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Abstract 
 
Denna studie syftar till att undersöka huruvida det finns några handlingsplaner att tillgå i 
förskolan för att möta andra kulturer. Den tar även upp pedagogers kunskap, förberedelse och 
erfarenhet av mångkultur i förskolan. Sverige har under de senaste decennierna blivit ett 
mångkulturellt land och vi kommer att möta många barn med rötter i andra länder. I arbetet 
tar vi bland annat upp invandringens historia och vad som tidigare skrivits om kulturella 
möten. Vi har gjort kvalitativa intervjuer med 12 förskollärare och barnskötare i förskolan. 
Dessa informanter har svarat på frågor om handlingsplaner, arbetssätt, fortbildning med 
mera. Det visade sig att det inte fanns några handlingsplaner. Flertalet av informanterna 
önskade dock att det fanns en sådan handlingsplan att tillgå. Större delen av informanterna 
hade arbetat länge i förskolor med hög andel invandrare, därför kände de sig väl förberedda. 
När det fanns barn med utländsk bakgrund på förskolorna förändrades verksamheten på så 
vis att det var mer språkträning och aktiviteterna genomfördes i mindre grupper. 
 
Ämnesord: mångkultur, förskolan, arbetssätt, kulturmöte. 
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1 Inledning 
 

Vart fjärde barn som går i förskolan har invandrarbakgrund (Bozarslan 2001:107). År 2002 

hade 18 % av barnen i Skåne utländsk bakgrund. I Malmö var siffran 40 %. I dessa siffror 

ingår alla barn upp till 17 år som själva var födda utomlands eller vars båda föräldrar var 

födda utanför Sverige (www.scb.se). Alla de barn som har en förälder från ett annat land är 

alltså inte inräknade. Sverige har under de senaste decennierna blivit ett mångkulturellt land. I 

Bonniers svenska ordbok definieras begreppet mångkultur så här: ”mångkulturell, som präglas 

av inflytande från många (länders) kulturer: det mångkulturella samhället” (Malmström 

1994:366). Detta innebär att det kommer nya influenser i form av seder, traditioner, språk, 

mat, värderingar, klädbruk, religioner, livsstilar och beteenden. Vi har under vår VFU 

(verksamhetsförlagd del av utbildningen) mött invandrarbarn och av personalen hört talas om 

olika kulturkrockar. Exempel på sådana är föräldrar som inte vill ta i hand och barn som inte 

ser vuxna i ögonen. Detta gjorde att vi blev mer nyfikna på området mångkultur. 

 

Eftersom vi lever i ett mångkulturellt samhälle kommer vi med all säkerhet att möta många 

barn med utländsk bakgrund i vårt arbete som pedagoger. Enligt läroplanen för förskolan 

(LPFÖ 98) ska pedagogerna i förskolan anpassa verksamheten till alla barn och ta hänsyn till 

att barn lever i olika livsmiljöer och har olika erfarenheter. 

 

Alla barn i förskolan ska få känna sig accepterade oavsett vilken bakgrund de har. Om ett barn 

känner att det inte är accepterat på grund av sin kulturella bakgrund kan han/hon förneka sin 

identitet och känna och han/hon inte duger, vilket är förödande för självförtroendet (Bozarslan 

2001:55). Integration handlar, enligt oss, om att en person oavsett var han/hon kommer ifrån, 

vem han/hon är och vad han/hon har för värderingar, ska få vara delaktig i det svenska 

samhället, och dit räknas naturligtvis också förskolan. Förskolan ska integrera invandrarbarn 

och ingen ska känna att de hamnar utanför. 

 

Området mångkultur är brett och det finns mycket intressant att utforska inom detta område. 

Detta gjorde det svårt för oss att begränsa oss. Eftersom vi ska arbeta i förskolan fastnade vi 

till slut för att undersöka om det finns några handlingsplaner i förskolan att tillgå för att 

hantera mötet med andra kulturer och hur de i sådana fall ser ut. De flesta har någon kontakt 

med människor från andra kulturer. Det är emellertid ändå många som inte alltid vet hur de 
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ska agera vid kulturmöten (Hedencrona & Kós-Dienes 2003:7). Vi vill även veta hur 

pedagogerna på de olika förskolorna förberett sig.  

 

Anledningen till att vi har valt just området mångkultur är att vårt intresse har växt mer och 

mer för detta område eftersom det debatterats mycket om det i media och vi tror att vi 

kommer att få kunskaper som vi kommer att ha nytta av i vårt framtida yrke som 

förskollärare. Vi tror också att andra pedagoger, särskilt de som är nya i yrket och de som inte 

är så vana att träffa invandrare kommer ha nytta av den information vi fått fram genom 

arbetet. Genom vår undersökning trodde vi att vi skulle få exempel på kulturkrockar som kan 

uppstå och vart pedagoger, men även andra som kommer i kontakt med mångkultur, kan 

vända sig för att hitta lösningar. Har pedagoger kunskap om olika kulturer är det lättare att 

förstå och möta alla barn. Läroplanen för förskolan (LPFÖ 98) betonar tydligt vikten av att 

just möta alla barn. 

 

Förståelse för andra kulturer är viktigt i mötet med invandrare. Det är alltid önskvärt med 

kunskaper om och förståelse för andra kulturer. Detta är i stort sett nödvändigt när man 

arbetar i ett invandrartätt område, framför allt som pedagog i förskolan. Detta är viktigt i 

mötet med barnen men även med föräldrarna. Det är lätt hänt att vi förolämpar andra om vi 

inte vet vad just de upplever som förolämpande (Ellneby 1996:30). 

 

1.1 Syfte 

 

Syftet med detta arbete är att belysa mångkultur i förskolan. Mångkultur är ett högaktuellt 

ämne som tas upp frekvent i medierna, men vilka kunskaper har personalen i förskolan? Vi 

ville ta reda på om det finns handlingsplaner för hur barn och föräldrar från andra kulturer ska 

bemötas i förskolan. Dessa ville vi sedan jämföra med hur pedagogerna verkligen arbetar: 

finns det några skillnader mellan mål och verklighet? Genom att få svar på dessa frågor ville 

vi få en grund att stå på inför vårt kommande yrkesliv. Vi tror även att andra pedagoger kan 

ha nytta av vår undersökning. 
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2 Litteraturgenomgång 
 

Vi börjar vår litteraturgenomgång med att ta upp hur invandringens utveckling i Sverige har 

sett ut från förra sekelskiftets början fram till våra dagar. Detta för att visa på hur snabbt 

Sverige har blivit ett mångkulturellt land vilket mer och mer genomsyrar vårt nya samhälle.  

Därefter behandlar vi olika begrepp som många gånger förknippas med invandrare och 

mångkultur. Med detta vill vi ge en förståelse för vad invandrare kan stöta på i samhället. Vi 

kommer kort att gå in på hur flyktingkrisen kan påverka barn och vuxna eftersom en tredjedel 

av dem som får permanent uppehållstillstånd i Sverige har svåra trauman bakom sig 

(O´Connor m. fl. 2004:2). Många ser invandrare som ett kollektiv, därför vill vi understryka 

hur viktigt det är att man ser till individen. Avslutningsvis behandlar vi hur förskolan är en 

arena för kulturkrockar mellan personalen och invandrarbarnens föräldrar.  

 

2.1 Invandringens utveckling 

 

Sverige har länge varit ett homogent land med en enhetlig befolkning (Gerle 1999:12). Det är 

under de senaste decennierna som Sverige har blivit ett mångkulturellt land. Vi vill göra en 

tillbakablick på hur invandringen i Sverige har sett ut sedan förra sekelskiftet eftersom vi 

anser att det är relevant för det vi ska undersöka och för att det mångkulturella samhället 

präglar oss mer och mer i den tid vi lever i. I Bonniers svenska ordbok (1994:247) benämns 

invandrare som ”en person som har flyttat hit från ett annat land”. När vi talar om främmande 

kulturer menar vi alltså kulturer från alla andra länder. 

 

Kring förra sekelskiftet var invandringen till Sverige liten. År 1900 fanns det 35 600 personer 

som hade utländsk härkomst i Sverige. Då kom de flesta invandrarna från våra grannländer. 

Under mellankrigstiden kom det färre än 8000 personer om året. Under andra världskriget 

ökade invandringen, främst från grannländerna, och uppgick till 20 000-30 000 per år. Efter 

krigets slut fanns det ca 100 000 invandrare, vilka utgjorde ca 1,5 % av befolkningen (Jansson 

uå: 20).  

 

Under 50-60-talen behövde Sverige arbetskraft. Den största andelen av dem som kom hit 

bestod av finländare, jugoslaver, italienare och greker. Allt var klart före hitresan och 
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företagen hade ordnat tillstånd, arbete och bostäder till dem. Majoriteten av dem som kom hit 

hade räknat med att jobba ihop pengar i några år och sen flytta tillbaka igen, men de flesta 

stannade kvar i Sverige. Sverige fick ca 275 000 nya svenska medborgare under åren 1967-

1980 (Brändefors m.fl., 1990:73). 

 

Efter 1972 ändrades invandringens mönster. Sverige gick in i en lågkonjunktur med ganska 

hög arbetslöshet och arbetskraftsinvandringen upphörde nästan totalt på 70-talet (Brändefors 

m.fl., 1990:75). Arbetskraftsinvandringen ersattes av anhöriginvandringen i början av 70-

talet. Invandrarna kom då främst från tredje världen och Östeuropa. I slutet av 80-talet ökade 

den utomeuropeiska invandringen och stod då för ca 50 %. Det var flyktingar som hade 

skyddsbehov, eller som var anhöriga eller som flydde på grund av ekonomiska problem 

(Jansson uå: 20-21). 

 

Under 1990-talet kom det många jugoslaver hit på grund av krigsutvecklingen där. 

Invandringen från Europa ökade. Samtidigt kom även fler invandrare från Iran, Irak, 

Afghanistan, Syrien och Somalia till Sverige. År 1999 uppgick antalet invandrare till 1 778 

000 personer. Om man ska beräkna fördelningen inom hela invandrarbefolkningen, blir det i 

procent räknat så att 37 % kommer från Norden medan 63 % kommer från utomnordiska 

länder (Jansson uå: 21). Idag uppgår invandrarbefolkningen till en dryg femtedel av Sveriges 

befolkning. Statistiska centralbyrån (SCB) räknar med att invandrarbefolkningen ökar till 25 

% redan år 2010 (Jansson uå: 24). 

