång i det interkulturella 

arbetet, för att få insyn i barnens hemkulturer och lyfta dessa i verksamheten. En pedagog 

beskriver också att det interkulturella arbetet är en process och att det är viktigt att ständigt 

reflektera tillsammans i arbetslaget och självständigt.  

 

Interkulturellt pedagogiskt arbete  
 

Tre av förskollärarna beskriver att det är viktigt att se varje barn och vårdnadshavare som 

individer och inte som representanter för en större grupp, det vill säga en kultur. De beskriver 

att det handlar om att möta barnens behov och att vara involverad och intresserad. Vidare 

menar de att det inte är våra skillnader som är viktiga att lyfta fram utan snarare det som är 

gemensamt och likt. Samtidigt menar de att allas kulturella bakgrund ska välkomnas, lyftas 

och respekteras i förskolan. De beskriver också att våra olikheter inte är något problem i 

barngruppen utan något som är naturligt för barnen. En av förskollärarna beskriver att de inte 

har något medvetet interkulturellt pedagogiskt arbete men att de är medvetna om avsaknaden 

av detta och vill lära sig mer.  

En av förskollärarna berättar att de har planerings – och reflektionstid där de lyfter viktiga 

dagar för barnen. En förskollärare berättar att de reflekterar mycket angående normer i 

arbetslaget och diskuterar detta även på APT- möten, där de försöker att vara självkritiska.  

Flera av förskollärarna menar att det är till stor hjälp att arbeta med pedagoger som kan tala 

andra språk än de själva, både kollegor på förskolan och modersmålspedagoger. En av 

förskollärarna uttrycker att hennes flerspråkiga kollegor hjälpt henne att vänja sig vid att det 

talas olika språk och hen ser också att det hjälpt barnen att uppleva att det är okej att prata sitt 

hemspråk i förskolan med både vuxna och barn. En av förskollärarna tycker att 

modersmålspedagogernas interaktiva arbete bidrar med ett större perspektiv på barnens olika 

kulturer och därmed blir det lättare att göra dessa till en naturlig del av verksamheten. En av 

förskollärarna menar att då det inte alltid finns modersmålspedagoger tillgängliga så är det 

extra viktigt att försöka lyfta det barnets hemkultur genom att involvera vårdnadshavarna. Det 

är dock självklart viktigt att respektera vårdnadshavarnas vilja och intentioner för sitt barn, 

exempelvis är de kanske inte intresserade av sin kulturella bakgrund.  
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I två av förskolorna har den fysiska miljön enligt förskollärarna inte anpassats utifrån ett 

interkulturellt förhållningssätt, mer än att de på den ena av dessa förskolor använder så 

kallade tvillingböcker där texten står både på svenska och på barnets hemspråk.  

En av förskollärarna pratade mycket om att göra saker mer naturliga vad gäller material. Med 

det menade hen att det ibland finns vissa svårigheter med vårdnadshavare som har en annan 

syn än vad de har på vad exempelvis pojkar får leka med och inte. Förskolläraren förklarar att 

hen försöker bryta mönstret att det ska finnas speciella leksaker för pojkar och flickor. Denna 

indelning  märks tydligare på en avdelning där barnen har andra hemkulturer än den svenska 

menar förskolläraren, men hen anser att barnen ska få vara sig själva och få leka med det 

material som de är intresserade av själva. 

En annan av förskollärarna ansåg också att barnen ska få vara sig själva och göra saker utifrån 

sina egna intressen. Miljön i förskolan är inte ”färdig”, utan det finns stort utrymme för 

barnen att vara med och bestämma hur den ska se ut. Miljön förändras också ganska ofta då 

barnens intressen skiftar. En annan viktig aspekt i arbetet med miljön är att involvera 

föräldrarna. Förskolläraren förklarar att de t.ex. har pratat med föräldrar om vilken mat de äter 

hemma,  för att därefter använda denna kunskap i barngruppen för att samtala med barnen om 

olika maträtter. I och med det anser förskolläraren att ett kulturellt utbyte sker.  

