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ABSTRAKT 

 

Denna rapport beskriver arbetet med utvecklandet av en produkt och är en del av ett 

självständigt arbete. Produkten heter kulturkuber och är ett mångkulturellt 

undervisningsmaterial tänkt att användas i förskolan. Kuberna består av bilder som kan 

kopplas till olika länder och ska kunna användas av både pedagoger och barn i både styrda 

aktiviteter och fritt. Produkten ska uppmuntra till möten och samtal om olika kulturer och 

därmed belysa mångfald och främja en positiv syn på mångkultur. Produkten har 

utvärderats med hjälp av intervjuer och observationer. Ett sociokulturellt perspektiv på 

lärande har legat till grund för hur produkten ska utformas.  

 

 

 

 

Nyckelord: Förskola, mångkultur, mångfald, kultur, undervisningsmaterial, sociokulturellt 

perspektiv, material, artefakt.  
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1. INLEDNING 

 

Många förskolor idag består av barn med flera olika kulturer. Därmed finns det ett behov 

av material som berör kulturell mångfald, som kan användas i förskolan för att barnen ska 

kunna utveckla förståelse och respekt för människors olika kulturer. Vi som förskollärare 

ska kunna vara barnens förebilder och vi ser därför att det är vår uppgift som förskollärare 

att ge barnen möjlighet att utveckla medvetenhet kring världens olika kulturer. Vi anser att 

det är viktigt att det finns material på förskolor som uppmärksammar och berör mångfald 

och mångkultur på olika sätt, för att barn ska kunna utveckla förståelse och respekt för 

olika kulturer och andra olikheter. Devarakonda understryker att barn påverkas av sina 

erfarenheter med vuxna, både privat och med de vuxna på förskolan. De vuxnas beteende 

påverkar vilken attityd barnen kommer att ha gällande olikheter - därmed deras attityder 

mot mångkultur (2013, s. 34). Det var utifrån detta som vår idé om att utveckla en produkt 

med syfte att understödja pedagoger i arbetet med mångfald kom till. Vi har saknat ett 

material för detta som är lättillgängligt för barnen. Därför har vi nu utvecklat en produkt 

som på ett enkelt sätt kan användas av både pedagoger och barn. Produkten kallar vi 

kulturkuber och är ett material som pedagoger enkelt kan skapa själva och som kan 

utformas och anpassas efter den aktuella barngruppen.  

 

 

1.1 SYFTE 

 

Syftet med vårt arbete är att utveckla och framställa ett undervisningsmaterial för 

mångkulturalitet i förskolan, som både kan underlätta för pedagoger att medvetet arbeta 

med detta tillsammans med barnen och som även fungerar att ha lättillgängligt i 

förskolemiljön för barnen att använda. 

 

 

1.2 ARBETSFÖRDELNING 

 

I början av arbetet delade vi upp inläsning av litteratur. Detta för att hitta relevant litteratur 

som har legat till grund för de teoretiska utgångspunkterna och den didaktiska grunden 

samt centrala begrepp som tas upp i arbetet. Allt praktiskt arbete, såsom utvecklandet och 

skapandet av produkten samt observationer, har gjorts gemensamt. Även vissa avsnitt i 



5 
 

rapporten har skrivits gemensamt (de avsnitt som inte nämns nedan är skrivna gemensamt). 

Alla avsnitt har setts över och redigerats gemensamt. Sanna Röllgårdh har varit ansvarig 

för all kontakt, inklusive genomförda intervjuer, med Förskola 1 och Förskollärare 1. 

Linnea Romanus har ansvarat för all kontakt, inklusive genomförda intervjuer, med 

Förskola 2 och Förskollärare 2. Vi har sedan ansvarat för några avsnitt var i rapporten: 

 

• Sanna Röllgårdh: Metod, Likabehandlingsplan, Samhället och förskolan. 

• Linnea Romanus: Läroplan för förskolan, Skollagen, Skolverket, Observation på 

Förskola 1, Observation på Förskola 2. 
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2. METOD 

 

För att undersöka behovet av vår produkt och för att få kunskap om hur den uppfattas och 

kan användas och utvärdera den, har vi använt oss av ostrukturerade samtalsintervjuer och 

deltagande observationer. Dessa metoder beskrivs nedan. Utöver det beskrivs även de 

forskningsetiska aspekter som vi följt i genomförandet av vårt arbete.  

 

 

2.1 OSTRUKTURERADE SAMTALSINTERVJUER 

 

Samtalsintervjuer är en metod som används inom respondentundersökningar. Till skillnad 

från informationsundersökningar - där svarspersonerna kan ses som vittnen som kan 

återberätta ett händelseförlopp - är det i respondentundersökningar svarspersonernas egna 

tankar och svar som är intressanta. Forskaren har ett tydligt ämne att undersöka och vill 

veta vad svarspersonerna tänker om det. Därmed kan samma frågor ställas till varje 

svarsperson. Vid en samtalsintervju har forskaren ett interaktivt samtal med varje 

svarsperson. Frågorna som ställs kan vara standardiserade om än ostrukturerade, till 

skillnad från en frågeundersökning finns inga svarsalternativ och dialogen kan utvecklas på 

olika sätt med respektive svarsperson vilket innebär att intervjuerna kan variera när det 

gäller formuleringar och frågornas ordningsföljd (Esaiasson m.fl., 2007, s. 257-260). 

Esaiasson m.fl. beskriver flera olika användningsområden för samtalsintervjuer. De kan 

användas när man vill undersöka ett nytt forskningsområde, när forskningen ska utgå från 

människors livsvärldar, när man vill utveckla begrepp eller teorier, när man ska pröva en 

teori eller för att komplettera annan forskning (2007, s. 285-289). En samtalsintervju kan 

vara strukturerad, semi-strukturerad eller ostrukturerad. Bell beskriver att ostrukturerade 

intervjuer till skillnad från strukturerade och semi-strukturerade intervjuer inte har 

svarsalternativ som man kan checka av. Dock använder man sig av frågor som formulerats 

innan intervjutillfället, men svarspersonen har en frihet att prata kring frågorna. Man kan 

säga att det är en styrd eller fokuserad intervju i och med att man är ute efter en viss typ av 

information som man försöker få tag i genom intervjufrågorna, samtidigt som man inte 

använder sig av checklistor eller frågeformulär. Denna typ av intervju torde vara 

ostrukturerad eftersom man använder den för att få idéer om exempelvis olika områden  

(2006, s. 161-163).  
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Vi valde att använda oss av ostrukturerade samtalsintervjuer eftersom vi var ute efter 

specifik information samtidigt som svarspersonerna (förskollärarna) också behövde kunna 

berätta fritt. Med intervjuerna ville vi ta reda på vad det finns för material på förskolor som 

berör mångkultur, men också hur det används och därmed blev svarspersonernas 

upplevelser av det intressanta. Vi ville även komma åt förskollärarnas tankar och åsikter 

om vår produktidé. Under de intervjuerna var det också svarspersonernas tankar och svar 

som var intressant och de kunde prata fritt kring frågorna.  

                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

2.2 DELTAGANDE OBSERVATIONER 

 

Bell presenterar deltagande observation som metod, vilket innebär att observatören deltar i 

en situation med den eller de som ska observeras. Observatören observerar och lyssnar, 

men kan också ställa frågor för att försöka förstå vad som sker eller hur något upplevs för 

någon av de observerade (2006, s. 189). Innan man genomför observationer bör man veta 

vad man ska observera och syftet med dem, vad det är man vill veta. Observationer är dock 

beroende av hur den som observerar uppfattar det som sker. Olika personer kan uppfatta 

händelser olika och det är inte ovanligt att man filtrerar med sina egna tolkningar av det 

som sker under en observation. Därför måste man vara medveten om att observationer inte 

är helt och hållet objektiva, samt att en ensam observatör kan få kritik för sina tolkningar. 

Man måste försöka neutralisera sina förutfattade meningar, men vara beredd på att ens 

tolkningar kan uppfattas som subjektiva eller till och med felaktiga tolkningar (Bell, 2006, 

s. 187-188).  

 

Vi använde oss av deltagande observationer för att kunna utvärdera vår produkt. Vi ville se 

hur den mottogs och användes av barn. Vi visste således i förväg vad som var fokus under 

observationerna och varför. Vi valde att anteckna under observationerna. Vi är medvetna 

om att det är lätt att missa något när man bara antecknar istället för att till exempel filma. 

Vi ville dock inte filma, både för att det skulle kunna distrahera barnen från produkten och 

för att vi av erfarenhet vet att det kan vara skrämmande för vissa vårdnadshavare. Däremot 

skrev vi båda ner våra tankar om observationerna efteråt, även den av oss som ledde 

barnen, för att se om våra upplevelser av observationerna var någorlunda lika.  
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2.3 FORSKNINGSETISKA ASPEKTER 

 

Under arbetets gång har vi förhållit oss till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. 