 

 Med denna bakgrund vill vi visa på att detta är ett viktigt och högaktuellt ämne att ta upp och 

att vi med all sannolikhet kommer att stöta på invandrarbarn i förskolan. Denna 

samhällsutveckling medför att förskoleverksamheten till viss del får anpassa sig vilket innebär 

nya krav och utmaningar för oss som pedagoger i mötet med invandrarbarn. 

 

2.2 Värdegrunden 

 

Ordet värdegrund hör vi ofta i diskussioner som rör förskola och skola. Det tas upp i 

läroplanerna och är något vi kommit i kontakt med flertalet gånger under vår utbildning. Vad 

menas då med värdegrunden och på vilket sätt påverkas den pedagogiska verksamheten i 
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förskolan av den? Många grupper har särskilda regler och värderingar för att få en större 

gemenskap. Alla vill känna tillhörighet till någon grupp. Lahdenperä (2001) menar att våra 

värderingar styr hur vi handlar i olika situationer, att oavsett vad vi gör är vi påverkade av 

dessa värderingar. Den gemensamma värdegrunden skapar mening och ordning i samhället. 

Den sociala omvärld vi växt upp i påverkar hur vi ser på omgivningen. Denna kultur är 

självklar för oss även om vi inte är medvetna om den (Lahdenperä 2001:116-117). 

 

2.3 Kultur, etnicitet och socialisation 

 

Begreppet kultur kan innefatta mycket. Det kan vara allt ifrån traditioner, språk, religion, 

sociala aktiviteter till våra attityder, erfarenheter och kunskaper om världen (Salimi 1997:88). 

Det är viktigt att tillhöra en kultur, den ger oss trygghet. Den hjälper oss bland annat med hur 

vi ska uppföra oss mot varandra, hur vi kan skämta, hur vi ska klä oss i olika situationer och 

så vidare. De kulturella tillhörigheter bestämmer vad vi ska tänka och tycka. Från barnsben 

får vi en kulturell identitet, det är då den skapas. Det man blir uppväxt med är det som gäller 

och känns helt naturligt. Personer som har en svag identitet kan ha svårare för att tackla 

kulturkrockar (Brändefors 1990:16). 

 

Från ordet kultur kan paralleller dras till ordet etnicitet. Det handlar om en grupp som har 

något gemensamt, där gruppmedlemmarna bland annat delar samma värderingar. Enligt 

Sailmi kan inte en grupp kallas etnisk om den inte ser till att föra vidare arvet av till exempel 

värderingarna. Att ha en etnisk tillhörighet kan vara en belastning, men kan förstås också vara 

en tillgång (Salimi 1997:92-93). Många invandrare stöter på fördomar och rasism, samtidigt 

kan de uppleva att deras etnicitet tillför något positivt. De kan till exempel utnyttja sina 

språkkunskaper och tolka. 

 

Man brukar säga att varje land har en kultur, till exempel den svenska kulturen. Detta innebär 

inte att alla i landet är precis likadana, har samma värderingar och vill bli bemötta på samma 

sätt. Det kan finnas olika etniska grupper i landet. Samerna har en egen kultur men detta 

innebär naturligtvis inte att de inte tillhör den svenska kulturen. Det finns även en speciell 

kultur bland kurder oavsett vilket land de kommer ifrån. En grupp människor av samma kön, 

ålder eller tro kan också ha en egen kultur (Hedencrona & Kós-Dienes 2003:13-14). De 

skillnader som finns i de sistnämnda kulturerna kan vara bra att ha i åtanke när vi möter 
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människor från andra länder. Alla svenskar kommer inte överens bara för att de är födda i 

samma land. Det finns till och med kulturer inom familjerna. Hur många gånger har vi till 

exempel inte hört folk klaga över att julbordet de varit på inte erbjöd samma mat som de fått 

som barn? Den gemensamma nämnaren för alla kulturer är att de försöker tillgodose behoven 

för alla individer i gruppen (Hedencrona & Kós-Dienes 2003:16).  

 

De processer som pågår när ett barn ska in i en ny grupp kallas socialisation. Många ser sina 

åsikter som personliga och inser inte att de tillkommit via internalisering. Med internalisering 

menas att man påverkas av och tar till sig andras värderingar och gör dem till sina egna. På 

detta sätt skapas en del av barns personlighet i mötet med andra. När de sedan blir äldre ser de 

sina åsikter som självklara och de enda rätta. De inser inte att detta är en del av en kultur. Det 

finns alltid ramar inom vilka personligheten skapas. En del har större rörelsefrihet än andra 

men alla har egna riktlinjer och påverkas (Wellros 1998:17-19). 

 

Vi har här visat att det finns olika sätt att se på begreppet kultur. Vi menar att det är viktigt att 

se de skillnader som finns mellan alla människor, inte bara de krockar som uppstår mellan 

människor födda i olika länder. I fortsättningen av arbetet kommer vi dock att syfta till olika 

nationaliteter och hur de skiljer sig från varandra i värderingar och beteenden när vi använder 

oss av ordet kultur. 

 

2.4 Etnocentrism och fördomar 

 

Att skilja på svenskar, jugoslaver, chilenare, turkar och kineser innebär att vi sätter en stämpel 

på folk och delar in människor i ”vi och dom”. Detta kan leda till etnocentrism, fördomar och 

rasism. Etnocentrism handlar om att ett lands befolkning utgår från sin egen kultur och 

bedömer den andra kulturen utifrån sin egen. Folkgruppen anser att den egna kulturen har de 

rätta värderingarna och att allt annat är fel (Brändefors 1990:27). 

 

Med etnocentrism kommer också fördomar. Det är lätt att tänka att alla fördomar är negativa 

men det finns även positiva fördomar, till exempel att asiater är gästvänliga. Människor i olika 

länder har olika bakgrund och växer upp i olika miljöer. Därför har de även olika värderingar 

om vad som är rätt och fel. De som växer upp under snarlika förhållanden kan förstå varandra 

 9



lättare/bättre och mellan dem utvecklas ett samförstånd. Om vi inte växer upp under samma 

förhållanden är det lätt att det blir missförstånd och vi får förutfattade meningar, fördomar, 

och låter individen stå för hela folkgruppen (Brändefors 1990:35). Om vi bara ser olikheter är 

det lätt att vi blir blinda och då blir det svårt att komma ifrån detta. 

 

Vi är av åsikten att alla människor har fördomar. Ett gammalt talesätt lyder: ”den största 

fördomen är tron att man inte har några”. Vi anser emellertid att det är viktigt att vara 

medveten om sina fördomar och hur dessa påverkar andra. Lahdenperä menar att etniska 

fördomar gör människors självkänsla starkare och formar identiteten. Det finns både 

personliga och kollektiva fördomar. Kollektiva fördomar används för att stärka den egna 

gruppen (Lahdenperä 2001:117). Kollektiva fördomar är skapade av den egna gruppen, till 

exempel ett lands kultur eller en populärkultur. På så sätt kan till exempel svenskar känna en 

större gemenskap med varandra genom att skämta om norrmän. 

 

För att minska risken för negativa fördomar och diskriminering är det viktigt att hjälpa barn 

att förstå hur viktigt det är att människor respekterar varandra (Ljunggren & Marx 1994:7). 

Detta gäller i allra högsta grad pedagoger i förskolan. Barn som blivit integrerade med andra 

kulturer blir mer toleranta mot olikheter (Bozarslan 2001:31). De blir vana vid och accepterar 

olikheter lättare och får andra uppfattningar. Sådant som en gång varit främmande och 

ovanligt blir plötsligt något intressant och bekant. 

 

2.5 Flyktingkrisen  

 

En tredjedel av alla som får permanent uppehållstillstånd i Sverige har svåra trauman bakom 

sig. De kan till exempel ha varit med om krig och fått bevittna eller själva utsatts för tortyr 

(O´Connor m.fl. 2004:2). Detta är enligt oss en hög siffra och därför relevant för vårt arbete. 

Det kan vara bra att veta vad barnet och dess familj eventuellt går igenom om de hamnar i en 

flyktingkris. 

 

Enligt Nationalencyklopedin är en flykting ”en person som har lämnat sitt hemland och som 

inte kan återvända dit på grund av fruktan för förföljelse beroende på ras, nationalitet, 

tillhörighet till viss samhällsgrupp, religiös, eller politisk uppfattning” (1991:431). 
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Det finns olika modeller för hur flyktingkriser kan se ut. Angel & Hjern (1992) tar upp en 

modell som gjordes av Bustos & Ramos Ruggiero 1984. Den kommer vi här att förklara lite 

närmare. Den första känslan som infinner sig hos föräldrarna är lättnad över att ha kommit till 

det nya landet. Hur barnen har förberetts för flykten spelar roll för hur den fortsatta 

utvecklingen i det nya landet blir. Även åldern spelar in på hur pass mottagligt barnet är för 

förändringar. Hos barnen infinner sig en sorg, som blandas med ledsnad och vrede. I leken 

kan barnet helt plötsligt börja gråta eller skrika eller bara vilja dra sig undan. Föräldrarna får 

skuldkänslor när barnet har sorg och kan lätt ge efter för barnets önskningar (Angel & Hjern 

1992:29-31). 

 

Många som kommer till ett nytt land minns sitt forna hemland och dess kultur som mer 

positivt än det egentligen var (Ljunggren & Marx 1994:16). Efter att lättnaden lagt sig ser 

föräldrarna ofta bara det negativa i den nya situationen och känner sig hjälplösa. Den 

oförmåga som föräldrarna känner har att göra med de kommunikationsproblem som infinner 

sig. Både barn och vuxna kan lida av koncentrationssvårigheter och då kanske inte de vuxna 

är mottagliga för ett nytt språk. Barnen däremot har lättare att ta till sig ett nytt språk och en 

ny kultur. Huruvida barnen ska kunna finna en balans mellan de två kulturerna beror mycket 

på hur föräldrarna, skola och förskola accepterar detta. Föräldrarna kan känna att barnen blir 

”försvenskade” och detta kan kännas som ett hot nu när föräldrarna inte längre har koll på 

barnen (Angel & Hjern 1992:32). Föräldrarna blir överraskade. 
 