 

Planering av fysisk miljö, föremål och material  
 

En av förskollärarna pratar om att det är en balansgång gällande vilket material och vilka 

föremål som finns i förskolan, då barnens intresse och bakgrund ska fångas upp samtidigt som 

de ska erbjudas någonting annat än bara det de möter hemma. Förskolläraren menar annars att 

planering gällande förskolans fysiska miljö, föremål och material mest handlar om att alla 

nationaliteter är representerade t.ex. om dockor köps in och att det finns böcker på olika 

språk. Böckerna tas upp av en annan förskollärare också, att det ska finnas böcker för alla. En 

förskollärare säger att de inte direkt tänker interkulturellt när de väljer material i sin förskola, 

utan mer har ett allmänt tänk att materialet ska vara för alla. En annan förskollärare säger att 

de inte direkt använder material som ska symbolisera länder eller kulturer, utan snarare att det 

som finns på förskolan ska spegla barnens behov och intressen. Förskolläraren diskuterade 

även symbolvärdet av flaggor. Hen ansåg att det är lätt att tro att alla människor är stolta över 

sitt hemlands flagga men att det i själva verket kan vara så att de flytt från just det landet på 

grund av förtryck eller krig. Kontentan var att det alltid är viktigt att förankra val av t.ex.  

flaggor med vårdnadshavarna, då det annars kan bli väldigt fel.  

Gällande kulturspecifika föremål så svarar flera av förskollärarna att de inte har 

kulturspecifika föremål och material i förskolan. En av förskollärarna säger att det är svårt det 

här med uttrycket kultur och att det för dem mer handlar om vilken hemkultur som barnen 

har. Därmed måste de tänka på att möta familjerna efter de förutsättningar de har och inte 

tänka att de exempelvis lyssnar på en viss sorts musik för att de är från ett speciellt land och 
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så vidare. Dock påpekas att de försöker lyfta det som barnen har med sig ifrån sin hemmiljö, 

exempelvis i form av språkliga symboler och musik.  

En annan förskollärare förklarar att det måste tänkas till och förankras ordentligt i arbetslaget 

vad gäller vilka föremål och material som finns i verksamheten. Det är viktigt att kunna 

motivera varför föremål och material ska användas, exempelvis varför flaggor används.  

 

Utveckling och lärande i förhållande till föremål och material 
 

Tre av förskollärarna beskriver att det är viktigt att barnen får känna att de kan vara sig själva 

i förskolan och delta på sina egna villkor. Allas olika kulturer ska ses som lika viktiga och det 

ska inte finnas någon normerande dominant kultur som påverkar barnen. En av förskollärarna 

reflekterar om vad hen tror det skulle innebära för barnens lärande och utveckling att få ha 

tillgång till kulturella artefakter från sina hemkulturer. Hen anser att det skulle vara positivt 

för att konkreta föremål hjälper barnen att berätta om och visa lekar de leker hemma eller i det 

landet de kommer ifrån, och att få visa sina kamrater gör att självkänslan växer.  

Tre av förskollärarna anser att det är viktigt att barnen känner till och förstår att alla är olika, 

men ändå lika mycket värda. De menar att det handlar om att normalisera det som kan verka 

främmande. En av förskollärarna förklarar att det även finns värdegrundsfrågor som alla 

kulturer inte kan enas om, men att det då handlar om att hitta gemensamma utgångspunkter 

och att respektera varandras olikheter. En förskollärare beskriver att högtider är sådant som 

kan vara känsligt, särskilt för föräldrarna. Det handlar om att respektera deras vilja i de fall de 

inte vill att deras barns ska delta i en viss högtid, men samtidigt försöka förklara vad högtiden 

innebär och står för så att de kan ta ett välgrundat beslut som inte baseras på missförstånd. 

Två förskollärare talar också om att utveckla en flerkulturell tillhörighet med respekt för allas 

olikheter i en mångkulturell barngrupp ofta är något som sker helt naturligt. En av 

förskollärarna menar att hen tror det är till stor hjälp för barnen att möta och uppleva andra 

kulturer, att detta motverkar främlingsrädsla och på så vis gagnar dem i deras framtida liv.  

 

Barnperspektiv  
 

De flesta förskollärarna beskriver att föremål och material används av barn och pedagoger 

tillsammans, eller av barnen själva. En förskollärare berättar att de haft sånger på olika språk 

och låtar från hela världen, som de antingen använde i planerade aktiviteter eller att dansa till.  

Förskollärarna tillfrågades under intervjun vad de tror att föremål och material som visar på 

barns olika kulturella bakgrunder har för betydelse för barnen. Tre av förskollärarna tror att 

föremål som är knutna till barnens kulturella bakgrunder kan ha stor betydelse för dem i 

förskolan. Sådana föremål och material kan få barnen att göra kopplingar till den egna 

kulturen och vilja berätta om saker de kan eller har upplevt. De tror att barnen stärks i sin 
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självkänsla och som personer och att de vågar visa upp nya sidor av sig själva med hjälp av 

sådana föremål och material. En förskollärare berättade en anekdot, det handlade om när en 

barngrupp för några år sedan målade mycket och begreppet hudfärg kom att problematiseras. 