Deras grundläggande individskyddskrav utgörs av fyra huvudkrav: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa innebär att vi är 

skyldiga att informera alla svarspersoner och deltagare om vår undersöknings syfte, att allt 

deltagande är frivilligt och kan avbrytas av de deltagande när som helst samt att alla 

insamlade uppgifter inte kommer att användas för något annat än vår forskning. Samtycke 

ska inhämtas från alla deltagande, även barn i den mån det går. Alla personuppgifter ska 

dessutom bevaras på ett sådant sätt att ingen obehörig kan ta del av dem (Vetenskapsrådet, 

2016, s. 6-14).  

 

Vi blev inbjudna till två förskolor, Förskola 1 och Förskola 2. Där gjorde vi intervjuer med 

två förskollärare, Förskollärare 1 och Förskollärare 2,  samt observerade några barn vid 

användandet av vår produkt för produktutvecklingen. Förskollärarna gav oss godkännande 

att observera några barn medan de använde vår produkt. Eftersom vi är medvetna om de 

forskningsetiska principerna ville vi ändå lämna ut information om vår undersökning och 

medgivandeblanketter till barnens vårdnadshavare. Observationerna gjordes enbart i 

produktutvecklingssyfte, vi syftade inte till att på något vis analysera eller bedöma barnens 

agerande utan enbart hur väl produkten fungerade efter dess syfte.   
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3. BAKGRUND 

 

I bakgrunden går vi igenom relevanta områden inom mångkultur från förskolans 

styrdokument såsom Läroplan för förskolan, Skollagen och Skolverkets hemsida. Vi 

beskriver också vad likabehandlingsplanen har för betydelse i förskolan. Sedan beskriver 

vi förskolans roll rörande samhällssituationen samt presenterar några begrepp som vi anser 

relevanta i förhållande till mångkultur. Vi tar upp sådant man bör tänka på - från fastställt 

skrivna lagar till “oskrivna” regler. Dessa områden som nämns i bakgrunden bör alla på 

förskolan vara medvetna om under arbetet med fokus på mångkultur. I detta avsnitt går vi 

således igenom de mest grundläggande och viktiga aspekterna för en fungerande och 

mångkulturell förskola. 

 

 

3.1 STYRDOKUMENT 

 

Här presenteras innehåll som vi anser relevant i förhållande till mångkultur ur några olika 

styrdokument som förskolan ska förhålla sig till samt information om 

likabehandlingsarbetet i förskolan.  

 

 

3.1.1 LÄROPLAN FÖR FÖRSKOLAN 

 

Läroplan för förskolan beskriver att förskolan ska vara en mötesplats för samhällets 

kulturer och att detta ska förbereda barnen för ett internationaliserat samhälle. Barnen bör 

därmed vara medvetna om sitt kulturarv men också vara delaktiga i andras kulturer. 

Läroplan för förskolan tar även upp att denna kulturella mötesplats ska bidra till att barnen 

utvecklar förståelse för andras villkor och värderingar (Lpfö 98, rev. 2010, s. 6). I Läroplan 

för förskolan står det att också förskolan har som uppdrag att förankra respekt för det 

svenska samhällets grundläggande demoktratiska värden (Lpfö 98, rev. 2010, s. 4). 
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3.1.2 SKOLLAGEN 

 

Förskolan ska alltid förhålla sig efter Skollagen, vi vill därför uppmärksamma två 

paragrafer som vi anser är betydelsefulla för mångkulturen. I Skollagen uttrycks förskolans 

syfte att stimulera barns utveckling och erbjuda barnen en trygg miljö. Utveckling, omsorg 

och lärande ska sammanflätas i förskolan och därmed gynna social gemenskap och 

allsidiga kontakter (2010:800, kap 8 2§). Dessutom ska barn med annat modersmål få stöd 

av förskolan att utveckla sitt modermål men också det svenska språket (SFS 2010:800, kap 

8 10§). En trygg miljö är väsentlig för gemenskap och lärande. För att barn ska kunna lära 

sig om kulturer och respektera olika tillhörigheter är det fördelaktigt med allsidiga 

kontakter som benämns i Skollagen. Med hjälp av en mångsidig språkutveckling för de 

barnen med annat modersmål möjliggörs en förståelse för mångkultur. 

 

 

3.1.3 SKOLVERKET 

 

Arbetet med mångkultur, och andra olikheter, innebär också att de som jobbar i förskolan 

ska sträva efter en förståelse för vad diskriminering innebär. Skolverkets allmänna råd 

beskriver hur diskriminering kan definieras: när människor missgynnas av skäl som har 

samband med ålder, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, 

religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning eller sexuell läggning 

(Skolverket, 2014, s. 8). Om inte personalen på förskolan har förståelse för vad 

diskriminering är finns det en risk att de omedvetet diskriminerar barn med exempelvis 

annan etnisk tillhörighet. 

 

 

3.1.4 LIKABEHANDLINGSPLAN 

 

På Skolverkets hemsida finns det en rad skrifter om likabehandlingsarbete. Där beskrivs 

det hur likabehandlingsarbetet är en del av värdegrundsarbetet och innebär att alla barn har 

rätt att bli respekterade och få möjligheten att vara sig själva. Alla människors lika värde 

ska konstant främjas i skola och förskola, precis som de är en del av de mänskliga 

rättigheterna. Det handlar om att alla barn ska ha samma rättigheter och möjligheter i 

skolans värld. Likabehandlingsarbetet syftar till att främja alla barns rättigheter och 



11 
 

möjligheter, förebygga diskriminering och kränkande behandling samt att åtgärda de risker 

eller problem som finns kring detta. Dessutom ska varje förskola varje år upprätta en 

likabehandlingsplan där det främjande, förebyggande och åtgärdande arbetet beskrivs och 

dokumenteras. I likabehandlingsplanen ska det även beskrivas på vilket sätt som barnen 

medverkar i likabehandlingsarbetet (http://www.skolverket.se).1  

 

 

3.2  CENTRALA BEGREPP OCH SAMHÄLLSSITUATIONEN 

 

Nedan går vi igenom förskolans pedagogiska, kunskapsmässiga och moraliska betydelse i 

dagens mångkulturella samhälle samt klargör några begrepp som är relevanta i förhållande 

till mångkultur.  

 

 

3.2.1 MÅNGFALD OCH MÅNGKULTUR 

 

Lunneblad beskriver mångfald som ett begrepp som har att göra med samhällsgemenskap. 

Det blev ett viktigt begrepp när den tidigare invandrarpolitiken byttes ut mot 

integrationspolitik, för att undvika en vi och dem-kategorisering av de inhemska 

svenskarna och de som invandrat. Mångfald handlar inte bara om människors etniska 

tillhörighet, utan om alla slags olikheter. Det är en positiv och konfliktfri syn på 

människors olikheter i allmänhet (2013, s. 12-13). Lunneblad beskriver också begreppet 

mångkultur, som skildrar ett samhälles befolkning utan någon värderande betydelse. I 

dagens mångkulturella Sverige är det etniska, kulturella och religiösa bakgrunder och 

skillnader som betonas (2013, s. 11).  

 

 

3.2.2 RAS OCH ETNICITET 

 

I dagens samhälle finns det flera skillnader mellan begreppen ”svenskar” och ”invandrare”. 

I samhället framkommer både motsättningar och friktion mellan dessa två kategorier. När 

                                                        
1 När vi sökte på ’likabehandling’ på Skolverkets hemsida fick vi 58 träffar, bland annat 
likabehandlingsarbetet i stort, de olika delarna som arbetet består av samt hur likabehandlingsplaner ska 
utformas (2016-03-11).  



12 
 

människor har andra vanor, traditioner och kommer från en annan kultur betraktas de som 

“invandrare” och inte som “riktiga” svenskar (Sernhede, 2010, s. 74). Sernhede tar upp 

begreppet etnicitet som ibland kan innefatta teorier om ras och rasismen. Etnicitet har 

kommit att uppfattas som ett sätt att dela in människor i kategorier som talar om 

människors skillnader mellan kulturer och egenskaper (2010, s. 77). Utifrån detta kan vi 

förstå hur kategorisering av etnisk tillhörighet kan ge konsekvenser och i vissa avseenden 

handla om rasism. Devarakonda beskriver begreppet ras som ett socialt konstruerat och 

kontroversiellt begrepp som har lett till att människor delas upp i kategorier baserade på 

hudfärg och andra fysiska attribut, utan att det finns någon vetenskaplig grund för det 

(2013, s. 36-37). Diskrimineringsbyrån Uppsala menar att denna rasifiering grundas i 

rasistiska idéer som bland annat leder till att vithet ses som en maktposition, trots att en 

människas etniska tillhörighet egentligen beror på hur personen i fråga identifierar sig och 

inte vilken hudfärg hen har (2015, s. 49). Denna negativa syn på etnisk tillhärighet kan 

göra sig synlig redan i förskolan, i och med att vuxnas fördomar överförs till barnen. 

