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Abstract 
 
Vårt syfte med detta arbete var att fördjupa oss i den mångkulturella verksamheten 
på en förskola och i en förskoleklass. Vi ville ta reda på hur pedagogerna bemöter 
invandrarbarnen jämfört med de svenska barnen samt hur pedagogerna skapar en 
god kontakt med invandrarföräldrarna. Vi ville även se om tematiskt arbete med 
utgångspunkt i det mångkulturella hade någon betydelse för barngruppen. Efter att 
ha läst litteratur som anknyter till ämnet, gjordes undersökningen på en förskola och 
i en förskoleklass, där det fanns barn men många olika nationaliteter. I vår 
undersökning använde vi oss av observationer, experimentlektioner och intervjuer. 
Vi kom fram till att det fanns vissa skillnader i bemötandet mellan invandrarbarn och 
se svenska barnen. Vi kom även fram till att det är önskvärt att tematiskt arbete bör 
sträcka sig över en längre tid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ämnesord: Mångkulturell, föräldrasamverkan, tematiskt arbete, bemötande      
 
 
 

 





INNEHÅLL 
 
 
Mallen är gjord så att denna sida ska börja med sidnummer 3. Lite beroende på hur 
ni använt Word kan ni sedan kopiera in er text i dokumentet från sidan 5. Om ni har 
använt Words rubriknivåer infogar ni sedan automatiskt innehållsförteckningen här. 
Det är aldrig fel att prova vilket sätt som fungerar bäst, se bara till att ni har en kopia 
på ert arbete.  
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1. Inledning 
 
1.1 Bakgrund  
 

Vi har valt att undersöka hur pedagoger arbetar i en mångkulturell barngrupp. Vi anser oss båda 

behöva mer kunskap om det mångkulturella samhället, för att kunna bemöta människor med olika 

sorters bakgrund på ett positivt sätt, så att de kan känna sig betydelsefulla. Vi har märkt och 

upplevt från vår egen skolgång och vår vfu (det som förr kallades för praktik) på Högskolan att 

det har skett en förändring i skolans värld, när det gäller klassernas sammansättning. Vår 

erfarenhet är att barngrupperna för bara exempelvis 15-20 år sedan bestod av barn med svensk 

nationalitet. I dag är det enligt oss en annorlunda sammansättning på barngrupperna med fler 

nationaliteter än den svensk. Därför anser vi att det är viktigt som pedagog att få möjlighet till att 

kunna följa med i och förstå denna utveckling för att kunna hjälpa barn och ungdomar att växa 

upp i en trygg framtid, som vi kan skapa tillsammans, oavsett bakgrund. 

 

 

1.2 Syfte 
 
Syftet med detta arbete är att fokusera på den mångkulturella barngruppen inom förskola och 

förskoleklass. Dels vi vill belysa huruvida invandrarbarn bemöts på ett annat sätt än svenska 

barn. Dels vill vi undersöka hur pedagogerna skapar en god kontakt med invandrarföräldrarna. 

Dessutom vill vi fokusera på betydelsen av att arbeta medvetet tematiskt utifrån temat att 

människor är lika/olika och har olika känslor. Slutligen vill vi genom detta arbete undersöka 

pedagogers erfarenhet av att arbeta i en mångkulturell skolmiljö på en liten förskola/förskoleklass 

i norra Skåne. 
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1.3 Definition av begrepp 

 
Vi har valt att definiera följande begrepp för att de återkommer genom arbetets gång. Vi har valt 

ut de delar ur Nationalencyklopedin och Ord för ord, som förklarar begreppen och som stämmer 

överens med undersökningen.  

 
Invandrare enligt Nationalencyklopedin (1992) betyder: Att det är en person som flyttar från ett 

land till ett annat för att bosätta sig där en längre tid, och har ett annat hemspråk än svenska. 

När vi diskuterar och nämner invandrarbarn syftar vi på de barn, vars föräldrar har invandrat till 

Sverige. När vi pratar om svenska barn syftar vi på de barn som är födda och uppväxta i Sverige 

och har svenska som hemspråk.  

 

Mångkultur enligt Nationalencyklopedin (1994) betyder: Människor som är präglade av många 

livsstilar, språk och erfarenheter. 

 

Pedagog enligt Nordstedts Ord för ord (1992) betyder: lärare, undervisare och bland annat 

handledare. När vi använder oss av ordet pedagog/pedagoger i vårt arbete syftar vi på de tio 

pedagoger som vi grundat vårt arbete på. De är förskollärare, fritidsledare och barnskötare. 

 

Tema studier enligt Nationalencyklopedin (1995) betyder: Fördjupningsuppgift inom de 

obligatoriska ämnens ram, som lärare och elever väljer och som kan fullgöras i en längre 

sammanhängande period. När vi använder oss av begreppet tematiskt arbete, syftar vi på ett 

fördjupningsområde i ett visst ämne som sträcker sig över en längre tid 

 

 

1.4 Arbetets uppläggning 
 

Vi börjar vår Litteraturgenomgång med att ta upp och diskutera de yrkesetiska principerna, Lpo 

94 (2004) och Lpfö 98 (2001), för att vi ska kunna skapa en utgångspunkt för styrdokumentens 

avsikt med föräldrasamverkan, tematiskt arbete och pedagogernas bemötande gentemot svenska 

barn och invandrarbarn i en mångkulturell barngrupp. 
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Vidare har vi valt att diskutera frågor som rör pedagogernas bemötande av barnen och deras 

familjer i litteraturgenomgången. Vi har även valt att ha med hur barn lär i 

litteraturgenomgången, med utgångspunkt i det tematiska arbetet med lika/olika och känslor. 

Liksom Raundalen och Lorentzen (1996) har vi valt att fokusera på de gemensamma dragen i den 

mångkulturella barngruppen, istället för det som skiljer dem åt. Detta har legat som en bakgrund i 

vår undersökning. En annan bakgrund till vår undersökning är Bozarslans (2001) tankar om att 

förskolan och skolan kan vara den första kontakten för invandrarna i Sverige, och då är det 

naturligt att de första mötena spelar en stor roll. 

 

I vår empiriska del presenterar vi de metoder vi har använt för att göra vår undersökning. Vi har i 

vårt arbete undersökt om vissa slutsatser och teorier i litteraturen stämmer med vår undersökning. 

Därefter kommer det en sammanställning av våra resultat och slutsatser. Slutligen följer en 

diskussion där vi kopplar samman den teoretiska delen med den empiriska delen och detta följs 

av en sammanfattning. 
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2. Litteraturgenomgång 
 

I detta kapitel tar vi upp styrdokument och aktuell forskning som anknyter till vardagligt arbete i 

en mångkulturell barngrupp, samt föräldrasamverkan, som vi kan koppla till de yrkesetiska 

principer och de styrdokument som finns. Därefter lyfter vi fram forskning kring hur man kan 

arbeta i en mångkulturell barngrupp. 

 
 
2.1 De yrkesetiska principerna 
 
I Lärarens yrkesetik (Lärarförbundet & Lärarens riksförbund 2001) står det att det är 

Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund som har tagit initiativ till en debatt om yrkesetiska 

principer för lärare. Ett omfattande remissförfarande och seminarieföreläsningar utgör grund för 

de principer som nu är beslutade i de båda förbunden. I de yrkesetiska principerna står det att 

läraren ska arbeta utifrån eleverna och sätta deras lärande i centrum. Läraren ska kunna möta 

eleverna både som individer och som en del av en grupp. Vidare står det i de yrkesetiska 

principerna att läraren alltid ska möta eleverna med respekt för deras person. Alla elever är lika 

viktiga oavsett kön, etnisk och religiös tillhörighet, social och kulturell bakgrund och även 

oberoende av deras förmåga eller prestation.  

 

Det poängteras även att lärarna ska arbeta för att skapa förtroendefulla relationer med eleverna 

och deras föräldrar i verksamheten. De här synpunkterna som vi har presenterat ifrån de 

yrkesetiska principerna, tolkar vi som relevanta för vår undersökning som rör den mångkulturella 

barngruppen. 

 

 

2.2 Läroplanerna Lpo 94 och Lpfö 98 
 

Båda läroplanerna Lpo 94 (2004) och Lpfö 98 (2001) tar upp mål och riktlinjer och rubriker där 

det står vad skolan och läraren skall göra. Styrdokumenten tar upp frågor som vad och varför, 

som pedagogerna kan vidareutveckla i sitt arbete. 
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Båda läroplanerna har olika delar som innefattar det mångkulturella i en barngrupp. Det 

diskuteras i läroplanerna att den växande rörligheten mellan länderna i världen, ställer höga krav 

på människors förmåga att leva med och inse de värden som ligger i en mångkulturell mångfald. 

Skolan är också en social och kulturell mötesplats där det finns möjligheter att lägga grunden för 

respekt och aktning för varje människa oavsett bakgrund. Pedagogerna skall ta hänsyn till att barn 

lever i olika livsmiljöer och i samarbete med barnens föräldrar verka för att varje barn får 

möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar. 

 

Pedagogerna ska arbeta för att skapa en medvetenhet om det egna kulturarvet och samtidigt en 

delaktighet i andras kulturer för att barnen ska utveckla en förståelse för varandra. Vi har valt att 

använda läroplanerna som en utgångspunkt för att se vad de föreskriver angående hur pedagoger 

kan arbeta i en mångkulturell barngrupp och utgå ifrån det i vår undersökning av 

föräldrasamverkan, pedagogernas bemötande av svenska barn och invandrarbarn och tematiskt 

arbete. 

 

 

2.3 Vardagligt arbete i en mångkulturell barngrupp 
 

Jonstoij och Tolgraven (1995) tar Dahlberg och Lenz Taguchi upp att den moderna barndomen 

inte ser likadan ut som den barndom som vi vuxna själv hade. Det kan vara svårt för en del att 

förstå. Genom den snabba förändringstakten med komplexitet och mångfald, ställs det helt nya 

krav på barn och vuxna idag. Att kunna utgå från barns kultur och därigenom se barnet och de 

erfarenheter som barnet bär är kanske den framtida förskolans och skolans allra viktigaste 

utmaning. 

 

Enligt Raundalen och Lorentzen (1996) är det bland förskolebarn viktigt att ge dem 

ansvarskänsla och empati för alla medmänniskor. De behöver lära sig att människor kan vara 

olika både utanpå och inuti men att man ändå kan ha mycket gemensamt. Raundalen och 

Lorentzen (1996) hävdar att barn kan inse i tidig ålder att människor tillhör olika grupper och de 

kan ha fördomar mot människor som ser annorlunda ut.  
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De kan börja inse att detta kan skapa problem men de accepterar gärna att det är en fördel att inte 

alla grupper är likadana och de kan se att individer i en grupp kan vara inbördes mycket olika. 

Det är därför viktigt enligt Raundalen och Lorentzen (1996) att pedagoger visar exempel på vad 

som förenar alla dessa människor exempelvis genom handlingar och uppförande. 

 

Vidare säger Raundalen och Lorentzen (1996) att både vuxna och barn brukar få höra mycket om 

vad som är annorlunda och kanske lite märkligt hos människor i andra länder. Vad de sällan får 

höra är att det alltid finns gemensamma drag mellan kulturer och det är de dragen som måste 

lyftas fram för att kunna förstå bättre. När barn lär sig lekar från andra länder, lär de sig samtidigt 

att de har mycket gemensamt med barn från andra länder. Många av de svenska barnsångerna 

som vi är vana vid att berätta som att de är svenska härstammar kanske från andra länder. Det är 

viktigt att leta efter det som är gemensamt, samtidigt som det är viktigt att man tillåter skillnader 

enligt Raundalen och Lorentzen (1996). Andra metoder man kan använda sig av i barngruppen är 

att leka med barnen, berätta berättelser, använda sig av rollspel, filmer och direkta samtal om det 

mångkulturella. Efterhand som barnen blir äldre, exempelvis när de är i åldern sex – sju år, kan 

det vara viktigt att de gör något konkret. Det kan vara att de deltar i aktioner som handlar om att 

förbättra förhållandena för dem som inte har det så bra. Ett råd Raundalen och Lorentzen (1996) 

ger, är att illustrera svåra ämnen genom sagor berättelser och dramatiseringar för barn där djur 

spelar olika roller. Barnen kan ta till sig och få inlevelse i djurgestalterna, på samma sätt som om 

man använde människor. 