Alla barnen ansåg nämligen att den ljusa färgen var hudfärg, även de barn som hade mörk hy. 

Detta har de sedan arbetat med och åtgärdat. Poängen med anekdoten menade förskolläraren, 

var att visa på hur lätt de är som pedagog att fastna i slentrian och normer om man inte är 

vaksam.  

Analys  
 

I detta avsnitt analyseras resultatet med utgångspunkt i de sociokulturella begreppen som 

tidigare presenterats, se avsnittet Sociokulturellt perspektiv. Resultatet analyseras även med 

utgångspunkt i det interkulturella perspektivet, vilket behandlats i avsnittet Interkulturell 

pedagogik. .  

 

Sociokulturellt perspektiv 

Vi lär av och om varandra i sociala sammanhang 

Det som tydligt framgår i intervjusvaren är att alla förskollärare anser att barnen lär av 

varandra, men även att förskollärarna lär av barn, föräldrar och kollegor. Detta synsätt går att 

koppla till det sociokulturella perspektivet där lärandet ses som situerat, d.v.s. att lärandet 

växer fram i sociala sammanhang (Säljö, 2010, s.66). Förskollärarna visar på att barnen inte 

verkar uppleva varandras olikheter som något främmande. Detta på grund av att i den sociala 

kontext som de befinner sig så blir det en naturlig konsekvens. En förskollärare anser att 

barnen gagnas i sina framtida liv då de tidigt får uppleva olika kulturer, vilket kan komma att 

motverka främlingsrädsla. Det överensstämmer med synen på lärandet som situerat och att 

människan utvecklas i mötet med nya sätt att tänka och resonera som beskrivs inom det 

sociokulturella perspektivet (Säljö, 2010, s.66). Förskollärarna menade på att i det 

interkulturella arbetet är det viktigt att fokusera på att normalisera det som kan upplevas som 

annorlunda och att barnen får lära sig att de är lika mycket värda och att alla är olika. Tre av 

förskollärarna beskriver att det är viktigt att barnen får känna att de kan vara sig själva i 

förskolan och delta på sina egna villkor. Allas olika kulturer ska ses som lika viktiga och det 

ska inte finnas någon normerande dominant kultur som ensidigt påverkar barnen. Vi tolkar 

detta öppna och tillåtande klimat som att förskollärarna ser att individen utvecklas i mötet 

med andra människor och kulturella artefakter och genom detta lär sig agera på nya sätt i 

sociala kontexter (Säljö, 2010, s.66).                                                                                            

I resultatet framkommer också att ett normkritiskt förhållningssätt hos pedagogerna ses som 

viktigt i det interkulturella arbetet samt att även föräldrakontakten och reflektionstid i 

arbetslaget är viktiga i processen. Eftersom lärandet växer fram i sociala kontexter kan 

reflektion över normer och värderingar i grupp ses som mycket värdefullt i ett pedagogiskt 

sammanhang. Föräldrakontakten hjälper pedagogerna att få insyn i barnens kulturella 
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bakgrunder samt få större förståelse för barnen. I mötet med nya sätt att resonera och tänka 

utvecklas vi och lär oss nya sätt att agera i sociala sammanhang (Säljö, 2010, s.66). 

Förskolans miljö, kulturella artefakter och mediering  

Det situerade lärandet märks också i hur förskollärarna tänker kring planering av förskolans 

miljö, material och föremål. Det framgår i resultatet att förskollärarna utgår från barnens 

intressen och behov i planeringen. De anser även att barnen ska vara delaktiga i utformningen 

av miljön. Barnen ska också få delta i verksamheten på sina egna villkor och bli sedda och 

respekterade som individer.  

De kulturella artefakter som används i förskolorna och som har koppling till barns kulturella 

bakgrund är enligt förskollärarna böcker på olika språk, dockor med olika hudtoner, musik, 

flaggor och kartor samt språkliga symboler. Föremål som barnen kan använda i leken utöver 

dessa fanns inte tillgängligt, förutom på en förskola. Där hade de bilder på maträtter i barnens 

"kökshörna" som pedagogerna i samråd med föräldrarna valt ut som representativa för barnets 

kultur i hemmet. Då pedagogerna tagit hjälp av föräldrarna i valet av maträtter kan det ses 

som ett exempel på situerat lärande. Lärandet ses som situerat och relaterat till de medierande 

redskap som vi människor tillägnat oss genom kulturella erfarenheter (Säljö, 2010, s.26-

28).  Maträtterna på bilderna syftar också till att mediera något till barnen som det är tänkt att 

de ska använda som inspiration i leken. Vidare anses det som sammankopplar individen och 

kollektivet inom det sociokulturella perspektivet vara de redskap som olika kulturer 

innehåller, exempelvis; språket, konsten och föremålen (Säljö, 2010, s.26-28). Bilderna kan 

alltså också ha en sammankopplande effekt mellan barnet och dess kultur.  