Därför är det oerhört viktigt att de som arbetar i förskolan gör allt de kan för att förmedla 

en förståelse och respekt för olikheter - såsom kulturella och etniska olikheter. Synen på 

människors olikheter får inte vara fördomsfull, utan alla ska kunna betrakta mångkulturen 

som positiv.  

 

 

3.2.3 SAMHÄLLET OCH FÖRSKOLAN 

 

Förskolan är inte avgränsad från samhället, utan påverkas av det som händer i världen. 

Bland annat kommer många flyktingar till Sverige just nu. Lozic beskriver hur integrering 

av flyktingbarn i den ordinarie skolan har positiva effekter, så som att det underlättar för 

dem att förstå det nya samhälle de nu är en del av samtidigt som de andra barnen kan få en 

större förståelse för flyktingbarns situation (http://skolverket.se2). Vi anser att detta även 

gäller i förskolan, som här har en viktig uppgift i att göra det så bra som möjligt för de barn 

som kommer till Sverige oavsett var de kommer ifrån eller varför de är här. Stier & 

Sandström Kjellin beskriver hur Sverige har blivit ett mångkulturellt samhälle, vilket 

ställer krav på alla att kunna fungera i flera sammanhang där mångkulturen finns. De tar 

upp så kallade kulturmöten som uppstår i vardagen för de flesta, inte minst i förskola och 

                                                        
2 När vi sökte på ’flyktingbarn’ på Skolverkets hemsida fick vi 11 träffar, denna referens gäller en artikel 
med titeln ’Samarbete med föräldrar främjar nyanländas lärande’ (2016-05-10).  
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skola. Därmed är det otroligt viktigt att de som arbetar med barn har en förmåga att möta 

de utmaningar som mångkulturen medför - utmaningar som är pedagogiska, 

kunskapsmässiga och moraliska (2009, s. 11). Även Devarakonda lyfter den ökade 

mångkulturen i förskolor och påpekar vikten av att de som arbetar med barnen i förskolor 

kan möta det och sträva efter att förstå barnen och deras familjer och kunna bortse från 

stereotyper. Detta för att öka barnens förståelse och respekt för människors olikheter 

(2013, s. 61). 
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4. OMVÄRLDSANALYS 

 

Nedan analyserar vi lite djupare in i hur undervisnings- och lekmaterialet faktiskt ser ut på 

förskolorna idag utifrån ett månkulturellt perspektiv och vi tar även reda på vart materialet 

beställs ifrån och hur det väljs ut (urval av kataloger). 

 

För att få en överblick av vad det kan finnas för material som berör mångkultur på 

förskolor och vad det finns för behov av mångkulturellt material besökte vi två förskolor, 

samt intervjuade en förskollärare på vardera förskolan. Vi fick gå runt och titta efter 

material på avdelningarna. Vi fick även se kataloger som förskolorna beställer material 

ifrån samt intervjua två förskollärare på två olika förskolor om det material de har och hur 

det används. Vi är medvetna om att det kan se annorlunda ut från förskola till förskola 

samt från kommun till kommun. Men på grund av arbetets tidsram har vi valt att basera 

omvärldsanalysen på två förskolor.  

 

I och med att förskolorna, förskollärarna och barnen ska vara anonyma i denna rapport 

använder vi oss av kodnamn. Förskola 1 är en kommunal förskola som har en avdelning 

med internationell profil, där de flesta barn har en eller två vårdnadshavare med annan 

etnisk bakgrund än svensk. På den avdelningen arbetar Förskollärare 1. På Förskola 2 är en 

kommunal förskola i samma stad, där det endast finns några få barn med annan etnisk 

bakgrund än svensk. Där arbetar Förskollärare 2.  

 

 

4.1 FÖRSKOLORNAS KATALOGER 

 

Båda förskolorna ingår i samma område och förskole-enhet inom kommunen. De har 

därför samma förskolechef och därmed avtal med samma företag som de får beställa 

material från. Vi är medvetna om att materialet på just dessa två förskolor inte kan 

representera alla förskolors material. Men det är vanligt att förskolor i allmänhet har avtal 

med just dessa företag, därför skulle liknande material eventuellt kunna hittas på ganska 

många förskolor. Vi besökte förskolorna för att undersöka  utbudet av mångkulturellt 

material i företagens kataloger. Katalogerna är rangordnade i olika kategorier som till 

exempel leksaker, hobbymaterial och möbler. Katalogerna Lekolar AB, Staples Sweden 

AB och ABA Skol AB har ett varierat utbud. Lekolar AB har mest inredningsprodukter, 
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såsom mattor och tavlor med motiv som berör mångkultur. Staples Sweden AB har dockor 

och figurer med olika utseenden samt pussel som berör mångkultur. ABA Skol AB har det 

största utbudet av mångkulturellt material. De har mycket pussel och spel, dockor och 

figurer, kartor och jordglober av olika slag och väggbilder.  

 

 

4.2 DET MÅNGKULTURELLA MATERIALET ENLIGT FÖRSKOLLÄRARNA  

 

För att få kunskap om vad för mångkulturellt material som finns på förskollärarnas 

avdelningar och hur det används intervjuades två förskollärare. De fick under intervjuerna 

även berätta om hur materialet väljs ut.  

 

Förskollärare 1 berättar att det på hens avdelning finns dockor med olika ursprung, kartor 

med ländernas vanligaste djur, bokstäver och alfabet på de språk som är representerade på 

förskolan samt att de sjunger sånger som är översatta till de representerade språken. 

Modersmålspedagogerna har även med sig material som används med alla barn som vill. 

Hen uttrycker att hen tycker att det är bra, då det synliggör de olika språken och kulturerna 

även för de barn som har svensk bakgrund. Vid måltiden pratar de mycket om materialet 

och sångerna sjunger de tillsammans i samlingar. Dockorna ingår i det ordinarie 

lekmaterialet och det finns också en hel del böcker om olika länder. Hen berättar att det 

verkar som att barnen känner sig stolta när de lärt sig en bokstav eller ett ord på ett annat 

språk och att de barn med andra språk än svenska verkar uppskatta när pedagogerna till 

exempel kan sjunga eller räkna på deras språk. Hen tar även upp att de jobbar med 

hemkulturer och att det är viktigt att synliggöra att kultur inte bara handlar om länder, utan 

även våra individuella kulturer. Detta visar också en mångfald som barnen kan ta till sig 

om. Materialet som används på denna förskola beställs från tidigare nämnda kataloger och 

från hemsidor, arbetslagen väljer tillsammans ut det material som ska beställas. 

 

På den internationella avdelningen där Förskollärare 2 arbetar sitter många planscher på 

väggarna. Det är kartor, landskapsbilder, djur från olika länder, flaggor och bokstäver och 

ord på olika språk. Det finns även böcker och spel på flera olika språk, samt dockor med 

olika ursprung. Allt material står tillgängligt för barnen så att de finns tillgängliga hela 

dagarna och Förskollärare 2 uppger att allt material använts fritt av barnen. På väggarna 

finns även värdegrundsmaterial där bland annat olika kulturer och andra olikheter vävs in. 
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Ibland tar modersmålspedagoger med sig material som alla barnen får använda. 

Förskollärare 2 berättar att det mångkulturella material som används mest på avdelningen 

är kartorna och andra planscher. På en vägg bredvid en vanlig karta finns en karta där det 

inte står ländernas namn. Istället är det ett eller flera djur som representerar varje land. Den 

kartan dras barnen ofta till spontant. Hen berättar vidare att de samtalar mycket med 

barnen kring kartorna och de andra planscherna spontant, till exempel medan de äter lunch 

och i planerade aktiviteter. Periodvis arbetar de även med värdegrunden på olika sätt. Hen 

tycker sig se att barnen blir intresserade av olika aspekter av länder, exempelvis djur och 

mat.  Materialet som finns på denna förskola väljs ut genom att arbetslagen tillsammans 

och ibland med en pedagogisk utvecklare diskuterar fram förslag. Sedan köps en del av 

dem in från de tidigare nämnda katalogerna.  