 
Enligt Doverborg och Pramling (1988) så skall syftet med tematiskt arbete vara att barnen skall 

lära sig att koncentrera sig på något nytt och intressant ämne. Dessutom menar de att arbete kring 

ett ämne skall kunna hjälpa barn att förstå arbetets sammanhang och syfte. Det tematiska arbetet 

planeras med en rad olika aktiviteter, som kopplas till ämnet. Dessa olika aktiviteter skapar en 

helhet kring ämnet. Ett sätt att se om man lyckats med temat är om barnen spontant börjar göra 

något som förknippas med temat. Doverborg och Pramling (1988) menar också på att ett 

tematiskt arbete bör pågå under en längre tid, så att utrymme ges för upprepning och alla barn får 

en chans att förstå syftet. Barnen behöver en längre tid för att kunna befästa kunskapen som man 

lär ut.  
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Vidare säger Doverborg och Pramling (1988) att storleken på gruppen kan ha en stor betydelse. 

Att dela upp dem i mindre grupper ger alla barn möjlighet att säga vad de tycker och tänker. 

 

Ett sätt att arbeta med vad barn tycker och tänker enligt Ellneby (1996) är att lära barnen koppla 

rätt känsla till rätt situation. Musik och andra konstarter är ett bra hjälpmedel, för att kunna ha 

förmågan att skilja ut olika känslor som gör det möjligt att tolka och förstå sammanhang i livet.  

Vidare säger Ellneby (1996) att man fått lära sig att dämpa vissa känslor och det försvårar för 

barnet att leva ut sina känslor och senare känna igen dem. 

 

I Ellneby (1996) lyfter Kristoffer Konarski fram, specialist på psykosomatiska sjukdomar vid 

Karolinska Institutet i Stockholm, att vi måste ge barn möjlighet att öva sig i att skilja mellan 

olika känslor för att de skall kunna bli harmoniska människor. Genom Konarskis teorier påstås 

det att man kan få bekräftelse i detta arbete genom att hjälpa barnet att komma i kontakt med sina 

känslor på ett djupare plan, vilket leder till att barnet lättare kan uttrycka vad det känner och 

upplever.  

 

Ellneby (1996) hävdar att det är viktigt för pedagoger att inse, att barn som har svåra upplevelser 

med sig, skapar oro i en barngrupp. Hon menar att barnen har ofta svårt att leka tillsammans med 

andra barn, och att de har svårt att dela leksaker, samt även ibland har de svårt att dela en 

pedagog med andra barn. Ellneby menar att de behöver ha en egen vuxen och att pedagogerna 

bör tänka på att om det är många barn med traumatiska upplevelser i barngruppen, behövs det 

många vuxna som har tid med barnen. Ellneby föreslår att pedagoger först och främst skall finnas 

till för barnet och ha tid att lyssna på vad det vill berätta genom ord, teckningar och andra 

uttryckssätt. Hon fortsätter med att lyfta fram att pedagogerna kan ge värme, närhet och ge barnet 

chans att bearbeta vad det har varit med om, t.ex. genom att ge barnet roliga upplevelser och att 

få barnet att känna glädje. 

 

En praktisk bok som vi har använt oss utav är ”Känsloresan” av Haglund och Löfberg (1999). 

Den handlar om att man i arbetet med barn om känslor kan använda sig utav klassisk musik, så 

att de lättare kan förstå och uttrycka sina känslor.  
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Är det svårt att nå barnen och prata med ord, kan man med hjälp av musik närma sig barnen. 

Fantasi är viktigt och med hjälp av denna bok kan barnets fantasi och känsloutveckling stärkas. 

 
2.4 Hur barn lär enligt olika lärande teorier 
 

Williams, m.fl. (2002), tolkar Piagets tankar och skriver att han menade att barn lär av varandra 

eftersom de använder ett språk till varandra som de förstår. Barnen pratar med varandra utan 

omskrivningar och svåra ord till varandra. Vidare tar de tre författarna upp att Vygotgskij menar 

att det sociala samspelet är drivkraften i barns utveckling och han utgår från att lärandet styr 

utvecklingen.  Författarna tar upp begreppet ”peer tutoring”. Enligt Williams m.fl. (2002) betyder 

”det att när ett barn instruerar och tränar ett annat barn inom ett område där det ena barnet är 

expert och det andra novis” (s.50). Den teoretiska grunden för detta, är från Vygotgskijs teorier 

om zonen för möjlig utveckling dvs. det som ett barn kan lösa i samarbete med läraren eller med 

en mer kunnig kompis, för att till slut lyckas klara det alldeles själv.  

 

Sträng och Persson (2003) skriver att barn lär sig hela tiden av varandra på förskolan.  Sträng och 

Persson anser att genom det samspel och samförstånd som kan uppstå i kommunikationen, kan 

något bli gemensamt. Kommunikationen kan ske på olika sätt, genom språk och tal, mimik och 

ögonkast, genom gester och kroppsrörelser. Under kommunikationen använder vi oss av våra 

sinnen på ett medvetet eller omedvetet sätt. Vidare menar Sträng och Persson (2003), att 

pedagogen på förskolan och skolan, bör förhålla sig som en vägledare och medvandrare för 

barnets lärande. Men pedagogerna bör vara medvetna, säger författarna, om att de verkar i en 

samhörighet med varandra och barnen, för lärandets del. Sträng och Persson (2003) menar att 

barn alltid lär men problemet är i boken enligt Vygotgskij, att vi aldrig vet när det ”går upp ett 

ljus” för barnet. Därför kan vi aldrig helt enkelt planera för vad barnet skall lära sig enligt 

Vygotgskij. Vidare menar också Sträng och Persson (2003), på samma sak att varje barn gör sitt 

eget inre mentala upptäckter även om de deltar i samma yttre situation. Även Norell Beach 

(1998) diskuterar denna frågeställning om när barn lär.  

Norell Beach menar att det som inspirerar någon till djup självreflektion eller konkret 

utvecklingsarbete i barngruppen, som hon uttrycker det, kan gå någon annat barn obemärkt förbi 

och vise versa. Därför menar Norell Beach (1998) att det inte finns några totalrecept att redovisa. 
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Men hon menar att genom att pedagogerna själva är förebilder och modeller i sitt arbete med barn 

och deras föräldrar, med kollegor, kan de inspirera barnen till inlevelse och omsorg om varandra 

och skapa lärande situationer. 

 

Säljö (2000) beskriver det sociokulturella samhället som vi lever i och att det påverkar vårt 

lärande. Säljö menar att vi är biologiska varelser men att vi samtidigt lever i en sociokulturell 

verklighet med tillgång till olika slags hjälpmedel och verktyg som tar oss långt bortom de 

gränser som våra biologiska förutsättningar sätter upp. Med redskap eller verktyg menas de 

resurser, såväl språkliga (eller intellektuella) som fysiska, som vi har tillgång till och som vi 

använder när vi ska förstå vår värld och agera i den.  

 

Vidare i Säljö (2000) diskuteras ett lärande som kallas ”Skinners utgångsobservation”. Det 

innebär att människor har benägenhet att ta efter beteenden som medför någon form av positivt 

resultat (där man får vad som kallas belöning eller förstärkning) eller där man kan undvika något 

obehagligt (vilket också fungerar som ett slags belöning/förstärkning).  

 

Säljö (2000) tar även upp tankar hämtade från Vygotgskijs teorier om en idévärld, där människor 

ständigt befinner sig under utveckling och förändring. Det betyder ”att människan har i varje 

situation möjlighet att ta över och ta till oss – appropriera – kunskaper från våra medmänniskor i 

olika samspelssituationer” (s.119). Säljö (2000) tar även upp att i det sociokulturella perspektivet, 

är kunskaper inte något som människan har ”i form av färdigförpackade enheter som är lagrade i 

ett förråd” (s.125), som han uttrycker det. Säljö (2000) menar att ”kunskaper är något som man 

använder i sitt handlande i vardagen och som en resurs när man löser problem, hanterar olika 

situationer på ett ändamåligt sätt” (s.125).  

 

 
2.5 Föräldrasamverkan 
 

Sträng (2005) menar på att för att man skall kunna sammanfatta kulturmöten i förskolan och i 

skolan så är det viktigt att betrakta eleven och elevens familj. Man skall kunna sätta eleven och 

dess behov och erfarenheter i centrum.  
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Enligt Eriksson (1988) är det viktigt att pedagoger visar respekt för de arbeten barnen gör i 

förskola och i skolan. Genom att dokumentera, ta hand om barnens material och sätta upp delar 

av material för visning, visar man både föräldrar och barn att vistelsen i förskola/skola är viktig.  

Barnet är i centrum och är betydelsefullt. Dessutom växer pedagogerna i sin egen yrkesroll 

genom att visa vilket pedagogiskt arbete de lägger ner tillsammans med barnen. Detta i sin tur 

skapar intresse hos föräldrarna som sedan kan leda till mer spontana samtal mellan barn, föräldrar 

och pedagoger. Vidare anser Eriksson (1988) att förutom den dagliga föräldrasamverkan som 

pedagogerna har vid lämning och hämtning, finns det på en del förskolor/skolor föräldramöten, 

enskilda samtal med lärare, barn och deras föräldrar, och speciella besöksdagar då föräldrar och 

släkt får komma och hälsa på. För att få de formerna av föräldrasamarbete meningsfulla och 

givande krävs eftertanke och planering. Det gäller att pedagogerna får föräldrarna delaktiga, och 

att de känner sig delaktiga i sina barns dagliga verksamhet, utan att de för den skull skall vara 

med och genomföra planeringen. 

 
En lösning på att nå föräldrarna kan vara att be dem skriva berättelser från sin egen barndom som 

anknyter till det som barnen arbetar med i skolan. Detta kan bli värdefullt för både barnen och 

deras föräldrar. De kan få något gemensamt och se likheter mellan föräldrarnas barndom och 

deras barns upplevelser enligt Jernström och Johansson (1997).   

 

Ellneby (1996) påpekar att invandrarföräldrarna kanske inte tycker pedagogernas bild av 

invandrarbarnet stämmer med deras egen bild. Hon menar att det kan bero på att barnet inte vågar 

agera ut hemma, föräldrarna kan var så ledsna, att barnet inte vågar tillåta sig att reagera. Enligt 

Ellneby (1996) blir möjligheten att leva ut aggressiviteten på förskolan en kanal för barnets 

instängda tankar.  

 

Hon anser att pedagogerna bör få kännedom om vad flyktingbarn i barngrupper varit med om 

men påpekar att detta kan vara svårt. Ellneby (1996) lyfter därför fram vikten av att ha 

föräldrasamtal direkt när barnet börjar i förskola för att möjliggöra en nära kontakt med 

föräldrarna. 
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Ellneby (1996) lyfter fram vikten av att acceptera och förstå en annan kultur för att lättar kunna 

umgås med människor från andra länder. Men hon menar att vi även har ett ansvar att visa på det 

som är svenskt. Ellneby (1996) anser att en bra metod kan vara att från början ha med föräldrarna 

i verksamheten och låta dem förstå att pedagogerna inte är rädda för att ta in deras kultur.  

 
När det gäller föräldrasamverkan hävdar Raundalen och Lorentzen (1996) att det ibland händer 

att invandrarbarn inte kommer ihåg så mycket om sitt hemland, av olika anledningar. Då kan det 

vara bra att ta deras föräldrar, mor - och farföräldrar eller hemspråkslärare till hjälp. Föräldrarna 

kan berätta om olika lekar från deras hemland. Kanske finns det någon som liknar våra svenska 

lekar. Samma sak gäller för böcker, sånger och matrecept från främmande kulturer. Barnen kan 

tillsammans laga nya spännande maträtter och på så sätt blir de rustade att stå emot fördomar som 

är förbundna med andra länders matkultur, liksom de kryddor och lukter som följer med dem. Att 

kanske kunna lära sig en ny sång på ett främmande språk kan öppna dörren till en spännande 

värld av nya ord. Orden har samma betydelse som våra ord. De är olika, men samtidigt lika.  