Den vuxne upptäcker sedan att allt tar längre tid än väntat, till exempel språket. När en 

invandrare ska försöka tala svenska känner han/hon sig inkapabel för att han/hon inte kan 

uttrycka sig rätt på svenska. Svensken kanske sänker sin språknivå för att anpassa sig till 

invandrarens och då kan invandraren känna sig underlägsen och detta sätter sig på 

självförtroendet. Flyktingen blir alltså desillusionerad, det vill säga besviken. Efter ett tag i 

det nya landet (Sverige) börjar flyktingarna inse och bli medvetna om vilka problem som kan 

möta dem. De kan bli depressiva. Antingen blir de fast i gamla mönster och vägrar acceptera 

det nya eller så lär de sig acceptera det nya och är beredda på att möta det nya samhället 

(Angel & Hjern 1992:33). 
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När invandraren har fått en stabil tillvaro, då ser hon/han det fördelaktiga i svenska seder utan 

att överge sin kulturella bakgrund. Invandraren har nu ”försonats” med det nya samhället, 

därför kallas detta stadiet för försonande adaption. Hur pass bra invandraren har kunnat finna 

sig till rätta i det nya samhället beror till exempel på hur gammal han/hon var vid flykten, om 

han/hon har hittat en meningsfull tillvaro både socialt och yrkesmässigt och hur man har 

hanterat sitt förflutna. Detta kallas kritisk integrering (Angel & Hjern 1992:34). 

 

Barn som upplevt trauman medför en oro till barngruppen. De har svårt att umgås socialt och 

dela med sig. Framför allt vill de gärna ha fröken för sig själv. De behöver en vuxen som 

finns och tar sig tid för att lyssna på dem. De behöver trygghet och upplever nya situationer 

som hotfulla. I den organiserade leken, till exempel i samlingar, är barnet tryggt. Sånger är ett 

suveränt exempel på att lära barnen det nya språket och att sjunga medför en positiv 

upplevelse. Vi ska finnas till hands för dem och ge dem närhet, värme och positiva 

upplevelser. När det finns struktur i vardagen blir barnet tryggt och koncentrerar sig lättare. 

Om vi som pedagoger bemöter barnet där det befinner sig så utvecklas barnet snabbare 

(Ellneby 1996:23-25). 

 

Efter att invandraren har funnit sig tillrätta i tillvaron kan han/hon stöta på andra problem. 

Invandraren kanske inte blir sedd för den individ han/hon är i det nya landet, utan blir mer 

som en representant för alla andra där han/hon kommer ifrån. I nästa avsnitt ska vi tala mer 

om detta. 

 

2.6 Att se till individen 

 

Många talar gott om det mångkulturella samhället samtidigt som folk, när det kommer till 

kritan, kan uttala sig negativt om invandrare som en homogen grupp. De drar alla invandrare 

över en kam, gör en generalisering och ser dem som en grupp (Hedencrona & Kós-Dienes 

2003:9). Det har alltid varit stort nyhetsvärde i frågor rörande det som är främmande och 

problematiskt. Därför är det de negativa faktorerna i det mångkulturella samhället som 

uppmärksammas. Det som fungerar och går oss förbi obemärkt varje dag, anses inte vara lika 

intressant och talas därför inte om (Hedencrona & Kós-Dienes 2003:9).  
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De flesta som arbetar i förskolan vill att alla barn ska integreras i verksamheten samtidigt som 

de försöker ta tillvara på möjligheterna med att ha barn från olika länder. Det vanligaste är 

dock att barnen får ta med en kaka som är typisk i deras hemland eller att föräldrarna visar 

bilder. Hur ska personalen på förskolan komma förbi detta stadium? Ljunggren & Marx 

(1994) menar att det är viktigt att invandrare inte ses som ett kollektiv. De är individer med 

egna tankar, kunskaper och erfarenheter. Författarna pekar på att det är ett stort problem att 

invandrare i Sverige bedöms utifrån vilket land de kommer ifrån, inte hur de är som personer. 

Ofta glöms individernas enskilda kompetenser bort och invandrade föräldrar som kommer till 

förskolan får enbart tala om sin kultur, inte sitt yrke eller sina fritidsintressen (Ljunggren & 

Marx 1994:15). Det finns människor som bara bemöter invandrare som ett kollektiv och då är 

det lätt hänt att man bara ser olikheter och det negativa. För en lyckad integration menar 

Bozarslan att vi inte ska släta över olikheter (Bozarslan 2001:24-27). Vi håller med Bozarslan 

och Ljunggren & Marx om att vi ska lyfta fram de olikheter som finns. Olikheter behöver 

enligt oss inte vara något negativt, tvärtom är det lärorikt och berikande att ta tillvara på olika 

sätt att vara, tänka och tro. Det kan vara en tillgång såväl i det vardagliga livet som i den 

pedagogiska verksamheten på förskolan. 

 

Identiteten består av två delar. Den ena delen är självkänslan, vilka vi är. Den andra delen har 

att göra med miljön runt omkring en. Personligheten speglas av den bild omgivningen har av 

en. För att få en positiv självbild måste vi känna oss värdefulla och accepterade som individer, 

för annars får vi en negativ syn på oss själva (Ljunggren & Marx 1994:99). I identiteten ingår 

också var vi kommer ifrån och vilket modersmål vi har. Språket är en viktig del som inte får 

tas bort från barnet. Personal på förskolan bör inte nedvärdera och säga att det ena språket är 

bättre och viktigare än det andra. Barnet behöver båda språken för att utvecklas på bästa sätt 

(Ljunggren & Marx 1994:100).  

 

Ellneby (1994) talar om kulturförståelse. Hon menar att det är svårt att skaffa sig kompetens 

inom en annan kultur. Att skaffa sig en förståelse är lättare. Med kulturförståelse menar 

författaren att man lär sig förstå barn och vuxna genom att skaffa sig kunskap om deras kultur. 

För att uppnå denna förståelse krävs många egenskaper. Några av dessa egenskaper som bör 

uppnås är öppenhet, tolerans och trygghet i den egna kulturen (Ellneby 1996:30-32). Det är 

emellertid viktigt att inte se alla främmande kulturer som en helhet. Att ha förståelse för en 

invandrare innebär inte att vi förstår alla. Två personer som kommer från samma land kan 

också ha helt olika tankar och värderingar. Det är väldigt mycket som påverkar hur vi är som 
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personer, bland annat utbildningsnivå, erfarenheter och social status. Detta är något vi blivit 

mer medvetna om under vår utbildning. Genom att rannsaka sig själv och tänka efter hur vi 

själva formats av den kultur vi växt upp i förstår vi lättare andras situation. En del kan inte 

förstå varför muslimer inte äter griskött och hinduer avstår från nötkött. Samtidigt skulle de 

inte själva mumsa i sig till exempel marsvin om de kom till ett land där detta är en delikatess. 

Vi som växt upp i Sverige har sedan barnsben fått lära oss att vi inte äter marsvin, hundar eller 

råttor. Många muslimer har på samma sätt fått lära sig att inte äta gris. Ovanstående tankar är 

våra egna. Ofta hör vi att invandrare bör anpassa sig till det svenska samhället. Ju mer 

annorlunda någon är, desto mer måste han/hon anpassa sig. En del kulturer är lättare att godta 

än andra. Vi ger ofta oss själva tolkningsföreträde i frågor om vad som är rätt och fel. På 

samma sätt tycker naturligtvis invandrare att deras tankar och värderingar är de rätta (Ellneby 

1996:34-35). Till en viss del måste invandrare anpassa sig, med det menar vi att de måste 

följa lagarna i det land de bor i. Seder och traditioner är exempel på sådant som inte behöver 

förändras så länge lagarna följs. 

 

2.7 Kulturkrockar 

 

Wellros (1998) tar upp begreppet kulturchock. Med det menas de förvirrade känslor vi får när 

vi inte har verktyg för att förstå omgivningen. Alla som byter miljö upplever detta mer eller 

mindre. De som flyttar till ett nytt land upplever i allra högsta grad en kulturchock men även 

de som flyttar till grannbyn eller börjar en ny utbildning känner av det. Skillnaden är att de 

som flyttar till ett nytt land oftast inte heller förstår det talade språket. De som är med om en 

kulturchock blir ofta osäkra och trötta eftersom de inte har någon insikt i vad som sker. 

Känslan av att andra tittar underligt på dem ger självförtroendet ännu en knäck (Wellros 

1998:45-46). 

 

Ljunggren & Marx (1994) menar att varje kultur har sitt eget sätt att uppfostra barn. Vissa 

kulturer har fasta regler och normer. Barnen får tidigt lära sig vad som är rätt och fel. Svenska 

barn uppfattas däremot, enligt författarna, som självständiga. De får göra vad de vill och ska 

själva veta vad som är rätt och fel. Svenskar är mer tafatta och otydliga i sättet att uppfostra 

barnen. Därför uppstår en konflikt när man har två olika synsätt på barnuppfostran (Ljunggren 

& Marx 1994:103). Vi anser att Ljunggren & Marx generaliserar mycket när de skriver så. 

Först och främst finns det stora skillnader mellan hur olika svenskar uppfostrar sina barn, för 
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det andra anser vi att det finns många föräldrar som vill att deras barn ska vara självständiga 

samtidigt som de lär dem vad som är rätt och fel. Genom erfarenhet har vi dock förstått att en 

del invandrare generaliserar och tycker att svenska föräldrar är för snälla, men samtidigt finns 

det svenska föräldrar som uttalar sig om att invandrare borde hålla bättre ordning på sina barn. 

Om dessa personer möts kan lätt en konflikt uppstå vilket kan skapa problem även i förskolan. 

Har personal och föräldrar olika syn på barnuppfostran kan arbetet försvåras.  

