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Abstrakt  

Denna studie är utförd i syfte att undersöka hur förskollärare beskriver sitt arbetssätt 

med interkulturalitet i förskolan, samt hur de förhåller sig i mötet med flerspråkiga 

barn. Studien grundar sig i det sociokulturella perspektivet utifrån dess centrala 

begrepp. Den valda metoden som använts i studien är forskningsintervjuer med 

förskollärare som är verksamma i förskolan. Resultatet visar vikten av 

förskollärarens förhållningssätt i mötet med barn från olika kulturer och hur olika 

artefakter bidrar till barnens språkutveckling. Det framgår hur förskollärarna 

arbetar medvetet med de flerspråkiga barnen i verksamheten, detta är en grund för 

hur barn kan utvecklas och få syn på det svenska språket. Resultatet som framkom 

styrks i det sociokulturella perspektivet som utgår från Vygotskijs teorier om barns 

lärande och utveckling.   

 

Ämnesord  
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förhållningssätt, artefakt, mediering. 
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1.     Inledning 

 Enligt Skolverket (2020) har det skett en ökning av barn med olika kulturella 

bakgrunder i den svenska förskolan, verket hävdar att förskollärarna i verksamheten 

borde följa utvecklingen och skapa kunskap kring sitt interkulturella 

förhållningssätt. Synsättet ska byggas utifrån en ömsesidig och social interaktion 

(Skolverket 2020).  

Intresset har väckts för det interkulturella arbetet eftersom det är ett aktuellt ämne i 

dagens förskolor, mångkulturen ökar och samhället globaliseras allt mer. Med 

denna studie är målet att undersöka hur förskollärare beskriver sitt arbete med 

barnen med annat modersmål utifrån ett interkulturellt perspektiv. I studien 

intervjuas förskollärare om hur de beskriver sitt arbete med interkulturalitet i 

förskolan samt mötet med flerspråkiga barn. Utifrån litteratursökningar inom det 

interkulturella arbetet har det framkommit att det finns en osäkerhet hos 

förskollärare och hur de ska förhålla sig till mångkulturen som finns i förskolorna. 

Anderstaf, Lecusay och Nilsson (2021) menar att förskollärare känner en osäkerhet 

i hur de ska arbeta med den kulturella mångfalden. Ett liknande resultat 

framkommer i Fredriksson och Lindgren Eneflos (2019) artikel där de hävdar att 

utifrån förskolans läroplan finns det inte någon tydlighet i hur det interkulturella 

arbetet ska utföras. De menar att detta kan leda till en osäkerhet hos förskollärarna 

hur de ska bemöta och stimulera barns flerspråkighet. 

Det är aktuellt att synliggöra förskolans växande mångkultur och hur arbetet ska 

ske med flerspråkiga barn i förskolan. I förskolans läroplan (Skolverket 2018) 

framkommer det att varje barn ska ges förutsättning att utveckla det svenska språket 

samt sitt modersmål. I Skolverket (2020) understryks det att med rätt stöttning i 

förskolan och av vårdnadshavare i hemmet kan barn med flerspråkighet utveckla 

såväl sitt modersmål som det svenska språket, vilket leder till en flerspråkig 

kompetens. 
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1.1 Begreppsförklaring 

I detta arbete används bland annat följande begrepp: interkulturalitet, modersmål, 

flerspråkighet, mångkultur, mångfald, språkutveckling och artefakt. En 

begreppsförklaring har gjorts för att tydliggöra vad begreppen har för innebörd i 

studien. 

Interkulturalitet innebär att det är flera olika kulturella möten som sker i ett 

pedagogiskt sammanhang där handling och samspel är ömsesidig (Lorentz & 

Bergstedt, 2010). 

Modersmål är det språk som talas i hemmet och det första språket som barnet har 

lärt sig (Kultti, 2014). 

Flerspråkighet innebär att barn behärskar mer än ett språk och behöver bemötas 

utifrån sina kunskaper och erfarenheter (Kultti, 2014). 

Mångkultur beskriver att det finns fler olika kulturer i ett samhälle (Lunneblad, 

2015). 

Mångfald syftar på olika kulturer och individer som möts i ett socialt samband. Det 

innefattar en grupp med olikheter som exempel kulturell bakgrund hos individerna 

(Lunneblad, 2006). 

Språkutveckling är barnens process där de tillägnar sig sitt förstaspråk, sitt 

modersmål (Kultti,2014). 

Artefakt är ett redskap som människan har skapat. Olika artefakter som bidrar till 

en förbättrad kommunikationsteknik benämns som olika verktyg och instrument 

(Säljö, 2014).  
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1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att få en förståelse för det interkulturella arbetet i 

förskolan och hur förskollärarna arbetar för att kunna stödja barn med annat 

modersmål än svenska. Enligt Skolverket (2018) ska varje barn ges förutsättning 

att utveckla det svenska språket, samt sitt modersmål. Verksamheten ska bidra till 

att de flerspråkiga barnen får möjlighet att utveckla sin språkförståelse. Studien 

kommer även att undersöka vilket förhållningssätt som förskollärarna beskriver i 

verksamheten för att uppnå målen utifrån läroplanen. Målet med studien är att skapa 

en djupare förståelse inom det interkulturella arbetet. 

1.3 Frågeställningar 

• Hur beskriver förskollärare arbetet med interkulturalitet i förskolan? 

• Vilket förhållningssätt beskriver förskollärarna att de intar i sitt möte med 

flerspråkiga barn? 