 

Enligt Bozarslan (2001) har pedagoger inom förskolan ett väldigt viktigt ansvar som 

representanter för Sverige. Bozarslan (2001) menar att skolan skall spegla samhällets syn på hur 

man skall ta hand om barn. Pedagogerna skall kunna förmedla våra värderingar och mål inom 

förskolan. Samtidigt som de lär ut vårt samhälles kultur skall de även kunna ta del i det som 

barnen och föräldrarna har med sig. De skall vara en sorts värdar för de nya familjerna som 

flyttar till Sverige, för att de skall känna att de är välkomna och försöka att vinna deras förtroende 

så att barnet kan vänjas vid att bli lämnad i förskolan. För många invandrare är just detta möte i 

förskolan den enda myndighet som de har kontakt med i början, just därför blir den en naturlig 

representant för Sverige.  

 

Enligt Angel och Hjern (2004) är det viktigt att försöka få så bra kontakt med föräldrarna från 

allra första början, så att man har ett bra utgångsläge vid eventuella situationer. För många 

invandrare är det helt nytt och främmande att ha kontakt med läraren så därför är det ännu 

viktigare att vara aktiv i samråd med föräldrarna, och att man visar dem hur det fungerar i den 

svenska skolan. Detta är väldigt viktigt så att invandrareleverna känner sig väl omhändertagna 

när de kommer till förskolan/skolan. 
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Bozarslan (2001) säger att för att kunna starta en integrationsprocess med barnen är det viktigt att 

skapa en relation med föräldrarna. Om föräldrarna inte förstår språket är det ännu viktigare att 

man skapar en bra kontakt med dem genom andra sätt att kommunicera på, så att inte föräldrarna 

känner sig utanför. Då kan man använda sig av tolk. Enligt Olsson (2002) är första regeln som 

gäller vid tolkhjälp, att man aldrig ska använda en anhörig som tolk. Det kan få konsekvenser. 

Det man bör tänka extra på är att man inte bör använda barn som tolkar till sina egna föräldrar. 

Föräldrarna kan då förlora sin auktoritet och det känner barnen till.  Även Ellneby (1996) menar 

att man aldrig skall utnyttja ett syskon som tolk. Hon menar att det kan leda till att barnet att få 

större betydelse än föräldrarna.  

 

Bozarslan (2001) menar att det är en process att vinna barns och föräldrars förtroende som växer 

fram under en längre tid. Förskolan kan försöka att anpassa sig till barnets och föräldrars behov. 

Det är svårt att få en bra utveckling om man inte har föräldrarnas förtroende. Det är viktigt att 

även vänja föräldrarna in i förskolan speciellt de som möter förskolan för första gången. Vidare 

säger Bozarslan (2001) att det är viktigt att få med föräldrarna i föräldrarådet, så att de förstår att 

de har ett inflytande över vad som bestäms. Man kan anpassa sig på varje skola efter just dessa 

föräldrars behov och önskemål. En sak som vore bra enligt Bozarslan, (2001) är att pedagogerna 

får lära sig om föräldrarnas bakgrund, för att kunna förstå och ha bättre möjligheter att kunna 

hjälpa barnen och föräldrarna. Bozarslan (2001) hävdar att pedagoger bör möta varje barn och 

förälder där de befinner sig, inte där vi anser att det ska vara utifrån våra normer och 

föreställningar.  
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3. Empirisk del 
 

I detta kapitel preciserar vi vårt problem för undersökningen utifrån litteraturgenomgången. Vi 

beskriver de metoder vi har använt, urvalet av undersökningsgrupp, och hur vi genomförde 

undersökningen.  

 
 
3.1 Problemprecisering 
 

Efter att ha läst litteratur om vardagligt arbete i en mångkulturell barngrupp och 

föräldrasamverkan, ville vi ut i verkligheten och koppla samman teori och praktik. Lpo 94 och 

Lpfö 98 tar upp att verksamheten i förskola/skola ska anpassas till alla barn utifrån deras 

förutsättningar. För att skapa dessa förutsättningar krävs både ett medvetet arbete med barnen och 

ett fungerande samarbete med hemmen. Vi ville konkret se hur det fungerar i verksamheten. 

 

Våra frågeställningar är därför ett resultat av litteraturgenomgången: 

 
• Vilka effekter har det för den mångkulturella barngruppen att man som pedagog arbetar 

med enskilda temadagar och tematiskt arbete med frågor som rör ett mångkulturellt 

samhälle? 

 
• Hur bemöter pedagogerna invandrarbarn jämfört med svenska barn i förskola och 

förskoleklass? 

 

• Vad gör pedagogerna för att skapa en god kontakt med invandrarföräldrarna?  

 
 
3.2 Metod 
 
Vi valde att göra en kvalitativ undersökning. Enligt Denscombe (2000) kan en kvalitativ 

forskning utgöra en del av informationsinsamlingen och därigenom ha ett värde i sig. 
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 ”Kvalitativ forskning har en tendens att associeras med småskaliga studier” (s. 205). Kvalitativ 

forskning har som avsikt att beskriva ett forskningsområde, tyngden läggs på orden och inte 

siffror. ”Kvalitativ data, oavsett om det gäller ord eller bilder, är produkten av en 

tolkningsprocess”, ”bland kvalitativa forskare är det generellt vedertaget att forskares jag 

oundvikligen utgör en viktig del i analysen – och ska erkännas som sådan” (s. 244).  

 

Denscombe (2000) tar även upp att fallstudier inriktar sig på en eller några få 

undersökningsenheter i syfte att få en djupare förståelse för händelser relationer, erfarenheter 

eller processer som uppträder i denna speciella undersökningsenhet.  

 

Vi har valt att basera vår undersökning på fallstudier och utifrån det använder vi metoder som 

observationer och intervjuer, som ger oss en kvalitativ forskning.  Enligt Denscombe (2000) är 

”en av fallstudiens starka sidor att den tillåter forskaren att använda en rad olika källor” (s. 43). 

Observationer kan kombineras med intervjuer som vi finner intressanta för vår undersökning. 

Fallstudiernas egenskaper är naturliga miljöer, flera källor, studierna är grundade på relationer 

och processer snarare än konstlade situationer, en undersökningsmetod eller grundade på resultat 

och slutprodukter. 

 

 

3.2.1 Observation    

Vi har valt att observera pedagogernas samarbete och förhållande till invandrarföräldrarna, samt 

hur pedagogerna bemöter invandrarbarn jämfört med svenska barn i förskolan och 

förskoleklassen. Våra observationer har vi valt att använda för att komplettera den information 

som vi har fått fram vid våra intervjuer med de tio pedagogerna i förskola och i förskoleklassen. 

Utifrån våra observationer och pedagogernas svar i intervjuerna vill vi undersöka och skapa oss 

en helhetsbild i vår undersökning om mångkulturell verksamhet.  

Med fokus på pedagogernas bemötande av invandrarbarn jämfört med svenska barn, har vi 

observerat de naturliga situationer som uppstod i verksamheten. Även om vi har observerat i den 

naturliga miljön har vi valt att utgå från våra problempreciseringar.  
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Vi har valt att genomföra våra observationer som deltagande i den normala miljön. Enligt 

Denscombe (2000) betyder det att oavsett om våra observationer i undersökningen hade ägt rum 

eller inte, skulle samma situation på förskola och förskoleklassen ha utspelat sig. Denscombe 

säger att hela poängen med att observerar i naturliga miljöer är att vi som pedagoger observera 

det som normalt inträffar. Denscombe poängterar att det i detta vetenskapliga tillvägagångssätt är 

mycket viktigt att minimera den inverkan forskarens närvaro kan ha på den situation som 

undersöks.  

 

Vi tolkar Denscombes (2000) poäng om observation i den normala miljön att det är betydelsefullt 

för vår undersökning att vi som forskare är en del av verksamheten. Därför har vi valt att inte 

anteckna observationerna direkt utan vid ett senare tillfälle. Vi valde att lägga fokus på 

observationssituationerna och inte vid datum/tid de genomfördes, för att det var helhetsbilden vi 

fokuserade på i jämförelse med intervjusvaren från de tio pedagogerna. 

 

Vi har genomfört observationerna under en femveckorsperiod. Till våra observationer har vi 

senare fört anteckningar som vi har analyserat och jämfört med den information som vi har fått 

redovisat genom pedagogernas svar på våra intervjufrågor. Våra roller som observatörer var känd 

av en pedagog på förskolan och en pedagog i förskoleklassen.  

 

 

3.2.2 Intervjuer 

Vi har valt att intervjua enligt Denscombes (2000) beskrivning av semistrukturerade intervjuer. 

Det innebär att vi har ett färdigt frågeformulär som ska besvaras, men ordningen på frågorna kan 

ändras under intervjuns gång. Den som blir intervjuad kan utveckla sina idéer och ha öppna svar 

på frågorna. Vi valde att intervjua pedagoger på två olika undersökningsenheter, förskola och 

förskoleklass. På förskolan intervjuade vi tre förskollärare och två barnskötare. I de två olika 

förskoleklasserna intervjuade vi tre förskollärare, en barnskötare och en fritidsledare. 

I samtliga intervjuer var det kvinnor som vi intervjuade, på grund av att det endast fanns kvinnor 

i verksamheten, där vi befann oss. Åldern på kvinnorna varierar mellan 25-55 år. 
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Vi valde att intervjua en pedagog i taget. Intervjusituationen varierade i tid mellan 20-40 minuter. 

I vissa av intervjuerna fick vi sitta med i verksamheten med barnen, för att intervjua, för det var 

den enda möjligheten att få tid till intervju. Vid andra tillfällen hade vi möjlighet att sitta mer 

avskilt med pedagogerna och intervjua. Vid varje intervjusituation valde vi att anteckna vad 

pedagogerna sa.  

 

Vi valde att intervjua på detta sätt för att pedagogerna skulle kunna känna sig mer avslappnade i 

intervjusituationen. Därför valde vi att inte spela in intervjuerna på band. Eftersom vi valde att 

anteckna kommer enligt Denscombe (2000) det som faktiskt sades, alltid vara en fråga om minne 

och tolkning av den intervjuade.  

 

 Av våra problempreciseringar, kom vi fram till att använda oss av följande intervjufrågor: 

 

• Hur skapar man som pedagog ett förtroendefullt förhållningssätt till föräldrarna? 

• Hur arbetar ni pedagoger ur ett mångkulturellt perspektiv utifrån de styrdokument som 

finns? 

• Hur kan man göra för att lyfta fram det som är gemensamt för de olika kulturerna som kan 

förena barnen och känna likheter istället för olikheter? 

• Vilken betydelse har det om man medvetet arbetar på detta vis? 

• Finns det fördomar i en mångkulturell barngrupp? Vilka i så fall? 

• Vilka kunskaper har ni pedagoger om invandrarföräldrarnas bakgrunder? 

• Vilka problem kan uppstå om man inte har denna kunskap? 

• Vilka skillnader finns det på hur man bemöter invandrarbarn gentemot de svenska 

barnen? Vilka effekter får det? 

 

Våra förhoppningar med intervjuerna var att få mer ingående svar och belägg för det vi själva 

observerat i barngrupperna, om det mångkulturella arbetet med barn. 

 

 20



3.2.3. Experimentlektionernas teoretiska utgångspunkter och genomförande 

Utifrån vår litteraturgenomgång har vi valt att undersöka en del av litteraturen. Vi har valt att 

undersöka det som en del av författarna tar upp för att forska om vi kan dra samma slutsatser som 

författarna och även om vi kan använda författarnas metoder i vår undersökning.  

 

Utifrån Raundalen och Lorentzens (1996) tankar om att både vuxna och barn brukar få höra om 

vad som är annorlunda och kanske lite märkligt hos människor i andra länder, vill vi i vår 

undersökning utgå från det som är gemensamt i stället för det som skiljer olika kulturer åt.  

Vidare säger Raundalen och Lortenzen (1996) att en vanlig teknik är att pedagoger kan skapa 

berättelser och dramatisera för barn, genom att gestalta svåra ämnen, genom att låta djur spela 

rollerna. Barnen kan ta till sig och få inlevelse i djurgestalterna, på samma sätt som om man 

använde människor. Detta är något som vi vill undersöka i vårt arbete i den mångkulturella 

barngruppen i förskola och i förskoleklass. 

 

Ett praktiskt exempel på detta är en skönlitterär bok ”Pricken”. Den boken anser vi vara väsentlig 

i vår undersökning när vi använder oss av att gestalta svåra ämnen, genom att låta djur spela 

huvudrollen. 