 

Barn får lära sig många oskrivna lagar under sin uppväxt och ibland får de lära sig vad som är 

rätt och fel, dels i en kultur och dels i en annan (Wellros 1998:59). Det är enligt oss viktigt att 

pedagoger är medvetna om detta och förstår att det kan skapa förvirring hos barnen. Parszyk 

(2002) berättar om hur en kulturkrock uppstod när pedagogerna uppmanade barnen att 

samtala och öva begrepp vid måltiderna samtidigt som barnen hemma fick lära sig att inte 

prata under måltiderna (Parszyk 2002:73). När barnen hamnar mitt emellan två olika kulturer 

kan de hantera det på olika sätt. En del klarar det alldeles utmärkt men om skillnaderna blir 

för stora kan barnen bli oroliga och arga inombords. De mår även dåligt om de indirekt känner 

av att det finns en negativ stämning mellan förskola och föräldrar (Ljunggren & Marx 

1994:16-17). 

 

I samarbetet med föräldrarna krävs det mycket arbete på grund av de kulturkrockar som kan 

uppstå. Det som orsakar de största problemen är inte religionen, kulturen eller traditionen utan 

det är de praktiska sakerna, såsom att passa tiden eller att veta vilka kläder som ska tas med 

till utevistelsen (Ellneby 1996:28). Det gäller att skapa samförstånd där både föräldrar och 

personal på förskolan trivs, med det samarbetet anser vi att man kan gå långt. I Sverige går de 

flesta förskolor ut med barnen dagligen oavsett väder. ”Det finns inget dåligt väder, bara 

dåliga kläder” heter det. I många kulturer går man inte ut om det regnar och invandrade 

föräldrar kan därför ha svårt att förstå varför barnen ska ha regnkläder med sig till förskolan 

(Ellneby 1996:31). Detta är något vi själva varit med om flertalet gånger. Pedagoger kan bli 

irriterade när de anser att barnen har fel, för mycket eller för lite kläder. Det finns barn som 

kommer i sandaler på vintern och andra som behåller pyjamasen på under de vanliga 

kläderna. Åter igen vill vi påpeka vikten av kunskap om andra kulturer. Om pedagogerna vet 

att pyjamasen behålls på för att behålla sängvärmen tycker de kanske inte att det är lika 

främmande. 
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En annan sak som pedagoger ibland beklagar sig över är att föräldrar från andra länder ibland 

låter bli att höra av sig när deras barn inte kommer till förskolan (Ellneby 1996:31-32). 

Svenskar är vana vid att ringa och tala om ifall barnet till exempel är sjukt. I en del kulturer är 

detta inte lika självklart. Samtidigt har vi mött föräldrar som blir förvånade när de får veta att 

deras landsmän inte hör av sig. Det är av stor vikt att man för en kontinuerlig dialog med 

föräldrarna.  

 

Parszyk (2002) ger ett bra exempel på hur det kan bli när olika kulturer möts. På en förskola 

med många assyriska/syrianska barn ville personalen visa föräldrarna de problem de ansåg 

fanns vid frukosten på förskolan. En del barn kom vid fel tid vilket gjorde att mat ibland 

fattades, ibland blev över. För att nå föräldrarna spelade personalen in en film på deras 

modersmål. Mammorna diskuterade livligt filmen och kom fram till egna lösningar. ”Spar 

maten till nästa dag. Laga mer om det kommer många barn. Värm maten till dem som 

kommer senare.” Detta var kanske inte de lösningar personalen hade i åtanke men de kände 

att de nått föräldrarna genom videon (Parszyk 2002:74).  

 

Begreppet familj definieras olika i olika länder. Här i Sverige menar vi oftast en mamma, en 

pappa och deras barn när vi talar om en familj. I en del kulturer tas många fler personer in i 

begreppet. Familjen ska skydda sina egna medlemmar och för att kunna vara säker på att alla 

familjemedlemmar ska kunna känna sig trygga hela livet behövs fler personer. Medlemmarna 

hjälper varandra, bland annat ekonomiskt, på ett sätt vi inte är vana vid. Svenskar 

koncentrerar sig mer på att vara självständiga. Här finns även vård för äldre vilket är 

främmande för många invandrare. De skulle aldrig kunna tänka sig att ”överge” de som hjälpt 

och stöttat dem genom livet (Ljunggren & Marx 1994:14-15). 

 

Vi har talat mycket om hur viktigt det är att skapa en förståelse för andra kulturer och bemöta 

alla människor med respekt. Som pedagoger är det viktigt att vi även tydliggör den svenska 

kulturen, att vi förmedlar våra seder och traditioner. Naturligtvis ska detta genomföras utan att 

kränka barnets egen kultur (Ellneby 1996:35). Detta tas bland annat upp i läroplanen för 

förskolan (LPFÖ 98). ”I förskolans uppdrag ingår att såväl utveckla barns förmågor och barns 

eget kulturskapande som att överföra ett kulturarv – värden, traditioner, historia, språk och 

kunskaper – från en generation till nästa” (LPFÖ 98:9). 
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För att klara alla slags kulturmöten på ett bra sätt måste pedagoger ha verktyg (Hedencrona & 

Kós-Dienes 2003:7). För att få de verktyg som behövs vid kulturmöten kan det vara bra att 

läsa om den kultur det rör sig om. Det kan till exempel handla om seder och värderingar. 

Enligt Hedencrona & Kós-Dienes (2003) räcker inte detta. De menar att vi även måste arbeta 

praktiskt med till exempel rollspel. Detta för att knyta de teorier vi läst till verkligheten 

(Hedencrona & Kós-Dienes 2003:8). Det är inte realistiskt att en pedagog ska känna till alla 

kulturer. Genom att skaffa sig övergripande kunskaper och vara lyhörd kan vi dock lära oss 

att förstå andra bättre. Vi hanterar lättare situationen om ett barn har ett kroppsspråk att 

kommunicera med (Hedencrona & Kós-Dienes 2003:12). 

 

”Det kommer alltid att förekomma misstag i kulturmöten, men det är bättre att göra misstag 

än att inte försöka mötas alls” (Ellneby 1996:36).  Med detta menar Ellneby att vi inte ska 

vara rädda för att göra misstag när vi stöter på kulturmöten. Det är bättre att mötas på mitten 

och våga göra misstag än att inte mötas alls. 

 

2.8  Föräldrarna 

 

Arbetet i förskolan handlar inte bara om att integrera barnen utan även om att låta föräldrarna 

vara delaktiga. Utan föräldrarnas delaktighet kan inte arbetet gå vidare. Föräldrarna måste 

känna förtroende och känna sig trygga när de lämnar barnet i förskolan (Bozarslan 2001:53). 

 

Barnet behöver en god och nära relation till en vuxen det kan lita på för att känna sig tryggt. 

Det ska få känna sig omtyckt och accepterat för den det är och veta att den vuxne finns till 

hands oavsett vad som händer. Barnet måste även få känna att dess bakgrund, dess föräldrar, 

är accepterade precis som de är. Om vi inte respekterar föräldrarna känner barnet lätt av det 

och respekterar inte oss som pedagoger. Som personal i förskolan bör vi möta varje barn och 

förälder där de befinner sig, inte där vi tycker att de borde vara utifrån vårt synsätt (Bozarslan 

2001). Vi menar att om vi har en bra relation till föräldrarna finns förutsättningarna att vi även 

får en god relation till barnet också vilket banar väg för en lyckad integration och bra arbete i 

förskolan. Var du har dina rötter ingår som sagt i identiteten. Om föräldrarna förnekar sitt 

ursprung eller om omgivningen ser ner på förälderns bakgrund, speglar det också av sig på 

barnen (Ljunggren & Marx 1994:101). 
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Förskolans kultur och den kultur barnen möter hemma kan skilja sig mycket åt. Detta kan 

skapa oro hos föräldrarna. De kan misstro förskolan och vara rädda att deras barn ska bli ”för 

svenska”. Om en pedagog med samma ursprung som föräldrarna väljer förskolans kultur 

framför hemlandets kan föräldrarna bli ännu mer oroliga för allt nytt och främmande (Parszyk 

2002:73). Vi tror att föräldrarna kan känna sig mer trygga om det finns personal på förskolan 

som kommer från samma land som dem. Om den personalen väljer bort hemlandets kultur 

tror vi emellertid att föräldrarna kan känna sig otrygga eftersom hemlandets kultur är en del 

av deras identitet. 

 

När invandrarföräldrarna möter förskolan kan det ibland uppstå vissa konflikter. De ser saker 

och ting olika. Barn som växer upp i två kulturer kan ha lättare för att lösa konflikterna 

eftersom de ser dem ur två perspektiv. De lär sig att det inte bara finns ett sätt att lösa 

konflikter. Om personalen känner att de har problem med konflikter, behöver det inte bero på 

invandrarföräldrarna eller barnet utan det kanske är de själva som har problem. 

Invandrarbarnet uppfattar kanske inte situationen som ett problem på samma sätt som 

personalen gör (Ljunggen & Marx 1994:102). 

 

För många invandrarföräldrar är förskolan den första kontakten med det svenska samhället. 

Det är inte lätt att som personal veta hur vi ska förhålla oss i mötet med olika kulturer. 

Invandrarföräldrarna kan på olika sätt ha med sig traumatiska upplevelser i ryggsäcken. 

Därför kan deras sinnestillstånd variera beroende på hur personalen på förskolan handlar vid 

olika tillfällen när det gäller barnens situation i förskolan. Det kan till exempel vara så att 

föräldrarna har en ständig oro för hur barnet tas om hand i förskolan och de tror att barnet blir 

sjukt om det är ute och leker. Det kan vara svårt för personalen att veta på vilket sätt de ska 

bemöta invandrarföräldrar om de inte känner till något om deras och barnets bakgrund. Det 

första och viktigaste pedagoger ska göra i mötet med föräldrarna är att ha ett föräldrasamtal 

där de visar att vi är öppna och intresserade av vad föräldrarna har att berätta och fråga om 

(Ellneby 1996:16-24). 