Förskollärarna förklarar att de kulturella artefakter som finns på förskolan används av barn 

och pedagoger tillsammans, vilket är ytterligare ett exempel på situerat lärande (Säljö, 2010, 

s.66). Mediering innebär att människan samspelar med redskap och varseblir omvärlden med 

hjälp av dessa (Säljö, 2010, s.26-28). Trots att förskollärarna inte använder kulturella 

artefakter som speglar barnens kulturella bakgrunder så framgår i resultatet att majoriteten av 

förskollärarna ansåg att sådana artefakter skulle kunna ha betydelse för barn genom att de 

medierar något som kan hjälpa dem berätta eller leka sådant som är kopplat till deras olika 

kulturer. Genom detta skulle barnen därmed få möjlighet att utveckla en stolthet över sina 

olika kulturella bakgrunder.  

 

Interkulturellt perspektiv 
 

I resultatet framkommer det att tre av de fyra intervjuade förskollärarna i olika utsträckning 

använder sig av interkulturell pedagogik i verksamheten.   

Kommunikation 

Kommunikation i en interkulturell förskoleverksamhet handlar till stor del om att kunna 

kommunicera på så sätt att varje barn känner förståelse för det de uttrycker samt att de förstår 
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det pedagogen försöker förmedla, så att ett ”vi-språk” uppstår (Lorentz, 2009, s. 115), vilket 

tidigare berörts under rubriken Interkulturell kompetens.   

Det framkommer i resultatet att det ibland är svårt att skapa en förståelse för vad barnen 

kommunicerar, ofta på grund av språkförbistring. Modersmålspedagoger och vårdnadshavare 

kan bidra med hjälp i denna kommunikation. En förskollärare lyfter också att hen tagit mycket 

hjälp av kollegor som kan prata samma språk som vissa barn, för att på så sätt få bättre 

förståelse för vad som sägs. Det skapar i sin tur ett öppet klimat för barnen, som kan uppleva 

att det är accepterat att uttrycka sig på sitt eget språk. I resultatet framkom även att barn 

använder symboler ifrån sitt/sina språk i verksamheten. 

Ett starkt kännetecken för interkulturellt lärande att barnen får möjlighet att påverka innehållet 

i det lärande som sker i förskolan, oavsett deras bakgrund (Lorentz & Bergstedt, 2006, s.29). I 

resultatet framgår det också att förskollärarna anser att barnen ska ha möjlighet att påverka 

verksamheten, exempelvis genom utformning av miljön. Barnen ska oavsett bakgrund få 

möjlighet att vara sig själva samt forma sin egen identitet utan inblandning från yttre faktorer 

som en förutbestämd miljö eller traditionella könsmönster. Miljön ska ständigt vara 

föränderlig för att kunna anpassas efter barnens nuvarande intressen, då deras intressen är 

ständigt skiftande.  

Förståelse för egna fördomar och normer  

För att kunna möta alla barns behov i en mångkulturell barngrupp krävs det av pedagogerna 

att de har ett öppet sinne och ett normkritiskt förhållningssätt. Det framgår att förskollärarna 

tycker det är viktigt att det arbetas med normer, t.ex. försöker arbetslagen arbeta med dessa 

under möten för att kritiskt kunna granska sig själva både som individer och som arbetslag. 

En förskollärare tar upp det faktum att det är väldigt lätt att slentrianmässigt fastna i de 

normer som råder om de inte arbetar normkritiskt. Detta kan kopplas ihop med idén om att det 

interkulturella arbetet är en process och att en god interkulturell pedagogik inte uppkommer ur 

tomma intet, vilket gör att självreflektionen blir en viktig del i denna process. Som tidigare 

tagits upp under rubriken Den interkulturella pedagogikens framväxt är det viktigt att skapa 

intresse för det främmande för att kunna reflektera över tidigare omedvetna beteenden och 

åsikter (Lahdenperä, 2004, s.15). Det är även viktigt att ha kunskap om hur stereotyper och 

fördomar påverkar vår kommunikation i en mångkulturell miljö, samt att kunna ifrågasätta 

ens egna normer och attityder, vilket tidigare tagits upp under rubriken Interkulturell 

kompetens (Lorentz, 2009, s.116-117).   