 

Ellneby (1996) hävdar vidare att hon ett sätt att arbeta med vad barn tycker och tänker, är att lära 

barnen koppla rätt känsla till rätt situation. Hon anser att musik och andra konstarter är goda 

hjälpmedel, för att kunna ha förmågan att skilja ut olika känslor som gör det möjligt att tolka och 

förstå sammanhang i livet. Ellneby (1996) kopplar detta till Konarskis teorier att vi måste ge barn 

en möjlighet att öva sig i att skilja mellan olika känslor för att de skall kunna bli harmoniska 

människor. Detta vill vi använda oss av i vår undersökning kopplat till de mångkulturella 

barngrupperna vi forskar i. 

 

Doverberg och Pramling (1988) tar upp hur man kan arbeta med tematiskt arbete och syftet enligt 

dem är att barnen skall lära sig att koncentrera sig på något nytt och intressant ämne. Dessutom 

påstår de att arbeta kring ett ämne tematiskt, skall kunna hjälpa barnen att förstå sammanhanget, 

och dess syfte. Enligt Doverberg och Pramling (1988) så kan man planera det tematiska arbetet 

med en rad olika aktiviteter, som man kan koppla till ämnet. 
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Utifrån de olika aktiviteterna skapar dessa en helhet kring ämnet. Doverberg och Pramling (1988) 

menar att man kan se om man har lyckats i det tematiska arbetet genom att barnen spontant börjar 

att göra något som förknippas med temat. 

 

Av denna fördjupade litteraturstudie har vi kommit fram till att vi vill arbeta tematiskt i vår 

forskning. Vi har valt tema utifrån vår litteratur som vi anser oss kunna använda i vår forskning i 

den mångkulturella barngruppen i förskola och i förskoleklassen. I förskolan har vår litteratur lett 

fram till ett tema som vi kallar lika och olika. I förskoleklassen har det lett fram till ett tema som 

vi kallar för känslor. I de båda tematiska arbetena är det teman som lika/olika och känslor som är 

grunden för vår undersökning. Detta leder till något som vi har valt att kalla för 

experimentlektioner i vårt arbete. Vi har valt att använda oss av experimentlektioner i vårt arbete, 

för att undersöka om våra experimentlektioner har några synliga effekter i barngruppen på 

förskola och i förskoleklassen, såsom t.ex. ökad samhörighet i gruppen och att barnen uttrycker 

känslor mer öppet. 

 

I experimentlektionerna vill vi grunda oss på olika lärandeteorier, om hur barn lär som vi tar upp 

i vår litteraturdel. De teorier vi har lagt fokus på är som enligt Williams m.fl. (2000) att barn lär 

sig av varandra. Sträng (2000) diskuterar Vygotskijs teorier om en idévärld, där människor 

ständigt befinner sig under utveckling och förändring. Enligt Norell Beach (1998) är pedagogerna 

själva förebilder och modeller i sitt arbete med barn och föräldrar, med kollegor, och på så sätt 

kan de inspirera barnen till inlevelse och omsorg om varandra, och skapa lärande situationer. 

Norell Beach (1998) tar upp att det som inspirerar någon till djup självreflektion eller konkret 

utvecklings arbete i barngruppen, som hon uttrycker det, kan gå någon annat barn obemärkt förbi 

och vise versa. Därför menar hon att det inte finns några totalrecept att redovisa. 

 

Utifrån våra experimentlektioner och fokus på den mångkulturella barngruppen vill vi starta 

tankar hos barnen om att vi lever i ett mångkulturellt samhälle, där vi får lov att vara olika och att 

alla får lov att respekteras utifrån sin egen person. I detta sammanhang har det betydelse att våga 

tolka och stå för sina egna känslor i olika situationer. Detta för att kunna skapa en god 

förutsättning för alla barn i gruppen, genom att låta barnen se hur lika de faktiskt är 

utseendemässigt och känslomässigt trots sina olika nationaliteter. 
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3.3 Urval 
 
Vår undersökning genomfördes på en liten förskola/skola i norra Skåne. Vi valde denna 

förskola/skola för att vi visste att det var en förskola/skola med många nationaliteter.  

 

Undersökningen i förskolan bestod av barn i åldern fyra till fem år.  Sammanlagt var det sju barn 

men eftersom barnen har olika tider på sina scheman, brukade det vara fem barn vid 

undersökningstillfällena. Etnisk bakgrund i barngruppen är: en pojke från Bosnien, en pojke från 

Holland. En flicka har en pappa från Turkiet, och en annan flicka är adopterad från Sydafrika. 

Två pojkar och en flicka är från Sverige. Undersökningen i förskoleklassen bestod av hela 

barngruppen, 22 barn, som var sex år. I förskoleklassen fanns det nio olika nationaliteter, barnen 

hade sitt ursprung i Albanien, Iran, Chile, Bosnien, USA, Ryssland, Storbritannien, Afghanistan 

och Sverige.  

 
 
3.4 Genomförande 
 

Vi började undersökningen i förskola/skola med att observera barnen och pedagogerna i 

verksamheten under en femveckorsperiod. Vi observerade pedagogernas förhållningssätt 

gentemot invandrarbarn och invandrarföräldrar samt hur pedagogerna bemöter de svenska barnen 

och invandrarbarnen, om det fanns några skillnader i bemötandet och vilka effekter det fick.  

 

Dessa observationer ledde vidare till att vi intervjuade tio kvinnliga pedagoger, i åldern 25-55 år. 

Vi ställde åtta intervju frågor till respektive pedagog (se bilaga I och II). Vi valde att intervjua i 

mitten av vår femveckorsperiod för att vi först ville observera och skapa oss en uppfattning av 

verksamheten samt skapa en relation till pedagogerna för att kunna skapa en avspänd 

intervjusituation. Vid intervjuerna valde vi att inte använda oss av bandspelare, för att inte skapa 

nervositet och spänning bland de intervjuade enligt Denscombe (2000). 
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Vi har även genomfört olika lärande situationer som vi har valt att kalla experimentlektioner. 

Experimentlektionerna pågick under en fyraveckorsperiod, som ett tematiskt arbete i förskola och 

i förskoleklassen.  

 

Vi valde att börja med experimentlektionerna under andra veckan av en femveckorsperiod för att 

skapa en relation till barnen innan det tematiska arbetet startades upp. I förskolan utgick 

experimentlektionerna från ett tema som vi valde att kalla lika/olika. Vi utgick utifrån det som 

förenar i stället för det som skiljer olika kulturer åt, som Raundalen (1996) skriver är en metod. I 

förskoleklassen utgick experimentlektionerna från ett tema om känslor. Det fokuserades på att vi 

är olika som människor och alla har olika känslor, som påverkar i olika situationer. Enligt 

Ellneby (1996) kan förskolan och skolan vara invandrarbarnens enda möjlighet till att leva ut sina 

känslor som exempelvis aggressivitet. Det kan enligt Ellneby (1996) bero på att barnet inte vågar 

agera ut hemma, pga. att föräldrarna är ledsna, att barnet inte vågar tillåta sig att reagera. Utifrån 

vår forskning i litteraturen kopplat till Ellnebys (1996) tankar om känslor, anser vi att ett 

tematiskt arbete om känslor är betydelsefullt i vår undersökning, om det mångkulturella arbetet 

på förskola och skola. 
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4. Resultatredovisning 
 

I detta kapitel redovisar vi de resultat vi har fått fram i vår undersökning i en mångkulturell 

verksamhet. Vi presenterar tre huvuddelar i resultatredovisningen, en med fokus på tematiskt 

arbete, en där vi redovisar hur pedagogerna bemöter invandrarbarn jämfört med svenska barn i 

verksamheten och slutligen pedagogsamverkan med invandrarföräldrarna. Vi har valt att redovisa 

informanternas svar tillsammans med exempel på direkta citat från intervjuerna. I vår redovisning 

valde vi att benämna de tio personer som vi intervjuade, som pedagoger. Med hänsyn till 

pedagogernas integritet presenterar vi inte pedagogernas inriktning och ålder i detta kapitel, detta 

för att undvika identifiering. För att visa att uttalanden i intervjusvaren kommer från olika 

pedagoger, använder vi i resultaten svar som exempel en pedagog, tre pedagoger eller samtliga 

pedagoger säger (Se bilaga I och II). Här tas även upp en sammanfattning av resultaten och 

slutsatser av dem. Vi diskuterar våra resultat och knyter dem till litteraturgenomgången. Slutligen 

följer en sammanfattning av hela arbetet.  

 

 

4.1 Effekter som kan komma fram i arbetet med enskilda temadagar och tematiskt 

arbete om det mångkulturella samhället i barngruppen, baserat på 

experimentlektioner. 
 
 
4.1.1 Förskolan 

Under det tematiska arbetet i förskolan baseras resultaten på observationer och 

experimentlektioner. Barnens ålder i undersökningen är fyra till fem år, fyra flickor som är fyra år 

och tre pojkar som är fem år. Vi har observerat i barngruppen att fyraåringarna leker för sig och 

femåringarna för sig. Dessutom går femåringarna iväg två gånger i veckan för planerad 

verksamhet. Fyraåringarna är flickor och femåringarna är pojkar. 

 

Under det tematiska arbetet i förskolan var gruppen blandad med pojkar och flickor hela tiden. 

Antalet barn i gruppen berodde på barnens schematider på förskolan. En effekt av att arbeta 

tematiskt blev att denna lilla grupp föreföll komma väldigt nära varandra. 
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När vi arbetade tematiskt om ”lika och olika” (se bilaga III) verkade barnen samspelta och vi 

tolkar detta som att de kände stor gemenskap med varandra. Barnen gjorde ingen skillnad på 

pojkar och flickor utan alla var kompisar med varandra, så som vi upplevde det. Men utanför 

gruppen och det tematiska arbetet kunde pojkarna säga att de inte leker med flickor.  Detta blev 

synligt i våra observationer under femveckorsperioden och i samtal med pedagoger och barn, på 

förskolan. Ett resultat av våra observationer var i alla fall att pojkar och flickor lekte mer 

tillsammans efter det tematiska arbetet än före. En möjlig tolkning är att barnen i och med det 

tematiska arbetet blev mer medvetna om likheter och olikheter, både när det gäller utseende, vad 

man tycker om och på hur man känner inför olika saker. En rimlig slutsats är att barnen insåg att 

vi var olika på vissa sätt men ändå lika på andra sätt. Det kunde handla om att barnen 

konstaterade att vi alla bl.a. har ögon, hår, öron m.m. men att tex. utseendet varierade.  

 

En orsak till barnens insikter kan vara vårt medvetna arbete med boken ”Pricken” och boken 

”Lika som bär”, och pedagogernas och barnens diskussioner tillsammans. Samtliga pedagoger 

trodde att det hade en stor betydelse för barnen att medvetet arbeta tematiskt med barnen. Barnen 

blev mer intresserade och nyfikna på varandra och att det borde bli en annan stämning i 

barngruppen om man visar respekt för varandra. Det framkom inga fördomar gentemot varandra i 

gruppen, utan istället sade barnen under experimentlektionerna att vi är olika och att det är en 

fördel. 

 

 

4.1.2 Förskoleklassen 

Våra resultat i förskoleklassen baseras på observationer. Här har vi både undersökt en gemensam 

temadag om FN och ett tematiskt arbete om ”känslor” (se bilaga III) som sträckte sig över fem 

veckor. Barnens ålder i undersökningen som vi valt att koncentrera oss på är sex år. Det är 12 

pojkar och 10 flickor i barngruppen, de har åtta olika nationaliteter.  

 

Under den enskilda temadag som handlade om FN togs det upp hur man skall vara mot varandra, 

att man skall vara snäll och respektera varandra. Genom observationer kom vi fram till att 

temadagen om FN betydde olika för barnen.  
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Vi observerade och tolkade att väldigt få av barnen förstod budskapet, som var att man skall 

behandla varandra med respekt och vara snälla mot varandra. Under våra observationer tolkade vi 

det som barnen tycktes ha lärt sig, att det var tillverka en fredsduva, som var en av de praktiska 

övningarna under FN-dagen. Under det tematiska arbetet med känslor i förskoleklassen baseras 

resultaten på observationer och experimentlektioner. Vi har observerat barngruppen under en 

femveckors period. Till en början kunde barnen förmedla olika känslor mot varandra, men vi 

ansåg att de inte kunde sätta ord på dem. Barnen visade inte att de kunde koppla en viss känsla 

till musik eller färg. Först när det tematiska arbetet startades upp var det svårt för barnen att förstå 

ordet känsla, vad ordet konkret betyder. Efter att ett barn kom på känslan glad förstod resten av 

barnen vad känslor handlade om. Ett av barnen uttryckte det så här: 

  
  Ja, menar du som ledsen, arg? Är det som är känslor?  