 

För att det pedagogiska arbetet i förskolan ska fungera väl är det viktigt att barn och pedagog 

förstår varandra. Kommunikationen är även en stor del i arbetet med att skapa en god relation 

mellan barnet, pedagogerna och föräldrarna. Föräldrarnas förtroende kan lätt rubbas om de 

och pedagogerna inte förstår varandra (Hedencrona & Kós-Dienes 2003:10). 
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Under första förskoletiden för ett barn är det önskvärt att det finns en person som talar barnets 

modersmål. Detta är inte bara bra för att få en god kontakt med barnet utan även för att möta 

föräldrarna (Ellneby 1996:36). 

 

Det är viktigt att respektera barnens föräldrar i deras roller som förebilder. De är alltid 

barnens föräldrar som har ett stort inflytande i deras liv (Ljunggren & Marx 1994:17). Även 

om förskolans värderingar inte stämmer överens med föräldrarnas är det viktigt att inte ta 

ifrån föräldrarna det ansvar de faktiskt har (Parszyk 2002:39). Genom att ha 

hemspråksundervisning i förskolan ger vi barnen en signal om att den kultur föräldrarna har 

med sig är accepterad. Det är också viktigt att föräldrarna behåller sin auktoritet. Av den 

anledningen bör vi inte använda barnen som tolkar i mötet med föräldrarna. Då får barnen 

makten och föräldrarna kan inte lika lätt sätta gränser. I boken Dina rötter och mina rötter – 

Att möta barn från andra kulturer ges det exempel på barn som säger till sina föräldrar att 

barn inte behöver vara hemma vid en viss tid i Sverige. Har barnen auktoriteten och 

föräldrarna saknar kunskaper låter de kanske barnen stanna ute så länge de vill i tron att de 

”tar seden dit de kommer” (Ljunggren & Marx 1994:17-18). Det finns barn som får axla en 

stor roll och ta stort ansvar i familjen. Dessa växer upp snabbt. De kan uppfattas som vuxna i 

vissa avseenden, medan de i andra kan framställas som barnsliga. De har inte fått vara barn 

när de egentligen skulle få vara det (Ellneby 1996:26). 

 

Alla föräldrar, oavsett var de är födda, vill uppfostra sina barn så att de blir kunniga 

människor i den värld de lever i. Detta kan innebära att det blir en del problem när barnen ska 

tas om hand i en annan kultur än föräldrarnas. Ens kultur är en del av identiteten (Ljunggren 

& Marx 1994:16).  

 

2.9 Problemprecisering 
 
 
Vi ville ta reda på om det finns handlingsplaner för hur barn och föräldrar från andra kulturer 

ska bemötas i förskolan. Dessa ville vi sedan jämföra med hur pedagogerna verkligen arbetar: 

finns det några skillnader mellan mål och verklighet? Om det inte fanns några handlingsplaner 

eller andra dokument ville vi fokusera mer på hur pedagogerna upplevde arbetet med 

invandrarbarn samt hur verksamheten såg ut. Vi ställde följande frågor: 
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• Finns det några handlingsplaner för hur barn och föräldrar från andra kulturer ska 

bemötas i förskolan? 

• Hur upplever personalen arbetet med invandrarbarn och hur ser verksamheten ut? 

 

3 Empirisk del 
 

I litteraturdelen har vi tagit upp olika områden som är viktiga att tänka på när vi arbetar 

mångkulturellt. Här kommer vi i nästa avsnitt, empirin, att redovisa, analysera och 

kommentera det material vi fått fram genom intervjuerna. Vi börjar med att visa hur 

undersökningen lades upp och hur den genomfördes. Därefter kommer resultaten av våra 

intervjuer samtidigt som vi redovisar vår analys av svaren i samma avsnitt. 

 

3.1 Metod 

 
Vi har intervjuat tolv personer, sju barnskötare och fem förskollärare, på nio olika förskolor, 

främst i invandrartäta bostadsområden. Vi valde att göra kvalitativa intervjuer eftersom vi 

ville få ut så mycket som möjligt av informanterna och ha en chans att ställa följdfrågor. 

Denna möjlighet hade vi inte fått om vi hade tilldelat informanterna enkäter. Patel & 

Davidson (2000) menar att syftet med kvalitativa undersökningar är att få en annan och 

djupare kunskap än den kunskap som fås av kvantitativa undersökningar (Patel & Davidson 

2000:99). Vi valde att intervjua både barnskötare och förskollärare för att få en större bredd 

på svaren. Vi ansåg även att all personal i förskolan var viktig och tyckte att det var intressant 

för oss att höra vad alla hade att säga. Därför bad vi inte specifikt om att få intervjua 

förskollärare när vi ringde till förskolorna. Vi ställde frågor om handlingsplaner, fortbildning, 

kulturella möten och förberedelse inför sådana möten (se bilaga 1). Fem av intervjuerna 

spelades in med hjälp av diktafon, övriga skrevs ner på papper eftersom vi inte hade tillgång 

till någon inspelningsapparat. Vi använde oss dels av några slutna frågor för att få raka svar på 

om det till exempel fanns handlingsplaner, dels öppna frågor för att låta informanterna berätta 

och därmed få ut så mycket information som möjligt. Med öppna frågor ges informanten 

maximalt utrymme att svara på frågorna menar Patel & Davidson (2000:61). Intervjuerna 

varierade i tid från tio minuter till en timme.  
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Vårt efterarbete började med att vi gjorde en översiktlig bild av alla intervjuer och 

sammanställde alla svar vi fått fram på varje fråga. Vi tyckte att det skulle underlätta att ha det 

på ett papper för att vi sen snabbt kunde se hur vi skulle sammanställa resultaten och skriva 

det mer utförligt. Det visade sig att vårt sätt att sammanställa gick ganska smidigt till. Studien 

gjordes i en större och en mindre stad i södra Sverige.  

 

3.2 Uppläggning och genomförande 

 

Vårt syfte med studien var att vi ville se om förskolorna hade handlingsplaner om hur barn 

och föräldrar från andra kulturer ska bemötas. Vi riktade in oss på att göra kvalitativa 

intervjuer för att få ut så mycket som möjligt av informanterna. Vår undersökningsgrupp blev 

både barnskötare och förskollärare. Några hade bara arbetat i några år men de flesta hade lång 

erfarenhet från förskolan.  

 

Innan vi påbörjade vår studie ringde vi till förskolor i invandrartäta områden och förklarade 

syftet med undersökningen. Ett par av de personer som svarade sa att de inte hade så mycket 

barn från andra länder. Vi sa att det inte gjorde något med blev ändå slussade till avdelningar 

med fler barn från andra kulturer. Samtliga samtal slutade dock med att vi fick en intervju 

inbokad. Vi blev glatt överraskade över att alla var så villiga att hjälpa till genom att ställa 

upp på en intervju. Hela studien tog två veckor att genomföra och själva intervjuerna varade 

mellan tio minuter upp till en timme. Anledningen till att det blev så stora tidsskillnader var 

att de intervjuer som spelades in gick snabbare. Själva innehållet i intervjuerna tog 10-15 

minuter att diskutera men när det skulle skrivas ner tog det längre tid. 

 

På grund av tidsbrist fick vi genomföra intervjuerna var för sig. Eftersom vi från början skulle 

intervjua tio personer delade vi upp det så att vi tog fem personer var. Fem intervjuer 

genomfördes i den mindre staden i fem olika förskolor. I den större staden besöktes fyra olika 

förskolor och eftersom det fanns möjlighet intervjuades mer än en person på två av 

förskolorna. Det blev alltså slutligen sju personer som intervjuades i den större staden. 

 

Mottagandet upplevde vi som mycket positivt på alla förskolor. Alla var trevliga och 

tillmötesgående. Vi hade först tänkt spela in alla intervjuer, för vi tyckte att det var det bästa 

för att få ut så mycket som möjligt, fast vi visste att risken fanns att alla kanske inte var 
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villiga att ställa upp på att bli inspelade för att det kunde kännas obehagligt. Eftersom vi inte 

hade tillgång till mer än en diktafon genomfördes fem intervjuer skriftligt i den mindre 

staden, medan övriga intervjuer blev inspelade i den större staden. Skillnaderna i resultatet 

kan ha sin orsak i att vi kan ha ställt frågorna på olika sätt eller omedvetet lett in pedagogerna 

på olika spår. Skillnaderna kan även bero på att intervjuerna endast spelades in i den större 

staden. Vi är medvetna om att resultaten kan ha påverkats av att inte alla intervjuerna 

spelades in. Informanterna kan ha påverkats på olika sätt. Dels kan informanterna i den 

mindre staden ha blivit störda i sina tankegångar eftersom de fick vänta medan deras svar 

skrevs ner. Informanterna som spelades in kan ha tänkt igenom svaren mer noggrant och 

varit mer medvetna om vad de sa för att det skulle låta bra. 

 

Intervjuerna genomfördes antingen i enskilda rum eller i själva verksamheten där barnen var 

närvarande på grund av vissa omständigheter, som att pedagogerna var upptagna med något 

samtidigt som de blev intervjuade eller att de skulle vara tillgängliga i verksamheten om det 

var något. Detta upplevde vi som lite nonchalant av dem och risken fanns att vi blev 

distraherade under intervjun. Även om barnen var närvarande under vissa intervjuer gick det, 

efter omständigheterna, ganska bra. 

 

Under intervjuprocessens gång upptäckte vi att vissa frågor var lite otydliga, dessa fick vi 

förklara lite extra. Frågan om vilka kulturer som fanns representerade i barngrupperna 

skapade lite tveksamheter. De undrade om vi då menade folkgrupper, som muslimer och 

romer exempelvis, eller nationaliteter. Vi hade inte pratat ihop oss om detta, men det blev så 

att de fick ta upp både och för säkerhets skull ändå.  

 

En annan fråga som också vållade problem, var om det fanns några för- och nackdelar. Vi 

borde kanske ha preciserat frågan bättre. Samtidigt var det intressant att se de olika svar vi 

fick. Genom att precisera frågan mer hade vi kanske styrt in pedagogerna på ett annat spår. 