Interkulturella lärandemiljöer  

Som tidigare tagits upp under rubriken Interkulturella lärandemiljöer är det viktigt att 

pedagogerna skapar förutsättningar för interkulturella möten i verksamheten (Lahdenperä, 

2004, s.63). I resultatet uttrycktes det av förskollärarna att de kan ta hjälp av andra pedagoger, 

exempelvis modersmålspedagoger och andra som jobbar på förskolan, för att få större 

förståelse för barnens kulturella bakgrund. Samarbete mellan pedagoger i förskolan och 

mellan pedagoger, vårdnadshavare och modersmålpedagoger, visar sig också i resultatet vara 
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till stor hjälp för att förskollärarna ska få större insyn i barnens kulturella bakgrund. Detta kan 

i sin tur leda till att det blir enklare att skapa goda interkulturella lärandemiljöer.   

Vårdnadshavare  

Då vårdnadshavarnas betydelse flera gånger framgick i resultatet kan det tolkas som att 

pedagogerna är medvetna om vårdnadshavarnas betydelse för barnen och vikten av att lyfta 

barnens hemkulturer i förskolan. Detta framkommer som extra viktigt om det inte finns 

modersmålspedagoger tillgängliga i verksamheten. Vårdnadshavarna kan också spela en 

viktig roll för det kulturella utbytet som sker på förskolan mellan vuxna och barn, då 

pedagoger genom dem får ett större utbyte av barnens hemkulturer ju mer barnen får med sig 

hemifrån av dessa. Det finns goda möjligheter för att en god interkulturell lärandemiljö kan 

uppstå om det finns en fungerande föräldrasamverkan (Lahdenperä, 2004, s.59), vilket tagits 

upp under rubriken Interkulturella lärandemiljöer.   

Syn på begreppet kultur  

Det framgår i resultatet att begreppet hemkultur är viktigt för förskollärarna när de ska lyfta 

barnets bakgrund. Exempelvis tar en förskollärare upp att de inte använder begreppet kultur 

för att förklara hur människor från en viss bakgrund gör och agerar, utan hen påpekade att de 

istället försöker jobba med att lyfta barnens hemkultur i verksamheten. Detta kan ses som ett 

exempel på att pedagogen har en förståelse för att begreppet kultur kan innefatta många olika 

delar, både sociala och ekonomiska, och att dessa tillsammans utgör grunden för barnens 

hemkultur. Kultur inom den interkulturella pedagogiken syftar i första hand på olika sociala 

och ekonomiska strukturer (Lorentz & Bergstedt, 2006, s.16), som tidigare tagits upp under 

rubriken Den interkulturella pedagogikens framväxt.   

 

Diskussion 
 

I denna del diskuteras syfte och frågeställningar i relation till den tidigare forskningen, 

analysen och kunskapsöversikten.  

 

Delsyfte 1 – fördjupning inom det interkulturella perspektivet 
 

Vårt ena delsyfte med denna studie var att fördjupa oss inom det interkulturella perspektivet 

för att i förhållande till det kunna diskutera fysisk miljö, föremål och material som speglar 

barns kulturella bakgrund. Vi fann det inledningsvis svårt att diskutera detta då det 

interkulturella perspektivet inte direkt handlar om något av dessa områden utan snarare står 

för ett förhållningssätt och ett arbetssätt (Lahdenperä, 2004, s.11). Genom den information vi 

fick fram i avsnittet Teoretiska utgångspunkter och centrala begrepp fick vi dock en djupare 
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förståelse för vad det innebär att arbeta i mångkulturella lärmiljöer och hur man kan tänka och 

förhålla sig i kulturmöten. Vi menar att det interkulturella förhållningssättet kan ses som en 

grundförutsättning om man vill utveckla en verksamhets fysiska miljö, föremål och material 

så att innehållet speglar barns kulturella bakgrunder. Detta på grund av att en mer ytlig 

förståelse för vad som sker i mötet mellan kulturer kan leda till att den miljö som tas fram 

förstärker stereotypa bilder av dessa. Dock beskrivs inom den interkulturella pedagogiken vad 

som kännetecknar en god interkulturell lärandemiljö (Lahdenperä, 2004, s.63), som vi tidigare 

förklarat under rubriken Interkulturella lärandemiljöer. Även i intervjusvaren framstod dessa 

delar som viktiga i interkulturellt pedagogiskt arbete. 