 

 

4.3 SLUTSATS AV OMVÄRLDSANALYS  

 

Utifrån intervjuerna kan man se både likheter och skillnader i valet av material. Båda 

avdelningarna har mycket material på väggarna, såsom kartor och planscher med olika 

språk. Båda förskollärarna uttrycker att de samtalar mycket med barnen om dessa. Djur 

verkar också vara vanligt förekommande i material som kan få barnen att intressera sig för 

olika länder. En skillnad är att på den internationella avdelningen där Förskollärare 2 

arbetar finns mycket böcker och spel, men det verkar som att kartorna är det mest centrala 

materialet som berör mångkultur. Förskollärare 2 räknar upp bland annat spel och böcker 

som material som barnen använder fritt. Det kan tolkas som att allt material inte används 

på ett medvetet sätt. På avdelningen där Förskollärare 1 arbetar sjunger pedagogerna 

tillsammans med barnen på olika språk. Hen tar även upp begreppet hemkultur, vilket 

påvisar en mångfald av kulturer - inte bara länder. Detta skulle kunna tolkas som att 

Förskollärare 1 har ett mer medvetet arbetssätt vad gäller den mångkulturella aspekten av 

verksamheten. Processen att välja material skiljer sig inte särskilt mycket på de två 

förskolorna. Båda avdelningarna väljer gemensamt ut material, på den internationella 

avdelningen sker detta även ibland tillsammans med en pedagogisk utvecklare. Materialet 

beställs i båda fallen från kataloger, men Förskollärare 1 kan också beställa från hemsidor.  
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5. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER OCH DIDAKTISK GRUND 

 

I detta avsnitt kommer vi att beskriva de teoretiska utgångspunkter och den didaktiska 

grund som vi utgått från samt koppla det till vår produkt. Vår produkt, som vi kallar 

kulturkuber, beskrivs närmare i avsnittet Produktutvecklingsprocess. Kulturkuberna bygger 

på att det sker en interaktion i användandet av dem - samspel mellan barn och produkt, 

mellan barn och barn samt mellan pedagoger och barn. Av den orsaken har vi valt att utgå 

från det sociokulturella perspektivet på lärande.  

 

Gjems lyfter att man inom det sociokulturella perspektivet menar att en individ alltid är i 

en gemenskap och beroende av andra. Kunskap överförs inte direkt från vuxna till barn, 

barns lärande är en följd av deltagande i en gemenskap. På så sätt är barns lärande en 

produkt av kunskapskonstruktion i en social gemenskap. Det betyder dock inte att lärandet 

endast är kollektivt, varje lärprocess är både social och individuell. Barns lärande sker först 

i interaktion med andra, exempelvis genom att någon använder ett nytt ord i ett samtal med 

barnen. Senare kanske barnen börjar använda det nya ordet själva, varpå det individuella 

lärandet sker inom barnen (2011, 27-28). Detta gäller givetvis mer än bara ord. Det faktum 

att man diskuterar tillsammans både med det talade språket och gester samt använder sig 

av olika redskap gör det lättare att förstå och lära sig. Är man osäker finns det alltid någon 

att diskutera med (Wells, 2007, s. 254). Kulturkuberna är ett redskap som kan användas i 

samspel med andra, därmed kan det underlätta för barns lärande. Säljö poängterar att 

kommunikation och språk är betydande artefakter för vårt lärande inom det sociokulturella 

perspektivet. Han beskriver hur vi använder oss av kulturella och språkliga resurser för att 

vi ska kunna resonera om oss själva samt kunna förstå oss på världen. Precis som Gjems 

menar Säljö att vi människor kommunicerar både via ett ”inre” samtal med oss själva men 

också ”utåt” med andra människor och att dessa kunskapsrika samtal innebär att lära 

(2010, s. 41-42). Det bör således ske någon typ av samtal mellan individer eller i tankarna 

för att vi ska lära oss något nytt. Att samtala och dela erfarenheter och tankar kring 

kulturkuberna är det viktigaste i användandet av dem.  

 

Våra kulturkuber kan följaktligen ses som ett redskap, en artefakt, för lärande. Säljö 

definierar artefakter som den teknik som finns och som vi även kan definiera som våra 

redskap tillverkade av människan. Han förklarar hur de gemensamma måtten, enheterna 

och beteckningarna som skapats i vår historia har gett oss möjlighet att bygga kollektiva 



18 
 

erfarenheter och även nå precision (2010, s. 28 & 168-169). Säljö menar vidare att vi 

använder oss av redskap som hjälp i handlingar med specifika syften. Människor använder 

sig av redskap på ett unikt sätt - inte enbart för att komma åt föda som djuren. Människor 

kan använda sig av sina tidigare erfarenheter för att tillverka redskap. Ur ett 

lärandeperspektiv är det tillverkandet av föremål som är mest intressant när det gäller 

artefakter. Det finns naturliga föremål, som exempelvis stenar, som självklart kan användas 

på olika sätt med olika syften. Men det är när man tillverkar ett föremål med ett specifikt 

syfte som föremålet som artefakt blir mest relevant för lärande. För det kollektiva lärandet 

ger artefakter oss möjligheten att tänka och arbeta på de specifika sätt som man vill uppnå 

(2010, s. 75-79). Säljö förklarar att det när man samspelar med och förhåller sig till 

omvärlden genom olika redskap, både fysiska artefakter och språkliga redskap, kallas 

mediering. Således sker allt vi gör med hjälp av dessa redskap, oavsett om vi försöker 

minnas något genom att tänka med hjälp av språket eller om vi använder en hammare för 

att slå i en spik (2010, s. 43-44). Gjems syftar att så länge vuxna, som ju är mer erfarna än 

barn, finns som stöd för och vägleder barnen i deras användande av olika artefakter så kan 

de medverka till fullo i den sociala gemenskapen som lärandet sker inom (2011, s. 21). 

Detta gäller sålunda i användandet av vår produkt, där det är viktigt att pedagogerna först 

introducerar den och sen finns som stöd när barnen använder den.  

 

Vår produkt, kulturkuberna, är tänkt som ett undervisningsmaterial för förskolan. Trots att 

ordet undervisning inte används i förskolans läroplan är det ändå just undervisning som 

sker i förskolan. Hedefalk menar att när lärare riktar barnens uppmärksamhet mot ett visst 

innehåll, är det undervisning som sker (2014, s. 12). Det är endast strävansmål för barnens 

lärande som uttrycks i förskolans läroplan. Således är det förskollärarnas ansvar att välja 

metod för hur de ska arbeta mot läroplanens mål. Därmed måste de göra didaktiska val för 

att undervisningen ska bli så meningsfull som möjligt (Hedefalk, 2014, s. 12 & 31). Våra 

kulturkuber kräver att en pedagog introducerar dem på “rätt” sätt, för barnens 

meningsskapande. Det är således pedagogens roll att planera hur kuberna ska användas och 

varför. Kuberna kan användas på flera olika sätt, och dessutom av barn i olika åldrar och i 

olika stora grupper. Därför är det särskilt viktigt att pedagogen har ett tydligt syfte med 

användandet av dem och gör en didaktisk planering i förväg. Hedefalk menar dock att sätt 

att undervisa på varierar mellan pedagoger, vilket gör att förutsättningarna för lärande och 

meningsskapande är olika beroende på hur pedagogen undervisar (2014, s. 12).  
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Förutom barns lärande med hjälp av vår produkt, finns även en inkluderingsaspekt. 

Devarakonda belyser vad inkludering i förskolan faktiskt innebär. Hon lyfter att det i 

förskolor ofta ‘dekoreras’ med välkomstskyltar på olika språk, att det finns dockor med 

olika hudfärger och böcker från olika länder tillgängliga för barnen. Detta innebär inte att 

barn med olika kulturell bakgrund blir inkluderade. Inkludering innebär att använda och 

utveckla materialet på ett medvetet sätt. Till exempel bör man ha samtal runt dessa där man 

pratar om språken i sig - i vilka länder de talas, hur de låter, hur bokstäverna ser ut och så 

vidare. Multikulturella dockor kan användas för att uppmärksamma barnen på olika 

kulturer genom att exempelvis låta barnen namnge dem med namn från deras länder och 

kulturer och prata om deras kläder eller dräkter. Böcker från olika länder kan jämföras med 

varandra och man kan prata om likheter och skillnader, vilket ger en möjlighet att 

motverka fördomar om till exempel stereotyper. Det är samtidigt viktigt att inte åsidosätta 

den lokala kulturen, eftersom det medför en risk att de barn från den lokala kulturen känner 

sig exkluderade och det kan till och med minska barnens förståelse för olikheter. Om den 

lokala kulturen däremot tar över kan det resultera i att barn känner sig tvingade att ‘välja’ 

den och därmed ge upp/överge sin egen kultur (2013, s. 67-70). Denna aspekt har vi tänkt 

på i utvecklandet av vår produkt. Vi vill att kulturkuberna ska uppmuntra till lärande, 

gemenskap och delaktighet och därmed inkludering samt förståelse och respekt för 

individers olikheter.  
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6. PRODUKTUTVECKLINGSPROCESS 

 

I detta avsnitt beskrivs hur vår idé blev till en produkt. Vi går igenom utvecklingsfasen av 

första idén till vår slutidé med hjälp av en utvärdering av produkten. Sedan beskrivs vår 

slutgiltiga produkt i detalj innan användandet av produkten. I detta avsnitt provar vi 

dessutom på produkten och observerar det. Slutligen sker en utvärdering av 

observationerna och en slutdiskussion om hur det gått, denna diskussion kopplar vi till det 

övriga innehållet i arbetet för en större förståelse för produktens användningsmöjligheter. 