 

3.3 Resultat 

 

Från början var det tänkt att vi skulle ta reda på om det fanns några handlingsplaner i 

förskolorna för hur man bemöter olika kulturer, men när det visade sig att ingen av 

förskolorna hade detta, så vi koncentrerade oss mer på vår andra fråga. Detta tyckte vi var lite 
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synd för det skulle ha varit intressant att se hur de i så fall såg ut och om det fanns några 

skillnader mellan mål och verklighet. I stället fick vi rikta in oss på hur personalen på 

förskolorna upplevde arbetet med invandrarbarnen och hur verksamheten såg ut. Även om vi 

fokuserade på det sistnämnda tycker vi att vi fått svar på de frågor vi var ute efter. 

 

Trauman eller flyktingkriser togs inte upp under våra intervjuer. Det fanns mycket få 

flyktingar bland invandrarbarnen på de förskolor vi besökte. Därför har vi inte lagt så stor vikt 

vid detta i resultatdelen. 

 

3.3.1 Handlingsplaner 

 
Det vi först och främst ville ta reda på med vår undersökning var om det finns någon form av 

handlingsplaner eller andra dokument som tog upp mötet med andra kulturer. Det visade sig 

att detta var något som fattades på alla förskolor som vi besökte. En informant visade 

emellertid en handlingsplan för språkutveckling i förskolan 1-5 år. I denna fanns ett avsnitt 

om andraspråksutveckling. Dokumentet tog upp: 

• vilka eventuella svårigheter som kan finnas när ett barn ska lära sig ett andra språk, 

• språkbeteenden hos barn som lär sig ett andra språk, 

• tvåspråkiga barn i förskolan och 

• utlandsadopterade barn. 

En arbetsgrupp på sammanlagt åtta personer sammanställde handlingsplanen 2002/03. I 

gruppen fanns pedagoger från fyra olika förskolor och en person från resursteamet i området. 

Informanten tyckte att dokumentet var bra att ha men gav dock inte intryck av att det var 

något som användes. 

 

Sju informanter var positiva till tanken att ha en handlingsplan att tillgå just för att hantera 

mötet med andra kulturer. En del ansåg att det hade varit ett stöd för dem själva medan andra 

menar att det kan vara bra för yngre, mer oerfarna barnskötare och förskollärare. Det var 

endast en informant som sa bestämt nej på frågan om hon saknade en sådan handlingsplan, de 

övriga ville alla tillägga något. En annan informant önskade att det fanns något som tog upp 

det praktiska, som klädbyte, matsituationer och så vidare, det man tar muntligt. En informant 

hade som förslag att det borde finnas en slags folder för varje kultur som tog upp de här 

praktiska göromålen som vi redan nämnt. En sa att det skulle finnas någon slags 
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”informationsperson” som talade om vilket språk den och den talar, för ibland kunde det vara 

tvekan om det. Någon hade som förslag att man skulle bestämma en tid med olika 

språkgrupper och ha tolk där och samtala om olika saker som bemötandet mellan personal och 

föräldrar. 

3.3.2 Personlig förberedelse 

 
Fem av de tolv informanterna svarade utan tvekan ja på frågan om de kände sig väl 

förberedda för att möta barn från andra kulturer. Det beror mycket på att de har erfarenhet av 

att möta invandrarbarn (och föräldrar). Nio av våra informanter har arbetat som pedagoger 

länge. Fyra stycken har arbetat upp till 30 år i invandrartäta områden och har successivt fått 

mer och mer kunskaper om olika kulturer. Fyra stycken anser dock att man aldrig kan bli 

fullärd och påtalar att mycket hela tiden förändras. I genomsnitt verkade det som att 

pedagogerna från den större staden kände sig mer förberedda än de i den mindre staden. 

 
Ja, det gör jag. Det får man ju säga att jag fått genom erfarenhet, jag har jobbat många år på denna 

förskolan och där har ju kommit fler invandrarbarn. Så man lär ju sig av erfarenhet (Stina, 

förskollärare). 

 

En sak som kunde vara svår att bemöta det var hur man skulle handskas med vissa beteenden 

för att de är olika i olika kulturer. Detta kunde till exempel vara om man kunde ta varandra i 

hand när man hälsade. Vissa män ville inte ta personalen i hand, för att de endast ville beröra 

sin fru. Här nedan nämner Eva exempel på liknande svårigheter. 

 
Ja jag kan nog känna så, men man blir aldrig fullärd ändå. Jag har jobbat i 30 år här i området och 

det har nästan alltid varit invandrartätt men jag känner ändå att man kan aldrig få för mycket 

information om det här. Även det här med bara det här med olika kulturer. Hur man ska bemöta 

människor som kommer från, det är ju så olika va. Hur nära inpå man kan gå eller om man får ta i 

varandra eller, det är mycket sånt här som är, om man pratar med mannen eller med kvinnan och 

mycket om den biten också som är viktig i det första mötet med dem. Vi vill gärna ha mycket om 

det tycker jag (Eva, barnskötare). 

 

Både Eva och Stina säger att de känner sig föreberedda och att de har lärt sig av erfarenhet, 

men att man aldrig blir fullärd. Eftersom samhället förändras och det blir nya svenska 

medborgare måste vi till en viss del anpassa oss till förändringen och det är vår uppgift som 
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lärare att på ett bra sätt möta dessa nya medborgare för att riva ner barriärer och främja 

samarbete. 

 

3.3.3 Fortbildning 

 
Det visade sig att informanterna får en del fortbildning i området mångkultur. Dock inte så 

mycket som de skulle vilja. Denna fortbildning kunde ge uttryck i att man samtalade om 

mångkultur på personalkonferenser, och någon hade läst en tio poängskurs i språkutveckling. 

Fyra informanter arbetade i samma område och nämnde alla en föreläsning som de hade varit 

på. På föreläsningen togs det upp om olika folkslags seder och bruk, barnuppfostran och 

kulturmöten. I samband med föreläsningen fick de också ett häfte om detta. En informant 

tyckte också att föräldrarna borde få fortbildning om hur den svenska förskolan fungerar, för 

att ”de tog mycket för givet” som denna informant sade. På en del förskolor finns en viss 

summa pengar för varje anställd så att han/hon själv kan välja föreläsningar och annat. Vi fick 

intrycket att cheferna verkade ha olika syn på frågan. Några chefer och föreståndare 

uppmanade de anställda att öka sin kunskap om kulturer samt gav tips på böcker och artiklar. 

Andra chefer lade inte lika stor vikt vid frågan. 

 
Många gånger när vi själv, om man själv hittar en föreläsning eller kurser, alltså sånna saker. Så 

länge det inte är superdyra saker så, man har ju en viss kvot per anställd som man kan gå per år. Då 

brukar jag se till att fylla på den biten med jämna mellanrum (Kajsa, barnskötare). 

 

Informanterna visade intresse för mångkulturella frågor och många såg själva till att få 

fortbildning i området. Ett par informanter nämnde att de försökte se program på tv och följa 

med i tidningarna i frågor kring just mångkultur. 

 

3.3.4 Verksamheten i förskolan 

 
Informanterna är överens om att verksamheten förändras om det finns barn som inte kan 

svenska på förskolan. Det betyder mycket extra språkträning och att nivån ibland behöver 

sänkas. Det är viktigt att personalen är tydlig och att de går igenom saker grundligt, de 

överdriver gärna för att budskapet ska nå fram. Tre informanter sade att de arbetar med bilder 

för att visa vad som ska hända, detta gör att barn som inte kan svenska ändå kan förstå. Ett 
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par informanter nämnde att de arbetade med tecken som stöd för att visa vad de vill säga och 

de benämner saker hela tiden för att visa vad de gör. Andra nämner att de delar in barnen i 

mindre grupper för att kunna tillmötesgå alla barns behov. Fem anser dock att det är svårt att 

nå alla barn när det finns språkmässiga svårigheter. En del barn och föräldrar kan inte alls 

göra sig förstådda eller själva förstå personalen på förskolan. Det framgick också att flera 

informanter tyckte att verksamheten förändrades mer ju äldre barnen var. Det kunde finnas 

svårigheter även om barnen kom från ett land vi vanligtvis tycker liknar Sverige och vars 

språk vi vuxna kan förstå. Det fanns t ex barn från Danmark som inte kunde göra sig 

förstådda för de andra barnen och vars föräldrar ibland behövde förklaringar varför man 

skulle göra si och så. 

 
Om du ska göra någonting gemensamt i hela gruppen så är det väldigt svårt eftersom hälften 

förstår inte. Och sen får du ofta lägga saker på ett lägre plan, fast de är stora. Sedan har vi då barn 

som kan det här som man tycker liksom, det vi gör med dem är för lätt. Så då får man liksom 

lägga ribban på en annan höjd. Alltså då får man dela gruppen, så då får vi göra de sakerna med de 

andra barnen för de måste ju också utvecklas. Som jag menar, flickan som är fem år som kan allt 

det här, och är jätteduktig. Hon utvecklas ju inte om vi lägger det på en ribba på två, tre års ålder. 

Så därför måste man tänka, därför måste du omvecka och utveckla. Alltså jag kan känna, du måste 

dela gruppen för att hon ska få ut någonting av verksamheten också (Lotta, förskollärare). 

 

Vi tycker som Lotta att man ska dela in barnen i olika grupper beroende på var de befinner sig 

utvecklingsmässigt för att alla barn har rätt att få sitt behov tillgodosett oavsett varifrån man 

kommer. Trots att Lotta arbetat över tio år på samma invandrartäta förskola upplever vi lite av 

en osäkerhet hos henne. Hon arbetar för att nå alla barn men vet inte riktigt hur hon ska göra. 

 

Ingen av förskolorna har någon större förberedelse när det ska komma ett nytt invandrarbarn 

till förskolan. En del informanter berättade för barngruppen att det skulle komma ett nytt 

barn, att han/hon inte pratade svenska och vilket land han/hon kom från. Någon informant 

nämnde att de även berättade om landet där barnet kom ifrån. En informant beskrev även 

barnen utseendemässigt. 

 
När vi fått barn från t ex Kina eller Sudan kan man säga, han är mörk, eller han är ljus. Men det 

säger jag även om de svenska. Rätt ofta kan jag beskriva barnen innan de kommer. Om jag träffat 

lilla Lisa kan jag säga att i morgon kommer lilla Lisa till oss. En liten ljushårig tjej med blå ögon. 