 

Delsyfte 2 – att undersöka hur förskollärare tänker i relation till fysisk 

miljö 
 

Studiens andra delsyfte var att undersöka hur fyra förskollärare med ett interkulturellt 

förhållningssätt tänker kring planering av förskolans fysiska miljö, material och föremål samt 

hur dessa områden kan tänkas påverka barn och förskolans dagliga verksamhet. Det vi fann 

var att förskollärarna inte direkt använder den interkulturella pedagogiken i förhållande till val 

av material och föremål, dock fanns vissa föremål och material som relaterade till barns 

kulturella bakgrunder i verksamheten. Vi märkte också att förskollärarna, kanske tack vare sitt 

interkulturella förhållningssätt, kunde tänka och problematisera kring ett eventuellt införande 

av kulturella artefakter som speglar barns kulturella bakgrunder i verksamheten och 

identifiera både risker med införandet av sådant material och fördelar för barns utveckling och 

lärande. 

 

Vad innebär ett interkulturellt förhållningssätt i förskolans dagliga 

verksamhet? 
 

Ett fungerande interkulturellt arbetssätt i förskolan kan enligt våra intervjuer bland annat leda 

till att mötet med andra kulturer blir mer naturligt för barnen. En fungerande interkulturell 

pedagogik kan, som tagits upp under Den interkulturella pedagogikens framväxt, leda till 

ömsesidighet och respekt för andra i mötet mellan kulturer (Lahdenperä, 2004, s.15; Lorentz, 

2009, s.118).  

Att anamma ett interkulturellt arbetssätt innebär att pedagogerna måste utveckla en kompetens 

inom den interkulturella pedagogiken. Dessa kompetenser har vi tidigare skrivit om under 

rubriken Interkulturell kompetens och består av attityder, kunskaper och färdigheter (Lorentz, 

2009, s.116). I resultatet framkommer det att pedagogens attityder, att vara öppen för andra 

kulturer samt vilka normer och/eller fördomar hen har, spelar stor roll för verksamheten. Kan 

pedagogerna arbeta med dessa fördomar blir det också lättare att möta och förstå barnen 

utifrån deras intressen och därmed kunna forma verksamhetens miljö därefter. Som vi tagit 
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upp under rubriken Interkulturellt lärande och undervisning är detta viktigt för barns 

inflytande i verksamheten (Lorentz & Bergstedt, 2006, s.29). 

I resultatet framkommer också att förskollärarna anser att ett interkulturellt arbetssätt inte bara 

kan leda till nya erfarenheter för barnen, utan det kan även vara lärorikt för pedagogerna 

själva. De lär sig om barnens hemkulturer både genom barnen själva och genom 

vårdnadshavarna. Därefter kan de sprida kunskapen vidare i verksamheten och på så sätt sker 

ett kulturellt utbyte för alla inblandade. Detta kan tolkas som ett ”vi-språk” och en gemenskap 

skapas i verksamheten, vilket tagits upp som en viktig del under rubriken Interkulturell 

kompetens.  

 

Hur tänker förskollärare kring planering av förskolans fysiska miljö då det 

handlar om val av material och föremål som återspeglar barns kulturella 

bakgrund? 
 

Förskollärarna menar att deras interkulturella förhållningssätt inte direkt påverkar val av 

material och föremål i verksamheten. Dock visar flera av dem prov på att problematisera 

kulturbegreppet genom att se kultur som ett begrepp med många olika nivåer, vilket tidigare 

tagits upp under rubriken Den interkulturella pedagogikens framväxt (Lorentz & Bergstedt, 

2006, s.16). Förskollärarna visar i sammanhanget på att det finns andra aspekter de tar tillvara 

på i barnens kulturer utöver kulturella artefakter vilka kan återspegla deras kulturella 

bakgrund, som exempelvis böcker på olika språk samt att de visar nyfikenhet inför barnens 

kulturer i hemmet. Förskollärarna använder sig inte av några kulturella artefakter som direkt 

är kopplade till olika kulturer, som konst, föremål eller musik. De tror att sådana artefakter 

skulle kunna ha stor betydelse för barns utveckling av en positiv självkänsla och stolthet över 

sitt ursprung, samt att de tror att sådana föremål kan mediera något som får barn att berätta 

om sina kulturer, eller erfarenheter från de länder de kommer ifrån. Dessa idéer får stöd även i 

forskning som visar, som tidigare nämnts, att om kulturspecifika artefakter introduceras på ett 

naturligt sätt får barn möjlighet att utveckla en stolthet över sin kulturella bakgrund (Henning 