 

Effekten vi tyckte oss märka av det tematiska arbetet i förskoleklassen var att barnen vågade visa 

känslor inför varandra som glädje, ilska, ledsen och kärlek. Barnen kunde förklara och sätta ord 

på känslor. Detta blev synligt genom observationer före och efter det tematiska arbetet och 

genom samtal med andra pedagoger i förskoleklassen. Det framgick att man blir glad när man 

kelar med sitt husdjur och arg när man inte får vara med och leka. 

 

Vi har i både förskola och skola arbetat med boken ”Lika som bär”, för att skapa diskussioner hos 

barnen om lika/olika när det gäller såväl utseende, känslor och vad man tycker om. Boken 

resulterade i att barnen uttryckte att det var tur att alla människor är olika och tycker olika. Ett 

barn sa 

 
  Det är tur vi tycker om olika glasser, för annars hade glassen tagit slut  

 

Samtliga pedagoger sa att det hade stor betydelse för barnen att arbeta tematiskt. Respekten 

barnen visar varandra blir enligt pedagogerna större ju mer gemensamt som de har. Pedagogerna 

var också eniga om att det fodras kontinuerligt arbete under en lång tid för att få barnen att 

verkligen respektera varandra.  

 

 

 27



4.2 Hur pedagogerna bemöter invandrarbarn jämfört med svenska barn i förskolan 

och förskoleklass.  
 

Resultaten när det gäller hur pedagoger bemöter invandrarbarn och svenska barn i 

förskolan/skola, baseras på observationer och intervjuer med tio kvinnliga pedagoger -, sex 

förskollärare, en fritidsledare och tre barnskötare. Deras ålder är mellan 25 och 55 år.  

 

 

4.2.1 Förskolan 

Observationerna grundar sig på en förskola, på en avdelning med 20 barn, flickor och pojkar i 

åldern ett till fem år. Här ingår även i den lilla gruppen av sju barn där experimentlektionerna 

utfördes. Vi har observerat pedagogernas bemötande mot barnen.  

 

Under intervjuerna med de fem pedagogerna på förskolan, har vi synliggjort de observationer 

som vi har gjort i verksamheten. Detta kan ha påverkat intervjuerna. Under observationerna 

noterade vi att pedagogerna hade ett annat sätt att bemöta invandrarbarn jämfört med de svenska 

barnen. Samtliga pedagoger förklarade tydligt och mer långsamt olika saker som rörde 

verksamheten, för invandrarbarnen jämfört med de svenska barnen. Pedagogerna klappade 

händerna och upprepade nya ord som invandrarbarnet sa för första gången. Pedagogerna 

förstärkte också barnens beteende genom olika former av belöning, precis som Säljö (2000) 

menar att man ska göra för att kunna nå ett positivt resultat av ett visst beteende.  

 

Exempel på belöning kunde vara att pedagogerna klappade i händerna, log mot barnen, talade om 

för de andra barnen om invandrarbarnets framsteg och bekräftade invandrarbarnen genom att 

säga: Vad duktig du är, Jättebra, Vad kul att höra att du kan så mycket!  

 

Under intervjuerna med pedagogerna framkom det att det var tre av pedagogerna som inte riktigt 

visste vad de skulle svara på den frågan. Eftersom vi synliggjorde våra observationer för 

pedagogerna blev svaren att pedagogerna ger sig mer tid åt invandrarbarnen, att förklara och 

förenkla vissa ord. En av pedagogerna sa att hon berömmer invandrarbarnen mer för det är lättare 

att se deras framsteg än de svenska barnens. 
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Samma pedagog sa  
 

 Jag berömmer invandrarbarnen för att de svenska barnen ska få upp ögonen och  

bli intresserade av dem  
 

Ingen av pedagogerna har kommenterat effekterna av dessa arbetssätt i barngruppen trots att vi 

lyfte frågan. 

 

 

4.2.2 Förskoleklassen 

Observationerna utfördes i en förskoleklass med 22 elever, 12 pojkar och 10 flickor. Det som vi 

har observerat är pedagogernas bemötande av barnen. Vi lade märke till att samtliga pedagoger 

bemötte invandrarbarnen annorlunda i jämförelse med de svenska barnen. Alla pedagoger var 

tydligare i sitt språk till invandrarbarnen. De använde sig av kroppsspråk, gester och pekade och 

visade konkret vad de menade så att barnen verkligen skulle förstå vad pedagogerna menade.  

Vi observerade också att det fanns en skillnad i hur alla pedagoger berömde barnen. 

Invandrarbarnen fick ett starkt beröm när de sade ett nytt svenskt ord eller lärde sig innebörden 

av det, medan de svenska barnen fick lite mindre beröm och för helt andra saker som exempelvis 

att vara tysta och sitta stilla. 

 

Under intervjuerna med fem pedagoger i förskoleklassen kom vi fram till att två pedagoger 

hävdade på en gång att de bemötte invandrarbarnen och de svenska barnen olika. De sa att de är 

tydligare mot invandrarbarnen och att de dubbelkollar saker så att de verkligen förstått vad de 

menar. 

 
  Jag tror inte att jag bemöter dem olika medvetet, men kanske omedvetet  

 

 Två pedagoger sa att man inte kan jämföra invandrarbarn och svenska barn med varandra utan 

att man skall utgå från deras behov och där de står just nu. Det är också viktigt att man har en 

förståelse för dem. Samtliga pedagoger menade att de berömmer invandrarbarnen på ett annat sätt 

än de svenska barnen. 
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Man berömmer framsteg i språket för de är så tydliga, de tycker att det är bra att barnen kan 

utvecklas och lära sig mer. Ingen av pedagogerna såg några effekter av att bemöta barnen olika. 

 

 

4.3 Pedagogernas arbetssätt för att skapa en god kontakt med invandrarföräldrarna. 
 
För att nå fram till resultat om pedagogernas arbetssätt för att skapa en god kontakt med 

invandrarföräldrar, har vi använt oss av observationer och intervjuer med tio pedagoger.  

 

Genom observationer kom vi fram till att pedagogerna gör skillnader i föräldrakontakten med 

invandrarföräldrar och svenska föräldrar. Alla pedagogerna i verksamheten talar tydligare och 

använder ett tydligare kroppsspråk, bilder och gester gentemot invandrarföräldrar. De använder 

inte heller sig av dialekt eller slangord i mötet med föräldrarna. 

 

Vi observerade att om det fanns äldre syskon i invandrarfamiljerna, var det ofta de äldre 

syskonen som hämtade sina yngre syskon. Detta försvårade den dagliga kontakten med 

föräldrarna. Pedagogerna ville inte lämna ut vilken information som helst till syskonen.  

 

Vidare observerade vi att det kunde ha betydelse vilket land invandrarfamiljerna kom ifrån, i 

mötet mellan invandrare och pedagoger. Vilket land de kommer ifrån kan påverka hur lätt eller 

svårt pedagogerna har att ta till sig och förstå föräldrarna. Vi observerade att pedagogerna allmänt 

pratade mer med invandrarföräldrar om de kunde lite svenska än om de inte kunde någon alls. 

Mötet med invandrarföräldrarna berodde också på om föräldrarna själva uttryckte en vilja att 

skapa en god kontakt med pedagogerna  

 

Utifrån intervjuer med tio olika pedagoger kom vi fram till att samtliga pedagoger inte hade 

någon större kunskap om föräldrarnas bakgrund, när de först kommer till förskolan. För att kunna 

skapa förståelse för dessa föräldrar och deras familjer fick pedagogerna under inskolningstiden 

(två veckor) på förskolan, fråga och få information om föräldrarnas bakgrund. Kunde 

invandrarföräldrarna inte någon svenska alls, fanns det tolkhjälp att få. Då är det viktigt att som 

pedagog veta vilket språk föräldrarna talar för att få rätt tolkhjälp.  
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Ett problem som kan uppstå är att invandrarföräldrarna kan ha för dålig svenska, för att kunna 

berätta vad de egentligen vill för pedagogerna, men de kan för bra svenska för att kunna få en 

tolk. Något annat att tänka på är att kvinnor i vissa religioner är underordnade mannen, detta är 

viktigt i sammanhang när man väljer tolk, detta för att kvinnan ska ges en chans att våga uttrycka 

det hon vill i tolksituationen. 

 

Under samtalen med invandrarföräldrarna säger samtliga pedagoger att de pratar sakta och lugnt 

till dem. De försöker vara så tydlig som möjligt i sitt språk på ett enkelt sätt. Pedagogerna tar 

hjälp av bilder och sitt eget kroppsspråk för att förklara olika saker för föräldrarna. En pedagog 

säger att 

 
  Jag som pedagog tillgodoser föräldrarnas önskningar om mat och sömn, men att  

 jag samtidigt arbetar med att få in invandrarbarnen i förskolans rutiner  

 

Pedagogerna säger att man bör vara tillmötesgående och kunna ta en extra pratstund med 

invandrarföräldrarna. Det är viktigt att vara positiv mot föräldrarna. 

En pedagog uttrycker att  

 
 För att invandrarföräldrarna lättare ska förstå vad vi säger känns det bättre att möta  

 dem öga mot öga, än att prata i telefon med dem 

 

Pedagogerna säger att det kan skapa problem i verksamheten att inte veta något om föräldrarnas 

och barnens bakgrund. Det kan handla om allt från känsloutbrott vid duschningen efter 

gymnastiken och simhallen, till att pedagogerna inte förstår varför barnen agerar som de gör i 

vissa situationer. Som exempelvis en flickas agerande vid omklädning till bad och gymnastik, 

hon ville varken byta om eller duscha med de andra flickorna vilket kan skapa problem om man 

inte har någon bakgrundsinformation om barnet. 

 

Pedagogerna anser att föräldrasamverkan med invandrarföräldrarna får lov att ta tid. Förhållandet 

mellan invandrarföräldrar och pedagogerna får växa fram. 

 

 

 31



En pedagog uttrycker att  

 
  Det är viktigt att vara tydlig emot föräldrarna, så att de kan förstå vad pedagogerna  

 säger. Därför ställer inte jag så höga krav på invandrarföräldrarna 

 på grund av  språket 

 

Vi anser att observationerna och intervjuerna stämmer bra överens. Genom våra observationer 

har vi enligt pedagogerna satt ord på det som pedagogerna har haft vetskap om men inte satt i 

ord. 

 
 
4.4 Sammanfattande resultat och slutsatser 
 
Vårt syfte med denna undersökning var att ta reda på vilka effekter det kan ha för den 

mångkulturella barngruppen, att man som pedagog arbetar med enskilda temadagar och tematiskt 

arbete med frågor som rör lika/olika och känslor. Vidare ville vi undersöka och jämföra 

bemötandet av invandrarbarn och svenska barn i förskola och skola. Slutligen ville vi även 

undersöka hur man som pedagog skapar en god kontakt med invandrarföräldrarna.  

 

När det gäller det tematiska arbetet i förskola/skola kom vi fram till en möjlig slutsats om att det 

får mer synliga effekter med tematiskt arbete än enskilda temadagar. I arbete med enskild 

temadag har vi en dags erfarenhet som utgångspunkt (FN-dagen). Detta kan tyckas vara lite att 

dra slutsats av, men vi stärker vår slutsats med litteratur och intervjusvar.  Precis som Doverberg 

och Pramling (1988) säger har vi upplevt att vi behöver arbeta under en längre tid, för att göra 

syftet synligt för barnen, dels för att barnen skall kunna ta till sig vad vi arbetar med, dels för att 

kunna reflektera över det. Detta för att barnen ska få möjlighet till djupinlärning istället för 

ytinlärning av kunskapen. 