Hon har långt hår eller kort hår. Då säger jag samma om det är en invandrarpojke (...) Det är bara 

ett inbjudande till barnen för att de också ska få en bild av vår nya kamrat (Kajsa, barnskötare). 
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En informant sa att de arbetade mycket med gemenskapen och att barnen skulle få hjälpa dem 

med det nya barnet, ingen skulle få känna sig utanför på grund av att han eller hon såg 

annorlunda ut. Två informanter nämnde att det skulle bli ett stags utpekande om de gjorde för 

mycket förberedelse. 

 

Sju informanter betonade vikten av att vara tydlig, gärna övertydlig så att budskapet säkert går 

fram. De arbetar medvetet språkligt, även i vardagen, till exempel vid matsituationer, vid på- 

och avklädning och i leken. Vissa barn har extra språkstimulans en gång i veckan eller varje 

dag. Två informanter nämnde att de satsade mycket på trygghet och empati. 

 
Vi arbetar med empati och språkträning. Mycket med det här med invandrarbarn är att det kan bli 

en rätt så stökig grupp, de slåss rätt mycket för har man inget språk använder man händerna. 

Därför jobbar vi mycket (Stina, förskollärare). 

 

Vi anser att i en barngrupp där det förekommer mycket konflikter och oro bland barnen ska 

man som pedagog lägga extra mycket vikt vid trygghet, precis som Stina säger, oavsett 

varifrån man kommer. 

 

Informanterna använder mycket material i arbetet med språkutveckling, bland annat 

språkpåsar, bilder, sagor, sånger, rim och ramsor. Språkpåsar gör många pedagoger själva. En 

sådan påse kan innehålla allt möjligt material som kan vara bra vid språkträning. Om 

pedagogen ska prata om djur kan han/hon till exempel ha olika djur i påsen. I en språkpåse 

kan det även finnas sagor eller sånger. Även dockor och nallar användes på en del förskolor. 

På en förskola fanns dockan Molly som regelbundet kom på besök och hittade på tokigheter. 

Barnen fick tillsammans hjälpa dockan och till exempel tala om för henne att strumporna ska 

sitta på fötterna, inte händerna. På så vis tränas barnen språkmässigt. Det betonades även att 

barnen lär av varandra i den fria leken. 

 

En informant betonade extra hur viktigt det är att se varje barn varje dag. Detta är något de 

flesta pedagoger är överens om. Samtidigt fanns det informanter som pratade om barnen som 

grupper istället för individer. Ett exempel är att flera informanter talade om alla muslimer som 

en grupp trots att det finns enorma skillnader dem emellan. 
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3.3.5 För- och nackdelar med mångkultur i förskolan 

 
Samtliga informanter kunde se fördelar med att arbeta på en förskola med barn från olika 

länder. Dels för barngruppen, dels för sin egen skull. Fördelarna som togs upp var att det var 

lärorikt att arbeta med barn från andra länder, någon använde ordet ”berikande” och en annan 

pedagog sa att det var ett ”privilegium” att arbeta med invandrare. En informant sade att hon 

hade fått förståelse för invandrarföräldrarna när hon deltog i diskussioner som låg utanför 

jobbet. Hon hade blivit mer tolerant. Fem informanter tog upp att det för dem är positivt att 

barnen redan från tidig ålder lär sig att människor är olika. Vi ser olika ut, har olika behov. 

Barnen lär sig ta hänsyn och får en förståelse för andra kulturer och blir mer toleranta mot 

dessa.  

 

Fem informanter kunde inte se några nackdelar alls med att arbeta mångkulturellt. I arbetet 

med barnen var det främst bristande kunskaper i svenska som togs upp som en nackdel. Även 

konflikter togs upp, men dessa beror också på språksvårigheter. Barnen slåss när de inte kan 

göra sig förstådda. Även om det var många som tyckte att det var positivt att arbeta i ett 

invandrartätt område fanns det de som tyckte att det kunde bli ett problem om det blev för 

mycket invandrare på en och samma avdelning och att arbetet blev mer krävande då. 

Informanterna betonade vikten av att svenska barn också behöver utveckla sin språknivå. 

Andra såg de svenska barnen som nödvändiga för att ”invandrarbarnen” skulle lära sig 

svenska på bästa sätt. I leken lär sig barnen både språkligt och socialt menar en informant. 

 

Fem informanter upplevde föräldrakontakten som problematisk. Detta hade också sin orsak i 

språksvårigheter. Rutinmässiga saker såsom att passa tider, klädbyten och matsituationer 

kunde leda till problem. En informant sade att föräldrarna trodde att förskolan bara var en 

förvaringsplats och att de inte visste vad personalen gjorde där. Det var inte bara med barnen 

som det uppstod konflikter utan även med föräldrarna. Det berodde mycket på att det uppstod 

missförstånd mellan personal och föräldrarna. En del tyckte att mångkulturellt arbete tog mer 

tid och energi medan andra poängterade att det fanns en uppsjö fördelar som vi redan nämnt. 
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3.3.6 Framtidsperspektiv 

 
Vi fick många goda tips från informanterna. En del nämnde att vi kan ta till oss mycket från 

litteraturen, gå på föreläsningar och ha gruppdiskussioner och lära oss om olika kulturer, 

hålla oss ajour helt enkelt. Någon hade som förslag att vi kan bestämma träff med tolk och 

föräldrarna när det börjar ett invandrarbarn och gå igenom saker, till exempel tider och 

berätta varför vi gör si och så, att det är viktigt. En informant tyckte att det var väldigt 

utvecklande att jobba mångkulturellt och att hon lärt sig hur hon fungerar som individ. Hon 

har tagit allt självklart sedan innan men arbetar nu på ett annat sätt. Hon sa också att det är 

viktigt att vi ser varje barn varje dag. Även en annan informant betonade att vi inte bör låta 

de generella åsikterna ta överhanden när det gäller mångkultur. En informant sa att vi ska se 

möjligheter istället för problem och försöka sätta oss in i invandrarföräldrarnas situation. 

Egenskaperna som togs upp var att man ska vara tydlig, lyhörd, ödmjuk, öppen och tolerant. 

Man ska inte vara rädd utan våga anta nya utmaningar. 

 
Det är bra att veta om deras kultur, vanor, traditioner, religion. Då är man inte rädd att träffa 

föräldrar, bemöta dem. Är det något okänt är man rädd, är det något man är bekant med är man 

inte rädd. Jag har studerat mycket om muslimernas religion, det har hjälpt mig mycket när jag 

jobbar med barn. Jag står nära dem, är bekant med det (Nadja, barnskötare). 

 

Ofta när man är rädd är mycket för det är så främmande för en. Men om man är öppen i sitt 

sinnelag och tycker att det är roligt och positivt sänder man ju automatiskt ut den känslan och då 

blir de andra man möter, föräldrar och så i andra kulturer väldigt positiva och glada och de ger 

dubbelt tillbaka när de märker att man har ett intresse. Man får dubbelt igen det man ger (Kajsa, 

barnskötare). 

  

Vi känner igen oss i det som Nadja och Kajsa säger. Som vi tidigare nämnt tycker vi att det 

är viktigt att hålla sig uppdaterad om olika kulturer för att lindra kulturkrockar och på detta 

sätt så blir det som en gång varit främmande för en bekant och man kan lättare handskas med 

detta då. 

 

3.3.7 Skillnad mellan städerna 
 

Vi valde att göra studien i två olika städer för att få en bredare bild. Vårt syfte var inte att 

jämföra dessa två städer och det har vi heller inte gjort. När vi gick igenom resultatet kunde 
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vi ändå inte bortse från en del skillnader på vissa frågor. I genomsnitt verkade det som att 

pedagogerna i den stora staden kände sig mer förberedda än de i den mindre staden. En 

annan skillnad var att i den mindre staden togs praktiska saker såsom matsituationer, tider 

och klädbyte upp i större utsträckning än i den större staden. De flesta informanterna i den 

mindre staden påpekade att föräldrakontakten kunde vara problematisk. Detta var inte något 

som det lades någon större vikt vid i den större staden. 

 

4 Diskussion 
 

Ljunggren & Marx (1994) påpekar att invandrare måste ses som individer och inte som ett 

kollektiv (1994:15). Även om informanterna betonar vikten av att se till individen hade vissa 

informanter en tendens att generalisera, till exempel talade de om alla muslimer som en 

folkgrupp trots att det finns stora skillnader dem emellan. Vi anser, precis som vi nämnt 

tidigare, att vi måste vara medvetna om våra fördomar och se varje barn som den individ det 

är. 

 

Ellneby (1996) talar om hur viktigt det är att införskaffa kunskap om andra kulturer för att få 

en ökad förståelse. Hon kallar denna kulturförståelse. De som vill uppnå detta bör vara öppna, 

toleranta och trygga i sin egen kultur (1996:30-31). Flera informanter gav oss tips om att just 

vara öppna, toleranta och att utöka våra kunskaper om andra kulturer. Detta tror vi är 

grundläggande om vi ska kunna möta barn från andra kulturer på bästa sätt. Genom att öka 

vår kunskap tror vi även att vi får en större förståelse för andra människor. Vi blev positivt 

överraskade av de informanter som kände sig väl förberedda inför mötet med andra kulturer. 

Vi trodde att fler skulle påtala att de saknade kunskap inom området. Samtidigt hade 

majoriteten av våra informanter arbetat med barn länge och ofta i invandrartäta områden. De 

hade därför lärt sig under tidens gång. En informant önskade att det fanns en folder för varje 

kultur. I denna skulle det stå skrivet om bland annat praktiska göromål. Informanterna 

bekräftade även Ellnebys tankar om att det inte är religion utan de praktiska sakerna som 

orsakar de största problemen (1996:28). Till en viss del tror vi att dessa svårigheter kan bero 

på att personal och föräldrar inte kan kommunicera. En förklaring till att föräldrarna inte kan 

kommunicera kan vara det Wellros kallar kulturchock. Med det menar han när människor inte 

har redskap att förstå omgivningen och därför blir oroliga (1998:45-46). Detta diskuterade vi 

dock inte ingående med informanterna. Även Ljunggren & Marx (1994) menar att det kan 
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uppstå konflikter när invandrarföräldrarna och personalen på förskolan ser olika på saker och 

ting (1994:102). Vi håller med Hedencrona & Kós-Dienes (2003) när de påtalar att det är 

viktigt att kommunikationen fungerar mellan de två parterna för att underlätta det 

pedagogiska arbetet (2003:10). Kontakten mellan föräldrarna är enligt oss grundläggande för 

arbetet på förskolan. Genom att själv vara öppen når man föräldrarna och kan arbeta 

tillsammans med dem. 