& Kirova, 2012, s.236 – 237). Förskollärarna poängterar även att sådana kulturella artefakter 

alltid måste förankras med vårdnadshavarna i syfte att inte förstärka stereotypa bilder av 

kulturer, eller för att det inte ska ske missförstånd. Dessa tankar har också stöd i forskning, 

vårdnadshavares involvering är den enskilt största framgångsfaktorn för förskolor med en 

interkulturell pedagogik (Murray, 2012, s.100). 

 

Hur kan material och föremål vara till hjälp för förskollärare i 

interkulturellt pedagogiskt arbete? 
 

Barnet skapas i en ström av aktiviteter, material och relationer (Nordin-Hultman, 2004, 

s.171).  Ett rimligt antagande utifrån denna syn på barnet blir att den fysiska miljön, 
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materialen och föremålen är oerhört viktiga pedagogiska verktyg i förskolan. Barnet 

samspelar med omgivningen och är i ständigt blivande i processen. Barnet skapar alltså sitt 

subjekt i förhållande till sin omgivning. Så om barn i förskolan ska kunna tillägna sig en 

flerkulturell tillhörighet, som är förskolans intention, så bör således detta arbete även 

uppmärksammas i förskolans fysiska miljö, föremål och material. I intervjuerna framkom att 

kulturella artefakter som speglar barns kulturella bakgrund inte är tillgängligt för barn i leken. 

Enligt det sociokulturella perspektivet är det viktigt att få interagera med redskap då lärandet 

ses som situerat och meningsskapande sker i relation till de medierande redskapen (Säljö, 

2010, s.26-28). Miljön förmedlar olika budskap till oss (Dahlberg & Åsén, 2005, s.253). Om 

miljön i förskolan inte innehåller föremål från olika kulturer blir resultatet att den 

dominerande kulturen blir den faktor som ensidigt påverkar oss. Men genom att ändra i miljön 

kan vi förmedla andra budskap, som i förlängningen leder till att vi också agerar på nya sätt. 

(Dahlberg & Åsén, 2005, s.253). Förskollärarna uttrycker att interkulturellt pedagogiskt 

arbete delvis handlar om att normalisera det som kan verka annorlunda. Detta kan 

sammankopplas med synen om att det inom interkulturell pedagogik är viktigt att skapa 

intresse och nyfikenhet för det främmande (Lorentz, 2009, s.115-116).  Det kan tolkas som att 

då individer utvecklas, bland annat i mötet med nya kulturella artefakter (Säljö, 2010, s.66), så 

skulle förskolornas interkulturella arbete kunna förstärkas med införandet av föremål som är 

kopplade till barnens kulturella bakgrunder. Ett exempel på hur kulturella artefakter kan 

användas skulle kunna vara att förskollärarna i samarbete med föräldrarna väljer ut ett föremål 

som de introducerar på ett naturligt sätt i förskolan. Artefakten ska ha en stark koppling till 

något i barnets kulturella bakgrund, något som barnet känner till och har erfarenhet av. Barnet 

kan med hjälp av denna medierande artefakt få hjälp eller stöd i att utveckla en stolthet över 

sin kultur eftersom att denna lyfts i förskolans sociala kontext. Även andra barn kan utmanas i 

sina tankar och i sin förståelse genom mötet med denna nya kulturella artefakt. I 

kommunikationen mellan barnet och pedagogen kan kulturella artefakter ha betydelse för att 

underlätta för barnet att göra kopplingar och vilja berätta om saker det erfarit. Det underlättar 

då om även pedagogen har kännedom om föremålets betydelse för barnet. Som ett exempel 

kan införandet av språkliga artefakter från deras modersmål eller kultur stimulera barn att 

förklara eller berätta om sin kultur eller sitt språk. Kulturella artefakter kan även ha betydelse 

för att skapa ett öppet klimat där allas kulturer syns och uppmärksammas på ett konkret sätt, 

vilket kan leda till att barnen känner att de är accepterat i förskolan att tala sitt språk eller 

berätta om sin kultur. 