 

Vidare drar vi slutsatser att det finns skillnader på hur pedagogerna bemöter invandrarbarn och 

svenska barn i förskolan och skola. Enligt observationer och intervjuer har vi kommit fram till att 

pedagogerna tar sig längre tid, förklarar och förtydligar vissa ord genom kroppsspråk och gester i 

sitt bemötande av invandrarbarnen. 
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De använder inte sig av dialekt eller slangord med invandrarbarnen. Pedagogerna berömmer 

invandrarbarnen för deras framsteg i språket. Deras framsteg i språket är mer tydliga, anser 

pedagogerna. 

 

När det gäller slutsatser om pedagogernas arbetssätt, för att skapa en god kontakt med 

invandrarföräldrarna har vi kommit fram till att samarbetet de emellan bör få lov att ta tid enligt 

de tio intervjuade pedagogerna. Under intervjuerna har det framkommit att pedagogerna inte har 

stor kunskap om invandrarfamiljernas bakgrund, så därför är det bra att låta samspelet växa fram 

dem emellan, enligt pedagogerna. 

 

Slutligen kom det fram i intervjuerna, observationerna i de två barngrupperna att pedagogerna 

tycker att man bör bemöta invandrarfamiljerna på ett positivt sätt. Enligt pedagogerna är det 

viktigt att de är tydliga i sitt språk till familjerna, att de respekterar deras kultur och deras 

önskningar om vad det gäller exempelvis mat, traditioner, rutiner vid idrott och bad. Om 

invandrarföräldrarna inte förstår språket tillräckligt finns det tolkhjälp att få. 

 

 

4.5 Diskussion 
 
Syftet med denna undersökning var att genomföra ett vetenskapligt arbete, med fokus på den 

mångkulturella barngruppen, på en förskola och i en förskoleklass. Det vi undersökte var hur 

pedagogerna bemöter invandrarbarn och svenska barn på förskola och förskoleklass, hur 

pedagogerna skapar en god kontakt med invandrarföräldrarna, samt vilken betydelse det har att 

arbeta tematiskt och med enskilda temadagar med utgångspunkt i det mångkulturella, för 

barngrupperna vi undersökte. 

 

Utifrån våra observationer och intervjusvaren som vi har fått från de tio kvinnliga pedagogerna 

har vi reflekterat och tolkat att det är mer betydelsefullt att arbeta med tematiskt arbete i 

jämförelse med enskilda temadagar. Visserligen har vi mer fakta om tematiskt arbete eftersom 

våra experimentlektioner var utarbetade som tematiska arbeten och varade under en fyra veckors 

period. Den erfarenhet som vi grundar en tema dag på är utifrån resultat från FN-dagen. 
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Det kan tyckas att vi har otillräckliga resultat att dra slutsatser om enskilda temadagar eftersom vi 

endast har utgått från en temadag (FN-dagen), men vi anser genom att koppla vår erfarenhet till 

litteratur-delen och pedagogernas svar i intervju delen, att vi kan stärka vårt uttalande om att 

tematiskt arbete har mer påtaglig effekt jämfört med en enskild temadag, i verksamheten. Vi 

håller med Doverborg och Pramling (1988), när hon skriver att ett tematiskt arbete bör vara under 

en längre tid, för att alla barn skall få en chans att lära sig syftet. Vidare säger hon att man genom 

att planera olika aktiviteter, som man kopplar till det tematiska arbetet, skapar en helhetsbild 

kring ämnet och att man som pedagog kan se om man har lyckats med det tematiska arbetet om 

barnen spontant börjar göra något som förknippas med temat. 

 

De slutsatser som vi har fått fram under en enskild temadag som i detta fall, FN-dagen, var att 

barnen upplevde temadagen som rolig. De var engagerade i sina uppgifter men de förstod inte 

syftet som var att behandla varandra med respekt och att vara snälla och inte slåss. Detta tror vi 

beror på tiden, att det bara var under en dag. Det praktiska arbetet under dagen var att bland annat 

att tillverka en fredsduva, och släppa fredsballonger. Detta upplevdes av barnen som roligt men 

de förstod inte varför. Detta tror vi precis som Doverborg och Pramling (1988) att de skulle ha 

förstått om temat hade varat under en längre tid och om pedagogerna hade haft chans att 

diskutera och sätta ord för FN-dagens syfte. Några synliga effekter kunde vi inte se på grund av 

det var endast en temadag.  

 

Däremot kunde vi se effekter av det tematiska arbetet. Vi har uppmärksammat att vi har fått en 

bättre kontakt och ett bra förhållningssätt till barnen, när vi arbetade tematiskt med dem. Vi 

upplevde att det var lättare att prata om känslor när vi kom varandra närmre. Vi kände oss 

bekräftade i vår undersökning när barnen frågade efter nästa tillfälle då vi skulle ses under 

experimentlektionerna, vad som skulle hända och att barnen pratade och diskuterade med 

varandra, om det som vi hade gjort tillsammans med dem under experimentlektionerna, i de 

tematiska arbeten, precis som Doverborg och Pramling (1988) säger att barnen gör för att vi ska 

kunna känna att vi har lyckats med vårt tematiska arbete. Andra effekter som framkom i det 

tematiska arbetet, utifrån observationer och samtal med pedagoger i verksamheten var att barnen 

var samspelta och kände gemenskap med varandra under experimentlektionerna. Pojkar och 

flickor började leka mer med varandra efter det tematiska arbetet lika och olika. 
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Genom temat lika och olika fick barnen det bekräftat att det var tillåtet att vara olika och att 

pojkar och flickor kan leka med varandra. 

 

Det som vi vill lyfta fram och reflektera över när det gäller hur pedagogerna bemöter 

invandrarbarn och svenska barn i förskola och förskoleklass, är att det finns en skillnad enligt 

våra observationer och pedagogernas svar i intervjusvaren. Även om det inte är stora skillnader i 

bemötandet så kan vårt handlande påverka barnen enligt alla pedagogerna i intervjuerna men de 

vet inte hur. En del pedagoger som vi intervjuade sa sig först bemöta invandrarbarn och svenska 

barn lika. Efter att ha tagit del av våra observationsresultat blev de mer medvetna om sitt 

agerande. De hade inte reflekterat över frågan tidigare och därför inte heller formulerat det i ord. 

Eftersom det enligt pedagogerna i intervjuerna finns skillnader på bemötandet mellan barnen i 

verksamheten, anser vi att pedagogerna bör reflektera över sitt eget förhållningssätt till barnen. 

Även om pedagogerna bemöter vissa barn annorlunda kan det få konsekvenser. Det kan kanske 

finnas svenska barn som inte känner sig bekräftade eftersom de inte får samma uppmuntran som 

invandrarbarnen. Vi säger inte att det är så, utan vi diskuterar ur ett vidare perspektiv att det 

problemet kan uppstå. 

 

En del av pedagogerna säger att de uppmuntrar invandrarbarnen mer för deras framsteg i deras 

utveckling är tydligare och lättare att se. Vi anser som pedagoger behöver vi vara så pass 

professionella, att vi kan se alla barns utveckling, på förskola och förskoleklass. Fast det kanske 

är så att de svenska barnens språkliga framsteg inte är så tydliga som invandrarbarnens.  

 

Det är pedagogernas skyldighet enligt de styrdokument som finns och de yrkesetiska principerna, 

att vi som pedagoger ska kunna arbeta utifrån det enskilda barnet och barnen i grupp. Vi tycker 

att alla barn i förskola och skola är lika viktiga. Därför bör alla barn i verksamheten bemötas, 

uppmuntras och få samma chans till att förstå olika situationer, oavsett om man är ett svenskt 

barn eller invandrarbarn. En del pedagoger i vår undersökning säger sig också medvetet 

uppmärksamma invandrarbarnen, inför de svenska barnen, för att få de svenska barnens intresse 

riktade mot invandrarbarnen. Om pedagogerna medvetet arbetar utifrån detta, så kunde de även 

arbeta medvetet tvärtom med de svenska barnen.  
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Vi menar att pedagogerna medvetet kunde rikta uppmärksamheten till svenska barnen, för att få 

invandrarbarnens intresse riktat mot de svenska barnen. Att pedagogerna arbetar för att få ihop 

gruppen, att alla människor är intresserade av alla och att alla visar varandra respekt, oavsett 

bakgrund. Ellneby (1996) menar att vårt förhållningssätt mot en annan kultur gör det lättare att 

umgås med människor från olika kulturer om vi är beredda att acceptera och lära oss att förstå 

deras kultur. 

 

Det vi vill lägga fokus på när det gäller pedagogiskt arbetssätt för att skapa en god kontakt med 

invandrarföräldrarna, är att detta samarbete får lov att ta tid, enligt vår tolkning av intervjusvaren 

med pedagogerna. Även Bozarslan (2001) tar upp att det är en process att vinna barns och 

föräldrars förtroende och detta får växa fram under en längre tid.  

 

Pedagogerna anser att det behövs en bra kontakt med föräldrarna för att kunna skapa en relation 

med dem, som kan leda vidare till ett förtroendefullt samspel dem emellan. Det som kan påverka 

kontakten med föräldrarna är att det kommer ofta äldre syskon för att lämna och hämta sina 

småsyskon.  På så vis skapar inte pedagogerna någon kontakt med föräldrarna och detta i sin tur 

påverkar informationen till föräldrarna. 

 

Vi har upplevt i förskoleklassen att pedagoger inte vill lämna ut information till syskon. Detta är 

ett problem anser pedagogerna för de vet inte hur de hantera situationen. På förskolan har vi 

upplevt att en del pedagoger använder syskonen som tolk och skickar hem information med dem. 

Enligt Olsson (2002) och Ellneby (1996) tar de upp att man inte ska använda sig av syskon som 

tolk. Det beror på att det kan uppmuntra barnet till att ta över föräldrarnas roll och skada 

föräldrarnas auktoritet. För att skapa förtroende till föräldrarna kan det alltså vara av vikt för 

pedagoger att reflektera över detta. En sak som vi reagerade över var att pedagogerna inte hade 

någon större kunskap om invandrarfamiljernas bakgrund. Pedagogerna berättade att de ville ha 

information om vad barnen heter, vad de kommer ifrån och om de har varit med om något 

traumatiskt, som kan påverka barnen i verksamheten. Pedagogerna anser att detta skulle vara 

obligatoriskt men det är det inte. Pedagogerna vet inte om det beror på tystnadsplikt eller att de 

som handlägger familjerna inte heller har kunskap om det.  
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Utifrån våra observationer och våra intervjusvar från pedagogerna är det upp till pedagogerna att 

fråga om diverse saker som rör verksamheten i barngruppen, exempelvis mat, religion och sömn. 

Då är vi tillbaka på samspelet mellan pedagoger och föräldrar, att det bör få lov att ta tid. Därför 

kan kanske pedagogerna inte fråga direkt om olika saker utan måste först få ett förtroende från 

föräldrarna, för att kunna ställa frågor som rör verksamheten överhuvudtaget. Enligt Bozarslan 

(2001) ska förskolan försöka anpassa sig till invandrarbarnets och invandrarföräldrarnas behov 

och att det är svårt om man som pedagog inte har invandrarföräldrarnas förtroende. 

Avslutningsvis anser vi utifrån de tolkningar vi har gjort i föräldrasamverkan att man som 

pedagog bör vara tydlig i sitt språk, kroppsspråk och inte använda sig av svåra ord eller slangord 

och dialekter i samtalet med invandrarföräldrarna.  

 

Det är viktigt att vara positiv i sin yrkesroll och inte vara rädd för att bjuda in föräldrarna till 

förskolan och skolan. Raundalen och Lorentzen (1996) säger att vi människor behöver lära oss 

om att vi är olika både utanpå och inuti men ändå att vi har mycket gemensamt. Vi uppfattar att 

vi har förmedlat detta till barnen i förskolan och barnen i förskoleklassen genom våra teman om 

lika/olika och i temat känslor. Men vi instämmer med Norell Beach (1998) om att det som 

inspirerar någon till djup självreflektion eller konkret utvecklingsarbete i barngruppen, kan gå 

någon annat barn obemärkt förbi och vise versa. Därför menar Norell Beach (1998) att det finns 

inga totalrecept att redovisa. Sträng (2000) tar upp tankar hämtade från Vygotskijs teorier om en 

idévärld, där människor ständigt befinner sig under utveckling och förändring. Enligt Sträng 

(2000) betyder det att människan har i varje situation möjlighet att ta över och ta till sig, 

appropriera, kunskaper från våra medmänniskor i olika samspelssituationer. Detta är något som 

vi vill ta med oss i vår kommande yrkesroll. 