 

Den svårighet som annars betonades mest var språket hos både barn och föräldrar. Dels 

förändras den pedagogiska verksamheten, dels försvåras föräldrakontakten. Många av 

förskolorna i vår undersökning delar in barnen i mindre grupper samtidigt som de ibland 

måste sänka svårighetsgraden. Vi tycker att det är bra att personalen på förskolorna är 

medvetna om detta och vi fick intrycket att de lägger ner mycket arbete för att alla barn ska 

utvecklas positivt. De barn som inte har några svårigheter måste också få stimulans där de 

befinner sig i sin utveckling. Genom att dela in barnen i mindre grupper är det lättare för 

pedagogerna att nå alla barn. Vi anser att grupperna kan delas in på olika sätt beroende på 

vilken aktivitet som ska genomföras, på det sättet pekas inga barn ut och det blir inget 

konstigt för dem. Att omgivningen sänker sin egen språknivå till invandrarens kan enligt 

Angel & Hjern (1992:33) göra flyktingar besvikna. Detta tror vi kan påverka alla invandrare 

inte bara flyktingar. Det är viktigt att försöka hitta lösningar så att alla barn får utvecklas efter 

sin förmåga. 

 

Eftersom många barn saknar kunskaper i svenska har förskolorna i vår undersökning mycket 

språkträning. Exempel på sådant som används vid språkträningen är språkpåsar, sagor, bilder, 

rim och ramsor. Många informanter tog även upp sång som ett bra redskap. Detta stämmer 

överens med Ellnebys tankar om att sånger är ett bra verktyg för att lära sig ett nytt språk 

(1996:25). Vi är av åsikten att det är viktigt med variation för att nå så många barn som 

möjligt. Att informanterna använder sig av praktiskt material tror vi medför att barnen får en 

djupare förståelse. 

 

En annan sak många informanter betonade var vikten av att vara tydlig. En del informanter 

menade att de ibland även var övertydliga för att barnen skulle förstå. Upprepningar kan 

ibland kännas tjatigt men för att barn som inte kan svenska ska förstå och lära sig språket 

underlättar det om personalen på förskolan är övertydlig. 
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Trygghet och empati var viktiga inslag på ett par förskolor i vår studie. Detta är enligt oss 

betydelsefullt för alla barn. En informant betonade att när ett barn inte har språket tar han eller 

hon gärna till händerna, då blir det lätt en stökig barngrupp. Därför arbetade de extra mycket 

med empati. Vi blev förvånade över att inte fler förskolor nämnde empati och trygghet när vi 

frågade hur de arbetar. Det betyder inte att de inte arbetar med dessa frågor. De kan ändå 

använda det genomgående i verksamheten. Trygghet och empati är som sagt enligt oss viktigt 

för alla barn oavsett varifrån de kommer. Kanske tyckte våra informanter att detta är ett så 

vanligt och självklart inslag att de därför inte nämnde det. Det fanns mycket barn med 

utländsk bakgrund på de förskolor vi besökte men få flyktingar. Om det funnits fler 

flyktingbarn hade troligen diskussionen förts in mer på sådana frågor. 

 

Parszyk (2002) ger ett exempel på hur pedagogerna på en förskola försökte nå 

assyriska/syrianska föräldrar med hjälp av videokamera (2002:74). En av oss har erfarenhet 

från en förskola som dagligen videofilmade barnen för att kunna berätta om verksamheten för 

de föräldrar som inte kunde svenska. En tv rullades ut i hallen och personalen filmade små 

snuttar under dagen. När sedan föräldrarna som inte kunde svenska kom för att hämta sina 

barn kunde de på tv: n i hallen se vad deras barn gjort under dagen. Föräldrarna såg glada ut 

och verkade få en insikt i verksamheten. Detta anser vi är ett utmärkt sätt att skapa en positiv 

kontakt med föräldrarna, det uppstår ett samförstånd mellan föräldrar och förskolepersonal. 

Detta är ett sätt att nå de föräldrar som inte kan svenska. 

 

Vi anser att det varit både lärorikt och intressant att skriva den här uppsatsen. Vi har fått 

många bra tips och idéer inför vår framtida roll som lärare. Som vi nämnde i början av arbetet 

kommer vi med stor sannolikhet att möta många barn med rötter i andra länder. Vi har 

fortfarande mycket kvar att lära men känner att vi fått en bra grund att stå på. 

 

Vi har fått svar på de frågor vi hade samtidigt som det väckts nya under arbetets gång. Det 

skulle till en annan gång vara intressant att fördjupa sig och jämföra skillnader mellan: 

• den större och den mindre staden, 

• invandrartäta områden och områden med få invandrare samt 

• yngre och äldre pedagoger. 
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5 Sammanfattning 

 
Denna studie syftar till att undersöka huruvida det finns några handlingsplaner att tillgå i 

förskolan för att möta andra kulturer. Den tar även upp pedagogers kunskap, förberedelse och 

erfarenhet av mångkultur i förskolan.  

 

Sverige har under de senaste decennierna blivit ett mångkulturellt land och vi kommer möta 

många barn med rötter i andra länder. I litteraturdelen tar vi bland annat upp invandringens 

historia och vad som tidigare skrivits om kulturella möten. 

 

Att se till individen betyder att vi ska se medlemmarna i olika folkgrupper som enskilda 

personer med egna tankar, kunskaper och erfarenheter (Ljunggren & Marx 1994:15). Vi bör 

komma bort från tankarna om att olikheter är något negativt och istället utnyttja och se dessa 

som tillgångar, något positivt. Vi ska inte släta över olikheter utan lyfta fram dem (Bozarslan 

2001:24-27). Det är alltså viktigt att vi utvecklar en förståelse för olika kulturer. För att vi ska 

kunna uppnå detta bör vi, precis som några informanter nämnde, vara öppna, toleranta och 

trygga i vår egen kultur (Ellneby 1996:30-32). 

 

När vi påbörjade vår undersökning ställde vi följande frågor: ”Finns det några 

handlingsplaner för hur barn och föräldrar från andra kulturer ska bemötas?” och ”Hur 

upplever personalen arbetet med invandrarbarn och hur ser verksamheten ut?”. Vi gjorde 

kvalitativa intervjuer med sju barnskötare och fem förskollärare i en större respektive en 

mindre stad i södra Sverige. Vi ställde frågor om bland annat handlingsplaner, kulturmöten 

och om själva verksamheten i förskolan. Det visade sig att ingen av förskolorna hade några 

handlingsplaner. Flertalet av informanterna önskade dock att det fanns en sådan handlingsplan 

att tillgå. Större delen av informanterna hade arbetat länge i förskolor med hög andel 

invandrare, därför kände de sig väl förberedda. När det fanns barn med utländsk bakgrund på 

förskolorna förändrades verksamheten på så vis att det var mer språkträning och aktiviteterna 

genomfördes i mindre grupper. Det var flera informanter som betonade att det var positivt att 

arbeta mångkulturellt. 

 

Det är viktigt att ha i åtanke att de största kulturkrockarna eller konflikterna i förskolan inte 

orsakas av religionen utan de praktiska göromålen (Ellneby 1996:28). Detta var också ett 
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problem som togs upp av en del informanter. Ett par tyckte att det borde finnas en slags folder 

för att underlätta det praktiska samarbetet med föräldrarna. Kommunikationen är ett stort 

inslag i arbetet för att kunna skapa en god relation mellan barnen, pedagogerna och 

föräldrarna (Hedenkrona & Kos-Dienes 2003:10). Detta var också det största problemet som 

informanterna nämnde. De är även viktigt att som pedagog ha redskap för att underlätta 

samarbetet med alla slags kulturer (Hedenkrona & Kos-Dienes 2003:7), till exempel att läsa 

om olika kulturer, gå på föreläsningar och att man har gruppdiskussioner som många av våra 

informanter gav oss tips om. 

 

Ändringar i det pedagogiska arbetet kunde enligt våra informanter vara att barnen delades in i 

mindre grupper samt att nivån ibland fick sänkas. Informanterna använde sig av material 

såsom språkpåsar och sånger. Dessutom poängterades vikten av att vara tydlig i 

kommunikationen med barnen. Om vi möter alla barn där de befinner sig utvecklas de 

snabbare (Ellneby 1996:25). 

 

Det är viktigt att vi ger barn närhet, värme och positiva upplevelser i förskolan för att de ska 

känna sig trygga (Ellneby 1996:24). Det var bara några få informanter som betonade vikten av 

trygghet som viktiga inslag i verksamheten. 

 

I framtida studier hade det varit intressant att göra jämförelser mellan olika städer, 

bostadsområden och pedagoger. 
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      Bilaga 1 

Intervjufrågor 
 

1. Finns några handlingsplaner att tillgå för att hantera mötet med andra kulturer? 
 
Om ja: 
 

2. Hur ser de ut? (får vi titta) 
 

3. Fattas något? Vad i så fall? 
 

4. Används de? 
 

5. Revideras de? 
 

6. Vem har utformat dem? 
 
Om nej: 
 

7. Är detta något du saknar? 
 
Alla: 
 

8. Känner ni att ni är väl förberedda för att möta barn från andra kulturer? 
 

9. Får ni fortbildning i området? 
 

10. Vilka kulturer finns representerade i er barngrupp? 
 

11. Förändras verksamheten när det finns olika kulturer representerade? I så fall hur? 
 

12. Vilka fördelar och nackdelar finns? 
 

13. Förbereder ni barngruppen på något särskilt sätt när ni vet att det ska komma ett 
invandrarbarn? Om ja, på vilket sätt? 

 
14. Hur arbetar ni? 

 
15. Har ni några tips till andra pedagoger? 

 
16. Vilken utbildning har du? När tog du examen? 

 

 

 

 

 

 37