 

Slutsatser 
 

Det interkulturella förhållningssättet ska genomsyra alla delar i förskolan, hur pedagogerna 

tänker, agerar och hur de planerar för undervisning och innehåll i verksamheten. Detta i sin 

tur påverkar barnens utveckling och lärande, men även de relationer som byggs upp i 

förskolan. Vi ser det interkulturella förhållningssättet som en förutsättning för att kunna arbeta 

med att utveckla en pedagogisk miljö i förskolan med ett öppet klimat som lyfter barns 
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kulturella bakgrund och som stimulerar till olika slags kulturmöten. En sådan miljö där 

kulturella artefakter tagit fram i samråd med föräldrar skulle kunna påverka barns tillägnande 

av en flerkulturell tillhörighet i positiv bemärkelse men även utmana barnen i mötet med nya 

sätt att tänka och agera. Involverar förskollärarna däremot inte föräldrarna i valet av föremål 

och material som ska återspegla barns kulturella bakgrunder riskerar de att förstärka 

stereotypa föreställningar av kulturen i fråga. En förskola som inte arbetar interkulturellt och 

som inte har kulturella artefakter som återspeglar barns olika kulturer riskerar att ensidigt 

påverka barnen i enlighet med den dominerande kulturen, vilket inte är främjande för barns 

tillägnande av en flerkulturell tillhörighet.  

 

Fortsatt forskning 
 

Vidare forskning behövs om kulturella artefakters betydelse för barn som är i minoritet i en 

dominerande kultur, då vi funnit att det är ett tämligen outforskat område. Forskning som rör 

barns perspektiv samt observationsstudier vore intressant inom området. Vidare vore det 

intressant att undersöka den interkulturella pedagogikens effekter och kulturella artefakters 

betydelse i mer kulturellt homogena barngrupper än vad som var fallet i denna studie. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1 

Intervjufrågor 

Frågeformuleringarna nedan är de frågor som ställdes till förskollärarna under intervjuerna.  

Hur länge har du arbetat I förskolan? 

Hur länge har du arbetat i den här förskolan? 

Har du någon utbildning i interkulturell pedagogik, i så fall vilken typ av utbildning och hur 

omfattande? 

Beskriv dina erfarenheter av interkulturellt arbetssätt 

Vad innebär det interkulturella förhållningsättet/arbetssättet för dig? 

Hur arbetar ni interkulturellt i arbetslaget? 

På vilket sätt arbetar ni för att inkludera det interkulturella förhållningssättet i arbetet med den 

fysiska miljön? 

Hur tänker ni kring val av material och föremål i förhållande till ert interkulturella 

förhållningssätt? 

Använder ni några kulturspecifika föremål och material i verksamheten?  

Om ja, kan du beskriva föremålen och vad du tänker kring dessa? 

Om nej, hur tänker du/ni kring att ni inte har kulturspecifika föremål och material i 

verksamheten? 

Hur används dessa föremål och material av barnen? Används de av pedagoger och barn 

tillsammans? 

Vad tänker du om materialens och föremålens betydelse för barnen i förskolan? 

På vilket sätt anser du att barnens utveckling och lärande stimuleras av dessa föremål? 

Hur påverkar ert interkulturella arbete barns tillägnande av en flerkulturell tillhörighet? 
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Bilaga 2 

Information och -samtyckesblankett 

Information och samtycke  
  
Vi är två förskollärarstudenter som heter Rasmus Brask och Jenny Bohlin. Vi läser sista 

terminen på förskollärarprogrammet och har påbörjat ett självständigt arbete vid Institutionen 

för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet.   

  

Vi genomför en studie angående hur ett interkulturellt arbetssätt/förhållningssätt i förskolan 

påverkar utformningen av den fysiska miljön och valet av material och föremål.   

  

Vi kommer att samla in data genom kvalitativa intervjuer med förskollärare. Data kommer att 

hanteras och förvaras på ett sådant sätt att ingen obehörig kan ta del av den, samt avskilt från 

personuppgifter. I redovisningar av studien kommer alla personuppgifter vara borttagna.  

  

Deltagandet i studien är frivilligt. Deltagandet kan avbrytas när som helst, även efter att 

datainsamlingen är genomförd. Ingen ekonomisk ersättning utgår. Om ni har ytterligare frågor 

angående studien går det bra att kontakta oss, om ni önskar kontakt med vår handledare så kan 

vi lämna ut kontaktuppgifter vid begäran.  

  

Härmed försäkras att jag tagit del av informationen rörande studien och samtycker till 

deltagande:  

  

  

Namnförtydligande:  

  

  

Ort och datum:  

  

  

Rasmus Brask: Rasmus.Brask.3063@student.uu.se  

Jenny Bohlin: Jenny.Bohlin.2805@student.uu.se 
 

 