  

 

6.1 UTVECKLINGSFASEN 

 

Vi tror att det behövs mer material i förskolan som kan lyfta olikheter och mångkultur på 

ett positivt sätt. Vi vill därför skapa ett material som kan underlätta mångfaldsarbetet för 

pedagoger och som kan finnas lättillgängligt för barnen. Vår första idé var att utveckla ett 

vanligt förekommande lekmaterial som finns på de flesta förskolor, då tanken är att 

pedagoger enkelt ska kunna göra produkten själva. Vi planerade att sätta små bilder på 

varje sida av duplo-klossar. Bilderna skulle föreställa ett land (som det ser ut på kartan), 

landets flagga, en typisk maträtt och ordet ‘hej’ textat på landets språk. Utöver detta skulle 

man ha en världskarta, denna karta är tänkt att finnas med som ett redskap för ett vidare 

perspektiv och för att man ska kunna koppla landets form till landets position på kartan. Vi 

är medvetna om att det kan vara svårt för barn att förstå hur de kan använda materialet på 

egen hand. Därför tänkte vi att materialet introduceras  av pedagoger. Det kan till exempel 

ske i en samling, i mindre grupper eller med enskilda barn. Vi tänkte oss att pedagogen har 

ett samtal kring klossarna med barnen och att barnen sedan kan utgå från dem för att 

forska/ta reda på information om de länder som klossarna representerar. Vår tanke är att 

materialet bör finnas tillgängligt i verksamheten hela tiden, så att barnen så småningom 

kan använda det på egen hand. Produkten skulle kallas kulturklossar.  

 

 

6.1.1 UTVÄRDERING AV PRODUKTIDÉ 

 

För att få synpunkter på vår produktidé gick vi tillbaka till de två förskolorna och gjorde 

korta intervjuer med Förskollärare 1 och Förskollärare 2. Det vi fick fram genom 



21 
 

intervjuerna var att det kan vara svårt att se bilderna tydligt på duplo-klossar. Ett förslag 

var att använda både duplo-klossar och någon typ av större klossar, då det skulle kunna 

vara mer utmanande för både de yngre och de äldre barnen. Ett annat förslag var utgå från 

idén med klossar, men att göra det till ett slags spel. En tanke var att det förmodligen krävs 

att pedagoger använder produkten tillsammans med barnen flera gånger innan de kan 

använda dem på egen hand, med pedagoger som medforskare som kan ställa utmanande 

frågor. Detta sågs av den ena förskolläraren som något positivt eftersom det då går att 

använda klossarna i projekt i grupper och man kan välja ut specifika länder för varje 

tillfälle. Ett konkret förslag var att byta ut maträtts-bilderna mot bilder på djur, eftersom 

matkulturen nu för tiden är så varierad och inte så specifik för alla länder.  

 

 

6.2 KULTURKUBERNA 

 

Den slutgiltiga produkten blev lite annorlunda från vår första idé. Efter feedback från 

intervjuerna tog vi till oss en del av förslagen. Vi valde till att börja med att byta ut 

maträtts-bilderna mot bilder på djur, då vi höll med om att det förmodligen är lättare att 

koppla djur-arter till olika länder än att koppla maträtter till olika länder. Vi höll också med 

om att de duplo-klossarna som vi tänkt göra produkten av är för små för att bilderna ska 

synas tydligt, speciellt kart-bilderna. Vi sökte inspiration i de kataloger som vi fått titta i på 

förskolorna och fick en tanke om att använda stora duplo-klossar. Vi insåg snabbt att det 

inte skulle gå eftersom vi inte visste om dessa klossar är vanliga att köpa in på förskolor 

och vi hade inte heller tillgång till dem. Dessutom var det enligt oss för dyra att köpa in. Vi 

diskutera detta med vår handledare och kom fram till att vi kunde använda oss av material 

som redan finns på alla förskolor och som dessutom inte kostar så mycket. På så sätt kom 

vi fram till att göra kuber av mjölkpaket. Att återanvända mjölkpaket är bra ur ett hållbar 

utveckling-perspektiv, vilket känns lämpligt eftersom förskolor ska arbeta med miljö-

frågor enligt läroplanen (Lpfö 98, rev. 2010, s. 7). En fördel med mjölkpaket är också att 

de är väldigt lätta med inte allt för vassa kanter och därmed kan de yngsta barnen använda 

sig av dem utan skaderisk. Vi upptäckte också att det går att kasta mjölkpaket utan att det 

låter speciell högt eller att det gör ont att få dem på dig, samma sak här så minskar 

skaderisken. Vi kunde även forma mjölkpaket till kuber, alla sidor blev lika långa. I och 

med dessa förändringar bestämde vi oss för att byta namn på produkten till kulturkuber. 
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Nackdelen med att göra kuber istället för klossar är att de inte går att sätta ihop som 

exempelvis duplo-klossar, men vi kände att fördelarna övervägde det.  

Kulturkuberna kom att se ut såhär:  

 

 
 

 

6.3 ANVÄNDANDET AV KULTURKUBERNA 

 

För att kunna utvärdera vår produkt observerade vi användandet av produkten  på de två 

olika förskolorna. Barngrupperna såg olika ut. På Förskola 1 provade vi produkten 

tillsammans med tre barn, sittandes vid ett bord. På Förskola 2 var vi med fem barn på en 

samlingsmatta i ett samlingsrum/bilrum. Vi hade med oss vår produkt, kulturkuberna, och 

ett anteckningsblock. Utöver det vi hade med oss fick vi på båda förskolorna tillgång till en 

stor världskarta med djur på som satt på väggen framför oss under observationerna. En 

karta är nödvändig för användandet av kulturkuberna. På Förskola 1 fick vi tillgång till en 

iPad och det fanns dessutom planscher på väggen med alfabet och bokstäver på olika 

språk. På Förskola 2 satt vi på en samlingsmatta med en världskarta på. Under 

observationerna var en av oss en slags ledare med barnen, medan den andre av oss 

observerade och förde anteckningar. Observatören var inte helt utanför situationen, utan 

ställde ibland frågor till barnen och deltog på så sätt lite under observationerna. Efter 

observationerna har även den som ledde barngruppen skrivit ner sin uppfattning av 

situationen, för att sedan kunna jämföra och analysera observationerna på ett mer objektivt 

sätt.  
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6.3.1 OBSERVATION PÅ FÖRSKOLA 1 

 

Under denna observation satt vi vid ett bord tillsammans med tre barn. Linnea presenterade 

produkten när barnen samlats vid bordet. Hon förklarade att barnen skulle få berätta vad de 

såg på bilderna på kulturkuberna. Barnen tog tag i valfri kub och vred och vände på dem 

medan de berättade vad de såg. Det första barnen upptäckte var landet Sverige på Sverige-

kuben, sedan såg de att det finns många olika djur och flaggor på kuberna. Flaggornas 

färger uppmärksammades och de la även märke till att olika flaggor kan ha samma färger 

fast ändå se olika ut och stå för olika länder. Kartbilderna var också i fokus en stund och 

Linnea förklarade att det finns kartor på alla kuber men att kartor kan vara i olika färger 

samt att linjerna är formen på länderna. Linnea ville se om vi kunde hitta ländernas former 

på en karta med hjälp av iPaden. Vi sökte efter en karta på iPaden men det vart svårt att 

hitta en tydlig karta och vi gick därför över till att titta på den vägg-kartan med djur på.  

 

Barnen pratade mycket om var djuren kommer från och vi stod vid kartan och tittade på 

om vi kunde hitta likadana djur som kuberna visade. Linnea försökte även uppmärksamma 

landets former med hjälp av den stora kartan, men eftersom kartan visade djuren tydligare 

än ländernas gränser och former så låg fokuset på att titta på djuren. Island var dock lätt att 

identifiera genom bara formen på grund av att det är en enskild ö i havet. Ett barn stod 

tillsammans med Linnea och jämförde hur Islands form såg ut på kartan i jämförelse med 

kubens kartbild och därefter diskuterade vi vilka djur som bor där. På kuben fanns det en 

islandshäst men på den stora kartan på väggen såg vi pingviner på Island. Utifrån det 

uppstod en diskussion om bland annat olika fågelarter och vi konstaterade att det finns mer 

än en djurart i varje land. När ett barn fick syn på leoparderna i Afrika på kartan berättade 

hen att det finns leoparder i Sverige också. Barnet berättade att hen har sett leoparder i 

verkligheten och vi pratade därefter om att djuren trivs i olika länder och olika klimat men 

att de kan bo i djurparker också. Ett barn konstaterade att pandor brukar finnas i djungeln 

och Linnea fortsatte att föra diskussionen med att berätta om att pandor kommer från 

landet Kina. Vi upptäckte pandor på kartan precis där Kina låg och Kina-kuben visade 

också en panda.  