 

 

4.6 Uppsatsens bidrag till yrkesrollen och vidare forskning 

 
I vår forskning har vi utgått från två kvalitativa studier om tematiskt arbete, föräldrasamverkan 

och om bemötandet av barn. Forskningen är genomförd på en förskola och en förskoleklass. Vi 

vill påpeka att det är en liten undersökning och att våra slutsatser inte gäller generellt för alla 

barngrupper.  
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Med utgångspunkt i vår uppsats tror vi det är möjligt att uppsatsen kan väcka funderingar hos 

andra pedagoger utifrån vår problemprecisering, om deras egen läranderoll som pedagoger. 

Mångkulturella förskolor och skolor kan använda vår uppsats som underlag i pedagogiska 

diskussioner, som exempelvis behandlar hur pedagogerna bemöter invandrarbarn och svenska 

barn. 

 

Det finns områden som andra pedagoger skulle kunna forska vidare i, utifrån vår uppsats. Förslag 

skulle bland annat kunna vara att undersöka vidare hur pedagogerna skapar en god kontakt med 

invandrarföräldrarna. I vår litteraturdel framkom det goda exempel på hur pedagogerna kan gå till 

väga för att skapa en god föräldrakontakt.  

 

Utifrån vår undersökning av verksamheten på förskola och förskoleklass, var det inte mycket av 

vad litteraturen tar upp, som pedagogerna arbetade utifrån. Ett annat område till vidare forskning 

skulle kunna vara pedagogernas bemötande mot invandrarbarn och svenska barn.  

Vi anser att det skulle vara intressant att se om andra pedagoger kom fram till samma slutsatser 

som vi i vår undersökning.  

 

 

4.7 Sammanfattning 

 
Enligt Lpo 94, Lpfö 98 och de yrkesetiska principerna är det pedagogens uppgift att sätta 

eleverna och deras lärande i centrum, oavsett bakgrund. I vår litteratur del har vi tagit upp 

litteratur om mångkulturellt arbete som rör föräldrasamverkan, tematiskt arbete och pedagogernas 

bemötande av invandrarbarn och svenska barn. Vi har i arbetet även beskrivit hur barn lär och 

vad vår empiriska del grundar sig på. 

 

I den empiriska delen beskriver vi vår undersökning. Det vi har undersökt är vilka effekter det har 

för den mångkulturella barngruppen att man som pedagog arbetar med enskilda temadagar 

och/eller tematiskt arbete med frågor som rör ett mångkulturellt samhälle. Vidare har vi 

undersökt om det finns några skillnader på hur pedagogerna bemöter invandrarbarn och svenska 

barn i förskola och skola.  
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Slutligen har vi undersökt vad pedagoger gör för att skapa en god kontakt med 

invandrarföräldrarna. Vi genomförde undersökningen på en förskola och i en förskoleklass. 

Undersökningen baserades på observationer, intervjuer med tio pedagoger och 

experimentlektioner. Vi kom fram till att det fanns vissa skillnader i bemötandet mellan 

invandrarbarn och deras familjer. Vi kom även fram till att tematiskt arbete bör sträcka sig över 

en längre tid för att det ska bli några synliga resultat.  
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Sammanställning av intervjuer med fem Bilaga I 

pedagoger på förskolan             

 

I = Intervjuare 

P = Pedagoger 

 

I: Hur skapar man som pedagog ett förtroendefullt förhållningssätt till invandrarföräldrarna? 

P: En pedagog svarade att hon tyckte det var svårt. Det är enklare att skapa förtroendefullt 

förhållningssätt när föräldrarna kan mer svenska. Hon tycker att som pedagog ska man vara 

trevlig och att vara som ”vanligt” mot alla föräldrar. En annan svarar att som pedagog tillgodoser 

man föräldrarnas önskningar om mat och sömn, men att man samtidigt får in invandrarbarnen i 

förskolans rutiner. En tredje säger att man som pedagog, berättar mer utförligt för de 

invandrarföräldrar som vill, om barnets vardag på förskolan för att få kontakt med föräldrarna. 

Då använder de sig av fotografier för att visa föräldrarna vad de menar. En fjärde pedagog 

belyser att det är viktigt med tolkhjälp. Att pedagoger kommunicerar genom att tala tydligt och 

sakta och tar bilder till hjälp, när de inte kan förklara vissa ord. Skickar hem lappar med diverse 

meddelande till papporna, för de kan oftast bättre svenska. Den femte säger att det är viktigt att 

vara tydlig emot föräldrarna så de kan förstå vad pedagogerna säger. Hon säger också att de inte 

ställer så höga krav på invandrarföräldrarna, på grund av språket, att det kan vara svårt att förstå 

varandra. Äldre syskon till invandrarbarnen på förskolan kan oftare lite mer svenska än sina 

föräldrar, därför får syskonen agera tolk i vissa fall. 

 

I: Hur arbetar pedagogerna ur ett mångkulturellt perspektiv utifrån de styrdokument som finns? 

P: Samtliga pedagoger säger att de inte använder läroplanen som ett naturligt inslag i deras 

verksamhet. Läroplanen är inte lika naturlig för dem som den är för dem som studerar till lärare 

nu, säger en pedagog. En annan pedagog kallar det för ”tyst kunskap”. Vidare säger en annan 

pedagog att läroplanen är svår att utgå konkret ifrån men de vet vad som står i den.  
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I: Vilka kunskaper har pedagogerna om invandrarbarnen och deras föräldrars bakgrund? 

P: Samtliga pedagoger säger att de får knappt någon information om invandrarbarnen och deras 

föräldrars bakgrund. Alla fem pedagogerna säger att den kunskap de får om familjerna, är genom 

samtal med invandrarfamiljerna allt eftersom det dyker upp olika frågor som berör verksamheten. 

Pedagogerna kan också fråga äldre syskon som oftast kan lite mer svenska. Hur mycket som 

invandrarfamiljerna svarar på av det pedagogerna frågar, beror på. En pedagog kallar det för en 

”personlighets sak”. Vissa föräldrar berättar allt eller ingenting alls om sig själva. Så är det med 

de svenska föräldrarna också.  

 

I: Vilka problem kan uppstå om man inte har denna kunskap? 

P: Alla pedagoger sa att det kunde hända en del om man inte hade denna kunskap. En pedagog 

tog upp att det ibland har hänt att förskolan har fått fel namn på barnen som ska börja på 

förskolan. Det har också hänt att de inte vet varifrån familjerna kommer. Detta i sin tur har lett till 

att man har ordnat fel tolk, vid tolktillfället. Det har även uppstått problem vid tolk tillfällen där 

det har kommit en kvinna från invandrarfamiljen och så har det kommit en manlig tolk. 

Pedagogen berättar att i vissa kulturer är kvinnan underordnad mannen och vid ett sådant 

tolktillfälle har inte kvinnan berättat mycket för pedagogerna. 

 

I: Vilka fördomar finns i en mångkulturell verksamhet? 

P: Två utav pedagogerna säger att de inte har märkt av några fördomar. En pedagog har 

uppmärksammat att barnen har konstaterat att de har olika hudfärger men inte i negativ 

bemärkelse. En annan pedagog har hört att barnen säger ”att du inte behöver sola för du är så 

brun redan” i positiv bemärkning. Den femte pedagogen säger att hon har upplevt att barnen kan 

säga ”hon/han den bruna”, när de ska förklara vilket barn de menar. Det finns också barn som 

säger ”hon/han kan inte prata svenska”. Hon tycker att barnen har positiva konstaterande istället 

för att säga att de använder sig av fördomar.  
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I: Hur kan man göra för att lyfta fram det som är gemensamt för de olika kulturerna som kan 

förena barnen och känna likheter i stället för olikheter? 

P: En pedagog sa att det var viktigt att låta barnen få sin egen tid, till att komma in i gruppen på 

förskolan. De andra fyra tyckte det var bra att arbeta med språket, exempelvis men rim och 

ramsor och sjunga sånger tillsammans. Äta mat från olika kulturer. 

 

I: Vilken betydelse har det om man medvetet arbetar på detta vis? 

P: Samtliga pedagoger trodde att det har en stor betydelse för barnen. Barnen blir mer 

intresserade och nyfikna av varandra och att det borde bli en annan stämning i barngruppen om 

man visar respekt för varandra. 

 

I: Vilka skillnader finns det på hur man bemöter invandrarbarnen gentemot de svenska barnen? 

Vilka effekter får det? 

P: Tre av pedagogerna säger att de ger sig mer tid till invandrarbarnen, genom att de förklarar och 

förenklar olika ord så att barnen ska förstå vad pedagogerna pratar om. Fyra av pedagogerna 

berömmer invandrarbarnen i deras språkutveckling. En av de fyra säger att hon berömmer 

invandrarbarnen mer för det är lättare att se deras framsteg tydligare än de svenska barnens. Hon 

berömmer även invandrarbarnen för att de svenska barnen ska få upp ögonen och bli intresserade 

av invandrarbarnen. Ingen av pedagogerna har svarat på vilka effekter detta kan få, även om de 

tror att det blir det. 
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Sammanställning av intervjuer med fem Bilaga II  

pedagoger i två förskoleklasser  

 

I = Intervjuare 

P = Pedagoger 

 

I: Hur skapar man som pedagog ett förtroendefullt förhållningssätt till invandrarföräldrarna? 

P: I denna fråga var alla fem pedagoger eniga i hur man kan skapa ett bra förhållningssätt. Man 

skall vara tydlig i sitt språk, gärna övertydlig. Det är viktigt att man använder ett enkelt språk som 

de förstår, och att man undviker slangord och dialektord. Har de svårt för att förstå så får man ta 

till knep som att använda kroppsspråket, peka, rita och visa konkret vad man vill ha sagt. Man 

måste alltid försöka att vara positiv i mötet med föräldrarna och respektera dem och deras 

önskning när det gäller mat, religioner och andra kulturer. Det är viktigt att möta dem där de är.  

Alla skulle vilja ha större tillgång till tolk än vad de har, men i vissa fall får de använda det som 

exempel vid utvecklingssamtal.  

 

I: Hur arbetar pedagogerna ur ett mångkulturellt perspektiv utifrån de styrdokument som finns? 

P: Tre av pedagogerna säger att det som de arbetar med är att få in alla i gruppen så att den 

fungerar, och så att alla barn får vara med och leka. Man skall försöka att möta dem där de 

befinner sig, och behandla alla barnen lika. Två av pedagogerna påstår att de inte tittar i 

styrdokumenten så ofta. 

 

I: Vilka kunskaper har pedagogerna om barnen och deras föräldrars bakgrund?  

P: Alla fem pedagoger var överens om att de inte visste mycket om bakgrunderna, om inte de 

själva berättade något för pedagogerna. 

 

I: Vilka problem kan uppstå om man inte har denna kunskap?  

P: Alla sa att mycket kan hända om man inte har denna kunskap. Saker som kan uppstå är olika 

missförstånd som t ex när det gäller måltiderna, vissa äter ju inte griskött. 
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Andra saker som kan uppstå är att man inte kanske alltid förstår barnen olika reaktioner, t ex att 

man gör ett fars dag kort så är det någon som inte har någon pappa att ge det till så kan det uppstå 

problem om man inte vet om detta. 

 

I: Vilka fördomar finns i en mångkulturell verksamhet? 

P: Tre pedagoger har inte sett att det finns några fördomar, men skulle det finnas är de övertygade 

att det kommer hemifrån eller från äldre kompisar. Medan två pedagoger hävdar att det finns 

fördomar bland barnen. Det som de sett är att de kallar mörkar barn för bl a ”bajskorv”, och att de 

inte vill hålla de mörka barnen i handen. Dessa två pedagoger hävdar också att det kommer 

hemifrån och inget som barnen har i sig. 

 

I: Hur kan man göra för att lyfta fram det som är gemensamt för de olika kulturerna som kan 

förena barnen och känna likheter i stället för olikheter? 

P: Alla pedagoger var överens om att de varken pekar på det som gör dem olika eller lika. De gör 

sånt som alla barn tycker är roligt som att t ex leka, alla barn har samma behov och de kan formas 

efter omgivningen. De vill heller inte ge svar på sånt som de inte frågar om utan bara utgå från 

barnen själva. 