 

Vi tittade närmare på Islands-kuben och såg att det står ‘hi’ och Linnea berättade att det är 

så man hälsar på isländska. Ett barn uttryckte att det är ungefär som att säga ‘hej’ som vi 
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gör i Sverige. Vi uppmärksammade att ordet ‘hej’ kan låta liknande på olika språk. Linnea 

läste sedan upp de andra kubernas hälsningsfraser och berättade vilket språk som var vilket 

utifrån kuberna. Två av barnen tappade intresse och gick iväg till annat lekmaterial en 

stund. Sedan bad Linnea dem att komma tillbaka till bordet för att titta mer på 

bokstäverna/hälsningsfraserna på olika språk. Linnea ljudade orden högt tillsammans med 

barnen. Barnen konstaterade att det finns “konstiga bokstäver” på Kina-kuben och 

Thailand-kuben. Vi upptäckte i samma vända liknande tecken och bokstäver på 

planscherna med isländska ord och kinesiska tecken på väggen. Dessa studerade vi 

tillsammans och jämförde med kubernas text. Sedan tappade två av barnen fokus helt igen, 

men ett barn stannade kvar vid bordet och fortsatte undersöka kulturkuberna samt delade 

med sig av sina erfarenheter och tankar kring vad hon såg på bilderna. Hen upptäckte 

också att det går att bygga med kuberna och valde att bygga en pyramid med dem.   

 

 

6.3.2 OBSERVATION PÅ FÖRSKOLA 2  

 

Denna gång var kulturkuberna i en kartonglåda för att skapa spänning och nyfikenhet kring 

vad som skulle finnas i lådan och vi kunde öppna den tillsammans med barnen när alla var 

samlade och redo. Sanna inledde samlingen/aktiviteten med att berätta om det nya 

materialet som vi skulle prova på tillsammans. Hon sa att barnen skulle få hjälpa oss att 

undersöka och se vad det var för bilder på kuberna. När Sanna öppnade lådan fick barnen 

välja ut varsin kub som de kunde studera. De fick titta på dem och berätta vad de såg på 

bilderna. Det första som upptäcktes var den svenska flaggan och barnen konstaterade även 

att det var Sveriges kartbild på samma kub. Kartbilderna blev därefter väldigt 

uppmärksammade, barnen studerade kartbilderna en stund och tillsammans identifierade vi 

Sverige på den stora kartan.  

 

Sedan fick någon syn på de övriga flaggorna och barnen identifierade snabbt att det var 

både flaggor och kartor på kuberna. Efter det uppmärksammades djurbilderna. En elefant, 

en tupp och en panda var i fokus under samtalet. Barnen konstaterade således att det djuren 

på kuberna har olika ursprung. Vi frågade barnen vilket land de trodde att djuren kommer 

från. Vi diskuterade kring vilket klimat djuren trivs i och använde oss av kartan på väggen 

där det också fanns djur synliga över alla världens länder. Vi upptäckte att det fanns 

samma djur på kuberna som på stora kartan. Vi fick syn på bland annat pandan på den 
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stora kartan på väggen och Sanna berättade att pandan som de hittat befann sig i Kina på 

kartan. Vi konstaterade därefter att pandan är ett djur från Kina. Sedan frågade Sanna var 

Sverige låg och barnen kunde hitta Sverige genom att söka efter samma form på kartan 

som kuben visade, samt genom att kolla om det fanns en älg på kartan precis som på 

Sverige-kuben. Det fanns älgliknande djur på flera ställen på kartan konstaterade ett barn, 

men det fanns en älg som var mest lik den älgen som var på Sverige-kuben och där låg 

också Sverige på kartan. 

 

Sanna började sedan prata om hälsningsfraserna på kuberna och frågad barnen om de kan 

läsa vad som står. Ett barn uppfattade ordet “hej” som att det stod “Sverige”. De flesta av 

barnen tappade fokus och började intressera sig av bilarna som fanns i rummet. Sanna 

visade då upp Thailand-kuben och startade diskussion om det thailändska språkets tecken 

och jämförde dem med de övriga kubernas text tillsammans med ett barn som fortfarande 

var koncentrerad och intresserad av kuberna. Hen upptäckte dessutom nya sätt att använda 

sig av kuberna: att kasta kuberna som tärningar, bygga “ett land” med kuberna efter 

mattans former, stapla upp kuberna och kasta en kub på de staplade “tornen” och även 

bygga en mur och ett hus av kuberna. Till sist la hen tillbaka kuberna i lådan med alla 

djuren uppåt och räknade dem.  
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7. UTVÄRDERING OCH DISSKUSSION 

 

I detta avsnitt utvärderar vi produkten utifrån våra observationer genom att koppla det vi 

sett i vår bakgrund och i våra teoretiska och didaktiska utgångspunkter.  

 

Man får syn på både likheter och skillnader mellan observationerna på de två olika 

förskolorna. Båda gångerna kunde vi konstatera att ett barn höll kvar sitt fokus och intresse 

under lång tid medan de andra barnen i gruppen tappade fokus ganska fort och valde att 

fokusera på något annat i rummet. Vi kunde under observationerna inte se några tecken på 

att de andra barnen lärde sig lika mycket som det barnet som fortsatte vara aktiv i samtalet 

om kulturkuberna, något socialt lärande syntes således inte. Eftersom en individ, ur ett 

sociokulturellt perspektiv, alltid är beroende av andra tolkar vi det som att det ändå kan ske 

en individuell lärprocess eftersom barnen på ett eller annat vis samspelade med kuberna 

och oss även om de gjorde annat efter en stund (Gjems, 2011). Detta tolkar vi också som 

att miljön är viktig för användandet av kuberna. Givetvis ska kuberna kunna användas av 

barnen själva, utan att en pedagog leder, men vid introduktionen av kuberna hade det nog 

varit bra att vara någonstans med färre distraktioner. Under båda observationerna blev det 

som tidigare nämnt tydligt att det var svårt att hålla intresset uppe hos hela barngruppen. 

Det tolkar vi som att en tydligare planering för introduktionen förmodligen hade 

underlättat för att hålla intresset uppe hos barnen. De didaktiska valen är en viktig del av 

pedagogens roll i användande av undervisningsmaterial (Hedefalk, 2014). Vid 

användandet av kuberna är det således viktigt att pedagogen har ett syfte. Vår intention 

med observationerna var visserligen att se hur barnen vid första mötet med kuberna 

använde sig av dem och vad de intresserade sig mest för, men vid användande av kuberna i 

en barngrupp som man arbetar med är det bra att ha gjort en tydlig planering innan. En 

sådan planering ger också större möjlighet till meningsskapande för barnen, även om 

förutsättningarna kan se olika ut beroende på pedagogen och hens planering (Hedefalk, 

2014). I och med det tappade intresset hos barnen kan vi göra en liknelse med 

Devarakondas tankar om att använda och utveckla mångkulturellt material, i vårt fall 

kulturkuberna, med alla barn på ett medvetet sätt för att barnen ska bli inkluderade. Att 

bara ha dem liggandes vid till exempel byggmaterialet på förskolan innebär inte att 

inkludering sker, även om de kuber man har representerar just de länder som finns 

representerade av barnen på förskolan (Devarakonda, 2013).  
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De barn som under observationstillfällen valde att stanna kvar vid kulturkuberna kom även 

på nya användningsområden för dem, såsom att bygga med dem. Detta tolkar vi som att 

barnens tidigare erfarenheter, troligen från att bygga med kubformat material, spelade in 

när de använde kulturkuberna och i mötet med kuberna samt de andra barnen och oss blev 

kuberna som byggmaterial en produkt av kunskapskonstruktion i den sociala gemenskapen 

(Gjems, 2011). Även om man som pedagog bör ha en planering måste man naturligtvis 

alltid vara beredd på att det inte blir som man tänkt sig. De nya idéer som barn får, måste 

man som pedagog då kunna anpassa sig till och arbeta vidare med. Att anpassa 

undervisningen till barnen är en självklarhet för att uppnå delaktighet och demokrati i 

förskolan, som enligt Läroplanen är en viktig del av förskolans uppdrag. Vi har också från 

början av produktutvecklingen av kuberna haft en tanke om att de inte bara ska användas i 

styrda aktiviteter, utan även av barnen på deras eget initiativ. Kulturkuberna går 

exempelvis att bygga med och de bör finnas framme i verksamheten till den fria leken, inte 

enbart under styrda samlingar. Kuberna ska således vara tillgängliga för barnen under 

samling, fri diskussion och för enskild och gemensam lek. Som vi tidigare nämnt tycker vi 

att det behövs mer för barnen lättillgängligt material som de kan relatera till. Så länge 

pedagogerna har introducerat kulturkuberna på ett sätt som utgår från barnens idéer och 

erfarenheter, borde barnen sedan kunna använda dem på egen hand.  