 

I: Vilken betydelse har det om man medvetet arbetar på detta vis? 

P: De sa att det hade en stor betydelse för barnen. Respekten blir större ju mer gemensamt som de 

har. Men det är något som man får arbeta med under en längre tid. 

 

I: Vilka skillnader finns det på hur man bemöter invandrarbarnen gentemot de svenska barnen? 

Vilka effekter får det? 

P: Två pedagoger säger att de bemöter barnen olika. Till invandrarbarnen är de tydligare i sitt sätt 

att prata, dubbelkollar saker och ting och undviker vissa saker som de vet att de inte förstår. En 

pedagog kan tro att hon bemöter dem olika fast omedvetet. Två pedagoger menar på att man inte 

kan jämföra barnen utan man skall utgå från deras behov och där de står just nu, och att man skall 

ha en förståelse för dem. Alla trodde att de berömmer invandrarbarnen olika från de svenska 

barnen. 
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Att man mer berömmer framsteg i språket, och det är så tydliga framsteg så de märks mer. Att 

man berömmer språket ger en positiv förstärkning som gör att de vill gå vidare i sin utveckling.  
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Experimentlektionernas upplägg och genomförande Bilaga III 

 

Varje experimentlektionspass som vi höll i varade ca en halvtimme. 

 

 
Förskolan 

I förskolan utgick den empiriska delen av ett tematiskt arbete som kallades lika och olika. 

Barngruppen bestod av pojkar och flickor. Antalet barn i gruppen varierade mellan fyra till sju 

barn. Det kunde vara som mest sju barn, tre pojkar och fyra flickor. Gruppens storlek varierade 

på grund av barnens schema på förskolan. Vid varje experimentlektion var det två pedagoger 

närvarande. En som höll i experimentlektionen och en som observerade. 

 

Temat introducerades genom att läsa sagan om ”Pricken”. I vår litteratur tar författaren 

Raundalen, upp att det går bra att gestalta känslor, genom att låta djur spela huvudrollen. Barn 

kan på så vis leva sig in situationen och göra om det till mänskliga känslor. Detta ville vi gärna 

prova i vår empiriska del, för att se om det fungerar i praktiken. Boken Rey (1984) handlar om 

Pricken som är en prickig kanin som lever i en familj, med kaniner som bara är vita. Detta skapar 

problem för Pricken och han känner sig utanför. I boken om ”Pricken” får man följa honom 

genom hela boken, för att se hur det går för honom.   

 

Efter boken ”Pricken” kom vi in på lika och olika, genom att vi utgick från att Pricken var olik 

sin familj. Vi kopplade det till oss människor att vi är olika. Därefter fick barnen rita och måla 

varsin kanintavla. Barnen ritade och målade kaniner som såg olika ut men som ändå var 

kompisar, med utgångspunkt i boken ”Pricken” 

 

Nästa steg var att läsa boken ”Lika som bär” för barnen. Boken Stalfelt (1999) tog upp tankar så 

att man kunde fantisera om att tänka, att alla människor såg likadana ut, hette samma sak, tyckte 

om samma sak osv. 

 

Utifrån boken kom vi tillsammans in på att människor såg olika ut, men att vi hade mycket som 

var lika också, som kroppen, hår, ögon osv. Härefter ritade och målade barnen självporträtt. 
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Till hjälp hade barnen egna fotografier på sig själva vid sidan om sina papper. De som ville 

kunde titta sig i spegeln. Fotografierna och spegeln skulle vara till hjälp för barnen att hitta mer 

detaljer på hur de själva såg ut. Vid en annan lärandesituation handlade om att våga sätta ord på 

vad man tyckte om olika saker. Barnen skulle få lov att tycka till inför sina kompisar och stå för 

vad man svarade. Detta genomfördes med en boll som rullades runt till alla i ringen. Frågor som 

barnen fick svara på var: Vad tycker du bäst om att göra? Vilken är din bästa kompis? Vilken är 

din bästa färg? Vilken är din favorit frukt? Vi fortsatte med att leka en lek, som heter 

önskeringen. Barnen fick önska sig det de allra helst ville ha i önskeringen, inför sina kompisar. 

Vi avslutade med att göra en samarbetsövning i bild. Vi kallade det för kulmålning. Barnen 

tillsammans med två pedagoger hade ett stort papper de höll i med händerna, med färg på. På 

pappret fanns det en kula som inte fick trilla utanför pappret. Kulan skapade mönster på pappret 

samtidigt som alla samarbetade. 

 

Vidare i temat fick barnen göra enkla tabeller. Barnen skulle sätta sitt namn, i rätt kolumn 

beroende på det som de själva tyckte stämde. Det fanns högst tre kolumner att välja på för inte 

göra det för svårt. Förslag på de olika kolumnerna var pojke/flicka, ögonens olika färger som 

brun/blå/grön, hårets färg ljus/mörk och vilken frukt de bäst gillade banan/päron/äpple. Barnen 

fick skriva sitt namn i rätt kolumn och sedan räknade vi samman resultaten. Vi avslutade denna 

lärandesituation med att göra en stor kulmålning ihop. Vi satt på knä på golvet. Först provade vi 

med att lägga dit en glaskula på vårt papper och barnen fick prova att samarbeta för att inte låta 

kulan rulla utanför pappret. Därefter fick barnen välja varsin färg som de ville ha med på pappret. 

Efter detta lyfte vi upp pappret och la en kula rakt i färgen och återigen skulle vi försöka att kulan 

inte rullade utanför pappret. Som avslutning på kulmålningen, fick barnen prova att samarbeta 

med två kulor på pappret. 

 

Hela temat avslutades med att prata om lika och olika. Barnen kom fram till att det faktiskt är tur 

att vi är olika och tycker om olika saker, för vi skulle kunna uppskatta varandra. Alla barnen i 

gruppen var olika, även pedagogerna, men vi var ändå bra kompisar tillsammans. Så vi målade en 

kompis tavla ihop. Barnen fick ett stort, runt, vitt papper ihop. De fick själva fantisera om det 

föreställde en tårta, en boll eller ett hjul eller vad det kunde föreställa.  
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Det vita pappret var indelat i sex bitar. På varje bit stod det barnens namn och en målarfärg. I 

bakgrunden hördes det lugn och avslappnande musik. Ville barnen byta färg under tiden de 

målade fick de artigt fråga sina kompisar, om att byta färg. Så fortsatte det tills hela kompistavlan 

var färdig.  

 

Förskoleklassen 

I förskoleklassen bestod den empiriska delen av ett tematiskt arbete som vi kallade för känslor. 

Det som vi ville ha fram utav temat var att barnen skulle kunna sätta ord på sina känslor och 

berätta vad de känner. Vi ville även att barnen skulle lära sig att hantera sina känslor, vad man 

kan göra när man t.ex. är arg. Barngruppen bestod av alla barn i klassen på 22 elever. Vi har valt 

att prova på att arbeta i två olika gruppstorlekar, halvklass och grupper med ca fem barn åt 

gången. Vid varje experimentlektion var det två pedagoger närvarande. En som höll i 

experimentlektionen och en som observerade. 

 

Vi introducerade vårt tema med att börja med enkla lära-kännaövningar. Vi berättade för 

varandra vad vi hette, vad vi tyckte var roligt och vad vi tyckte var tråkigt i samlingen. Vi 

väntade ca en vecka för att starta det tematiska arbetet, för att barnen skulle hinna få förtroende 

för oss. Då började vi samtala om känslor. För detta valde vi att göra i halvklass för att alla barn 

skulle få säga vad det kände, och så att de skulle lyssna på varandra. Vi började med att samtala 

om vad känslor betyder för något. Efter att vi suttit och samtalat så förstod plötsligt några av 

barnen vad det var och sa glad. Efter det så började alla känslor att komma upp till diskussion 

fram. De känslor som vi kom fram till att vi skulle arbeta med var glad, arg, ledsen och kärlek. 

Samtalen gick bra med bägge grupperna som vi arbetade i. Barnen kunde sätta in sina känslor i 

olika situationer och prata om dem tillsammans. 

 

Vid nästa tillfälle arbetade vi också i halvklass blandat pojkar och flickor. Vi skulle rita våra 

känslor. Barnen fick välja en av de fyra känslor som vi bestämde innan att vi skulle arbeta. 

Resultatet blev väldigt varierande, alla känslor kom fram på bilderna som de gjorde. 

 

Vidare i vårt tema skulle vi agera till våra känslor. Vi arbetade i halvklass med barnen. Vi 

använde oss av boken ”Känsloresan” Haglund & Löfberg (1999) som vi läst. 
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Vi började med att prata om att vara glad, hur man kände sig, hur man ser ut när man är glad och 

alla fick säga sitt namn och låta glad. 

 

Sedan satte vi i gång musik som fanns i boken ”Känsloresan” som var relaterat till just denna 

övning. Barnen fick agera ut till den glada musiken på golvet, och det blev bl.a. dans och hopp.  

Efteråt så satte vi oss igen och barnen fick berätta hur det kändes när vi agerade ut till musiken. 

Vidare fortsatte vi med känslorna arg, ledsen och kärlek. Vi samtalade därefter på liknande sätt 

om dessa tre känslor som vi gjorde men glad. Därefter agerade vi ut alla efterhand som vi 

samtalat om dem, och vi fick olika rörelser och reaktioner till de tre olika känslorna.  

 

Nästa gång vi arbetade med temat skulle barnen sätta färg på känslorna, i halvklass. Vi satt runt 

ett bord och började samtala igen om känslorna, och vi bad barnen börja tänka på känslan glad. 

De skulle tänka vilken färg som passar bra när man är glad. Man fick bara lov att använda en färg 

per känsla och teckning. På samma vis arbetade vi igenom alla fyra känslor. Efter de gjort sina 

fyra bilder samtalade vi om deras bilder om varför de valt just den färg som de gjorde. Resultaten 

var väldigt varierande. 

 

Vid nästa tillfälle skulle barnen måla till musik. I denna övning valde vi att ha ca 5 barn i taget, 

blandat pojkar och flickor. Det valde vi för att det inte skulle bli för stimmigt, utan så de kunde 

sitta i lugn och ro och lyssna till musiken. Vi valde att spela tre olika musikgenrer, så att vi skulle 

kunna se om resultaten blev annorlunda på de olika bilderna. De genrer vi valde var hårdrock, 

schlagers och kärleksmusik. Barnen skulle sitta och lyssna till musiken lite först så de kunde 

känna vilken känsla som de kunde koppla det till. Vi spelade samma låt två gånger så att de 

skulle ha lite tid för sina bilder. Efter varje bild samtalade vi om motiven på bilderna, sen pratade 

vi om musiken och om det fanns något samband. 

 

Avslutningsvis i temat läste vi boken ”Lika som bär” i grupper på ca fem elever i varje, det valde 

vi för att det fanns mycket att diskutera. Boken tog upp många ämnen som man kan relatera till 

känslor som att vi är lika men samtidigt olika. Olika hudfärger, ögon och hår. 

Boken tog även upp ämnet mobbning och när man är utanför. Barnen verkade kunna sätta sig in i 

hur allt detta kunde kännas och det blev många bra diskussioner som vi fick delta i. 
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Barnen kom fram till att man alltid ska låta alla barn vara med och leka, att man skall vara snäll 

och att alla är lika men ändå olika på utsidan. Vi hade en enskild temadag på FN-dagen som 

handlade om att man skall respektera varandra, och att man ska vara snäll och inte slåss. 

 

Dagen startade med att alla barn och vuxna samlades i en stor lokal för att sjunga fredssånger och 

dansa i en stor ring tillsammans. Sen gick temat vidare med att det stod en spann med olika 

flaggor i, som representerade de olika nationaliteter som barnen kom ifrån på just vårt spår. Sen 

tittade vi på en film som handlade om lekar från olika dela av världen, vissa som vi kände igen 

från vårt land. Vidare delades barnen upp i olika grupper så att vi skulle göra olika praktiska 

saker som att tillverka en fredsduva och skriva en fredshälsning. Fredshälsningen sattes senare 

fast vid en ballong som alla barnen såg på och som vi släppte tillsammans ut i luften. Dagen 

avslutades med att det var tårta och saft, tårtan var formad så det stod FN på den. 
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