 

Under våra observationer märkte vi av hur barnen gärna ville berätta vad de kan om just 

olika länder, men främst om olika djurarter och djurens ursprung. Med hjälp av djurkartan 

som redan finns på båda förskolorna blev barnen intresserade av djuren och kunde därmed 

jämföra och resonera kring kubernas djurbilder tillsammans med djuren på kartan. 

Kuberna, och även kartan, kan kopplas tills Säljös begrepp artefakter - redskap som är 

skapade för ett specifikt syfte som även ger oss möjligheten att tänka och arbeta på nya 

sätt. Artefakter är alltså betydande för barns lärande. För att kunna skapa produkten 

kulturkuber har vi utgått från tidigare erfarenheter (Säljö, 2010).  

 

Diskussionen om djuren som uppstod under våra observationer öppnade även upp för 

diskussion om andra områden och aspekter inom mångkulturen. Vi vävde samman 

ländernas former och ländernas flaggor i kombination med djuren - vi ser det således som 

att barns intresse för djur kan vara en väg in i mångkulturens diskussionsområden. Det 

utesluter naturligtvis inte lärande inom andra ämnen, vilket kommer att ske oavsett vilka 

aspekter man pratar om när man använder kuberna. Djurkartan kan vara till hjälp den 
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första eller möjligtivs de första gångerna då kuberna introduceras och kräver en viss 

vägledning. Dock tror vi att en vanlig karta kan vara bra för fortsatt arbete med kuberna för 

att kunna rikta fokus på själva kartbilderna och länderna, mer än bara djuren.  

 

Nyfikenheten och diskussion kring texterna på kuberna blev lite separerat från de andra 

bilderna på båda förskolorna. Vi tänker att detta kan betyda att barn behöver mer 

vägledning av pedagoger när det gäller texten än med de andra bilderna på kuberna. Ur ett 

sociokulturellt perspektiv på lärande kan detta innebära att denna vägledning bör ske 

genom kommunikation mellan pedagoger och barn. Samtal om texten kan underlätta för 

barnen i både deras sociala och individuella lärprocesser, precis som Gjems (2011) 

beskriver. Som Säljö (2010) beskriver är kommunikationen och samspelet i användandet 

av artefakter, i det här fallet kulturkuberna, av betydelse för barnens lärande. De samtal 

som sker “utåt” mellan alla som deltar underlättar för de “inre” samtalen hos barnen, som 

gör att kunskap skapas hos dem. Det är således mediering som sker när barnen och 

pedagogerna samspelar med och genom kulturkuberna.  

 

Sverige-kuben var den kub som uppmärksammades först bland barnen på båda 

förskolorna. Därför tror vi att den kan vara bra att ha med i det urval av länder som görs 

när man tillverkar kuberna. Att sedan göra kuber med länder som barnen känner igen, 

kommer från eller har någon annan personlig koppling till kan troligtvis underlätta för att 

väcka intresse för världens olika länder och i och med det mångkultur. Detta kan kopplas 

till den sociala och kulturella gemenskap och mötesplats som förskolan ska vara, men 

också till det demokrati-uppdrag som förskolan har - vilket tydligt formuleras i Läroplanen 

(98, rev. 2010). Barnen ska naturligtvis få vara med och bestämma vilka länder kuberna på 

just deras förskola ska representera. Pedagogerna bör givetvis även utvidga urvalet länder 

som görs vid tillverkningen av kuberna. Det är ett internationaliserat samhälle som barnen 

ska förberedas för, därför måste de vänja sig vid kulturmöten redan på förskolan (Lpfö98, 

rev. 2010). Förskolan har en viktig roll i det internationaliserade samhället, inte bara för de 

kulturmöten som globaliseringen och flyktingsituationen för mig sig. De som arbetar inom 

förskolan måste också kunna vara förebilder för barnen och arbeta för förståelse och 

respekt för olikheter, för att motverka diskriminering. Under våra observationer tyckte vi 

oss kunna se att barnen inte gjorde så stor skillnad på varandra beroende på vilket land de 

kommer från. Men det finns alltid en risk för diskriminering om barnen på förskolan inte 

får möjlighet att använda material som öppnar upp för diskussion om mångkultur. 
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Diskriminering kan ske på förskolan men också senare i livet genom att barnen i tidig ålder 

tar efter vuxnas synsätt på kulturella olikheter, som kan grundas i de rasistiska idéer som 

leder till rasifiering och därmed en kategorisering av människor med olika etnisk 

tillhörighet vilket som vi nämnt i vår bakgrund resulterar i en klyfta mellan oss människor 

(Sernhede, 2010; Devarakonda, 2013 & Diskrimineringsbyrån Uppsala, 2015). Allt detta 

innefattar även förskolans värdegrund och likabehandlingsarbete. Alla barn ska ha samma 

rättigheter och möjligheter i förskolan - oavsett om det gäller modersmålsstöd eller den 

sociala gemenskapen (Skollagen, 2010:800 & http://www.skolverket.se).  

 

Vi märkte skillnad på vart fokuset låg hos barnen i de två olika barngrupperna. På Förskola 

1 fick vi se ett större intresse och fokus på kubernas texter än på Förskola 2. Detta kan ha 

och göra med att på Förskola 1 finns det tydliga planscher på barnens nivå som visar 

bokstäver, tecken och alfabet på olika språk, och det var lätt för barnen att jämföra på plats 

och även lätt för den vuxne att använda det som ett redskap. En annan skillnad var att på 

Förskola 2 fanns det mer förkunskap för flaggor och större intresse för kartbilder än på 

Förskola 1. Vi gissar på att de barnen som gick på Förskola 2 har haft mycket arbete kring 

kartor och flaggor innan vi provade på kuberna eftersom de är en internationell avdelning. 

Vi fick syn på ytterligare en skillnad, barnen på Förskola 2 verkade på egen hand koppla 

att varje kub representerar ett land. Barnen på Förskola 1 verkade däremot inte riktigt 

förstå detta innan hjälp från Linnea. Vi gissar på att även detta beror att avdelningen på 

Förskola 2 är en internationell avdelning där fler kulturer är representerade och barnen 

därmed är vana vid att prata om olika länder. Barn använder sig av sina olika erfarenheter i 

möten med andra och med annat. Även här kan vi koppla till Säljös resonemang kring att 

det är just tidigare erfarenheter som spelar roll för hur man tillverkar sina redskap (Säljö, 

2010). Erfarenheter är alltså en betydande faktor för hur barns meningsskapande blir i nya 

situationer. 

 

Utifrån observationen på Förskola 1 har vi förstått att det går att använda iPad men att den 

kanske inte är så användbar första gången som kuberna presenteras med tanke på att man 

behöver en större, tydligare och mer konkret karta som gärna väcker barns intresse 

(barnanpassad). En iPad kan finnas till för ett vidare arbete med kuberna, då barnen kan 

söka efter kartor och flaggor när de har mer förkunskaper kring det. Djurkartan var synlig 

för barnen - den satt på väggen, de kunde stå framför den, peka och studera med kuben i 

handen samt att vi tillsammans kunde utforska kartan och kuberna. Detta innebär också att 
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barnen kan komma tillbaka till kartan och inspireras av den och lära sig av den när som 

helst under dagen. När man sitter vid en iPad kanske inte alla barn ser eller hänger med i 

sökandet. En iPad kanske inte leder till möten och kommunikation mellan barnen på 

samma sätt som kartan kan, kartan kan således ur ett sociokulturellt perspektiv vara en 

bättre medierande artefakt (Säljö, 2010).  
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8. AVSLUTANDE REFLEKTIONER   

 

Vi har i detta arbete framställt ett undervisningsmaterial för mångkulturalitet. Vårt syfte 

var att detta undervisningsmaterial ska kunna underlätta för pedagoger att medvetet arbeta 

med mångkultur i förskolan samt att materialet ska kunna vara lättillgängligt för barn i en 

förskolemiljö. Vi tror att våra kulturkuber kan uppfylla detta syfte, dock ger inte arbetets 

tidsram utrymme för en tillräckligt grundlig studie för att kunna säkerställa att syftet 

uppfylls. Genom att fokusera på mångkulturs-aspekten i förskolans styrdokument och i 

samhället samt använda oss av våra teoretiska och didaktiska utgångspunkter inklusive det 

sociokulturella perspektivet på lärande, kunde vi utveckla vår första tanke till en slutgiltig 

produkt. Genom att göra en omvärldsanalys kunde se hur uppmärksammad mångkultur är i 

utbudet av material till förskolor samt bekräfta våra tankar om behovet av denna typ av 

material på förskolor. Slutligen kunde vi utvärdera vårt material genom att utföra 

observationer vid användandet av det.  

 

Vi märkte under våra observationer av vikten av att vara en aktiv och intresserad pedagog 

tillsammans med barnen i arbetet med kulturkuberna. Vi vill att våra kulturkuber ska kunna 

skapa möten och samtal mellan barnen och barnen och pedagogerna. Därför krävs det att 

den pedagog som leder samlingen/aktiviteten kan introducera dem och prata om kuberna 

på ett bra sätt. Pedagogen bör med inlevelse kunna presentera kuberna och få barnen att bli 

intresserade, men även kunna svara på frågor som barnen ställer och kunna föra vida 

diskussioner. Att vara en närvarande och stöttande pedagog kan vara avgörande för 

barnens lärande i användandet av kulturkuberna. Att presentera kuberna för barnen första 

gången behöver inte ta speciellt lång tid. Huvudsaken är att de får utforska bilderna och 

berätta om vad de ser och får möjlighet att bidra med sina egna kunskaper och erfarenheter, 

men även möjlighet att vara delaktiga i diskussion. Det kan vara bra att introducera 

kulturkuberna i samlingssituation eller liknande, gärna i små grupper så att alla har 

möjlighet att delta aktivt. Detta eftersom kuberna är så innehållsrika och kan kräva 

förklaringar, koncentration och diskussion för att barnen ska förstå hela konceptet.  

 

Vi tror att det kan vara bra att kulturkuberna används i projekt för att få upp ögonen för 

mångkulturaspekten i förskolan - både för barn och för pedagoger. I arbetet med 

kulturkuberna finns många utvecklingsmöjligheter. Man kan använda sig av digitala 

resurser som exempelvis iPads för att utforska de olika länderna på många olika sätt. 
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Hälsningsfraserna och sånger på de olika språken kan spelas upp, barnen kan spela in ljud 

för att fokusera på språk, barnen kan söka efter information om länder som exempelvis hur 

det ser ut där och om de olika djuren för att få syn på skillnader mellan de olika länderna. 

Kuberna ska som vi tidigare nämnt naturligtvis också finnas lättillgängliga för barnen, inte 

bara under pedagogstyrda aktiviteter.  

 

Vår process har varit berikande, men invecklad. I början gick mycket tid åt till att avgränsa 

ämnet samt syftet med vår produkt. Tillverkningen av kuberna samt kontakten med 

förskolorna var också ganska tidskrävande. Därför det blev svårt att få tiden att räcka till 

och hålla tidsplanen. Hade mer tid funnits hade vi velat göra fler observationer för att 

kunna följa användandet av kuberna under en längre tid, samt intervjua barnen om deras 

upplevelse av dem. Allt som allt har det ändå gått bra och vi har båda fått en bredare 

förståelse för mångkultursarbete samt materialets betydelse i det.  
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BILAGA A 

 

INTERVJUFRÅGOR OMVÄRLDSANALYS 

 

- Vad har ni för material på förskolan som synliggör den kulturella mångfalden? 

 

- Hur använder ni detta material? Används de med specifika syften? 

 

- Märker ni vad barnen får ut av det/lär sig?  

 

- Hur får ni tag på materialet? Hur väljs det ut? Pedagogisk utvecklare? Kataloger? 
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BILAGA B  

 

INTERVJUFRÅGOR UTVÄRDERING AV PRODUKTIDÉ 

 

Vi undrar hur du ser på vår produktidé. Vi kommer att utveckla ett undervisningsmaterial 

som kan användas i mångkultursarbete. Vår tanke är att ha små bilder på duplo-klossar, en 

bild på varje sida av en duplo-kloss. Det ska vara en bild på landets form (från kartan), en 

bild på landets flagga, en bild på någon typisk maträtt och ordet "hej" på landets språk. Till 

detta behöver man en karta för att kunna koppla landets form till var i världen landet 

ligger. Dessa bilder ska inspirera barnet till att leta information och utforska mer om de 

länder som synliggörs på duplo-klossarna. De kan användas som introduktion för 

temaarbete/projekt, i lärgrupper, i samlingar eller i fri lek.  

 

- Vad tycker du om denna idé? 

 

- Hur tror du den kan användas?  
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BILAGA C 

 

Till vårdnadshavare för barn på _______ förskola 
Information om ett examensarbete om mångkultur i förskolan 
 
Vi är två förskollärarstudenter som går sista terminen på förskollärarprogrammet och har 
påbörjat ett självständigt arbete vid Institutionen för pedagogik, didaktik och 
utbildningsstudier, Uppsala universitet. Vi har utvecklat ett undervisningsmaterial med 
syfte att uppmärksamma och utforska världens olika länder och därmed främja barns 
förståelse och respekt för olika kulturer. Materialet består av kuber med bilder på. Varje 
kub representerar ett land och bilderna föreställer landets karta, flagga, ett vanligt 
förekommande djur samt ordet ”hej” på landets språk.  
 
Barnens deltagande i detta arbete innebär att vi låter ert barn prova på att leka med och 
undersöka kuberna tillsammans med oss. Vi kommer att samla in data genom att observera 
barnen när de använder kuberna. Observationen kommer att dokumenteras endast med 
anteckningar och görs enbart med syfte att utveckla kuberna, de syftar inte till att på något 
vis analysera eller bedöma barnens agerande.  
 
Observationen kommer att ske under en kort stund i april. Den insamlade datan kommer att 
analyseras under innevarande termin. 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 arbetet kommer alla personuppgifter att vara borttagna. Alla deltagare kommer att vara 
helt anonyma. Deltagandet i studien frivilligt. Deltagandet kan avbrytas när som helst, 
även efter att datainsamlingen är genomförd. Ingen ekonomisk ersättning utgår. 
 
Om ni är positiva till deltagande, prata med ert barn om detta och fråga om barnet är villigt 
att delta. Därefter undertecknar ni den medföljande blanketten om medgivande och lämnar 
till en pedagog på ert barns avdelning. Om ni har ytterligare frågor angående arbetet går 
det bra att kontakta oss eller vår handledare (se nedan för kontaktuppgifter).  
 
Studiens handledare: Anna Ghünter-Hanssen, Doktorand vid Institutionen för pedagogik, 
didaktik och utbildningsstudier 
Tel: 018-471 2439         e-post: anna.ghunter-hanssen@edu.uu.se 
 
Uppsala den 4 april 2016 
Sanna Röllgårdh, e-post: sanna.rollgardh@student.uu.se 
Linnea Romanus, e-post: linnea.romanus@student.uu.se 
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BILAGA D 

 

Till vårdnadshavare för barn i ________ förskola 
 
Medgivande till deltagande i en studie  
Studien, som kommer att handla om mångkultur i förskolan, kommer att utföras inom 
ramen för ett självständigt arbete. Studien utförs av Sanna Röllgårdh och Linnea Romanus 
som går sista terminen på förskollärarprogrammet, Institutionen för pedagogik, didaktik 
och utbildningsstudier vid Uppsala universitet. 
 
Jag ger härmed mitt medgivande till att mitt barn medverkar i ovan nämnda studie. 
 
Jag har tagit del av informationen om studien. Jag är införstådd med att mitt barn kommer 
att observeras (ej filmas, endast anteckningar) i sin skolmiljö, samt att observationen 
kommer att analyseras i studenternas arbete. Jag vet att ingen obehörig får ta del av 
insamlade data, och att data förvaras på ett sådant sätt att deltagarna inte kan identifieras. 
Jag har informerats om att ingen ekonomisk ersättning utgår samt att mitt barns medverkan 
är frivillig och när som helst kan avbrytas, både av mig och av mitt barn. 
  
Barnets namn: ………………………………………. Födelsedatum: …………………… 
1. Förälders/Vårdnadshavares namn: ……………………………………………… 
Adress: …………………………………………………………………………….. 
Telefon: ……………………………………………………………………………. 
  
2. Förälders/Vårdnadshavares namn: ………………………………………………. 
Adress: ……………………………………………………………………………… 
Telefon: ……………………………………………………………………………… 
  
....................................................................... 
Ort och datum                                                              
  
.......................................................................             .......................................................... 
Underskrift vårdnadshavare 1                                 Underskrift vårdnadshavare 2 
 
....................................................................... 
Barnets underskrift (om möjligt) 
 

 