2. Forskningsöversikt och teoretiska utgångspunkter 

I följande avsnitt presenteras tidigare forskning om det interkulturella arbetet i 

förskolan samt det sociokulturella synsättet. Den litteratur och den forskning som 

nämns är både av nationellt och internationellt ursprung. 

2.1 Litteraturbakgrund 

I Fredriksson och Lindgren Eneflos (2019) studie framkom det att det fanns en 

osäkerhet hos förskollärarna angående hur det interkulturella arbetet i förskolan ska 

utföras. Vidare i studien framkommer det att i styrdokumenten saknas en tydlighet 

om hur arbetet med interkulturalitet ska utföras i förskolan, vilket kan vara 

anledningen till en osäkerhet hos förskollärarna av den orsaken att det inte framgår 

hur arbetet ska gå till (Fredriksson & Lindgren Eneflo 2019). 
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2.2 Tidigare forskning    

Stier (2017) menar att förskolorna präglas av mångfald som är kulturell och 

språklig. Utifrån ett interkulturellt samspel mellan barnen och förskollärarna i 

verksamheten skapas en mer naturlig vardag för barnen. I dagens svenska förskolor 

påtalar Kultti (2012) att vart femte barn har ett annat modersmål än svenska. Stier 

(2017) skriver vidare att i dagens förskolor finns utmaningar kring mångfalden med 

barnen som har en annan kulturell bakgrund. Det anses vara en svårighet i hur 

förskolan ska förhålla sig till detta faktum. De skriver att kravet från läroplanen 

uppfattas som otydligt, hur förskollärarna ska förhålla sig till och arbeta med det 

interkulturella i verksamheten. Det bidrar till att förskollärarna ofta trevar sig fram 

i arbetet med mångfalden i förskolan (Stier 2017). I en studie av Fredriksson och 

Lindgren Eneflo (2019) framgår det att det har skett en förändring i det 

interkulturella förhållningssättet. Det framgår att i arbetet med flerspråkiga barns 

språkutveckling finns det en bristande kvalité i arbetet som sker i förskolorna. 

Enligt Skolverkets stödmaterial (2013) ska förskolan bidra till att barn med annat 

modersmål får förutsättningar för att utveckla det svenska språket  samt sitt 

modersmål. Vidare framgår det i Skollagen §10 (SFS 2010 800) att barn med annat 

modersmål har rätt till modersmålsstöd i förskolan. Vikten av att barn med annan 

kulturell bakgrund får möjlighet att utveckla sitt eget modersmål menar Kultti 

(2012) bidrar till att barnen har lättare för att utveckla kunskaper inom det svenska 

språket. Fredriksson och Lindgren Eneflo (2019) hävdar att förskollärarna känner 

sig osäkra inom detta arbete och ser svårigheter i att bemöta och stimulera alla barns 

olika modersmål. Även Lunneblad (2013) påpekar att tidigare forskning visar att 

det finns en osäkerhet och förvirring hos förskollärarna i arbetet med kulturell 

mångfald i förskolan.  Fredriksson och Lindgren Eneflo (2019) påtalar det 

problematiska i det dubbla uppdraget som förskolan har utifrån styrdokumenten. 

Det är framskrivet att flerspråkiga barn ska utveckla det svenska språket, samtidigt 

som de ska utvecklas inom sitt eget modersmål. Barns språkutveckling sker i olika 
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takt och Skaremyr (2014) understryker att förskollärarna ska därför möta barnen i 

deras språkliga utveckling tidigt. 

Det uppstår problem eftersom det inte finns någon tydlighet i styrdokumenten hur 

arbetet ska utföras inom det interkulturella arbetssättet skriver Fredriksson och 

Lindgren Eneflo (2019). Det finns ett stort tolkningsutrymme vilket anses som ett 

problem. Det bidrar till en osäkerhet hos förskollärarna för hur de ska förhålla sig 

till det interkulturella arbetet. De beskriver att inom forskningen har det 

framkommit en osäkerhet hos förskollärarna angående att stimulera barns språk och 

kulturella identiteter (Fredriksson &Lindgren Eneflo 2019). 

Kultti (2014) beskriver hur barnens språkanvändning i hemmet påverkar och är 

viktig för samspelet i förskolan, det är därför viktigt att förskollärarna har kunskap 

och förutsättningar för att bidra till de flerspråkiga barnens språkutveckling. Stier 

(2017) belyser vikten av förskollärarens sätt att agera i verksamheten och att inta 

ett flexibelt förhållningssätt och vara öppen för arbetet med mångfald och variation. 

Detta ska bidra till en medvetenhet kring hur förhållningssättet i verksamheten kan 

ligga till grund för ett interkulturellt förhållningssätt hos förskollärarna (Stier 2017). 

2.3 Det sociokulturella perspektivet 

Fredriksson och Lindgren Eneflo (2019) hävdar att människans språk och sociala 

aktivitet ska vara en resurs för att utveckla tankar och förståelse. Skaremyr (2014) 

beskriver Vygotskijs teori om att språket är viktigt för utveckling och lärandet, 

språket är en utgångspunkt i denna teori.  

2.3.1 Den proximala utvecklingszonen 

Säljö (2019) beskriver Vygotskij teori om det sociokulturella perspektivet där 

människor lär och utvecklas i samspel med varandra genom handling. 

Kommunikation och lärande är en central del i det sociokulturella perspektivet, i 
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språket skapas kunskap och förståelse för omvärlden. Vidare tolkar Kultti (2012) 

Vygotskijs teori, det sociokulturella perspektivet och menar att utgångspunkten är 

att människan är en social och kulturell varelse. Säljö (2019) påtalar att språket är 

unikt och grundläggande för att kunna skapa och kommunicera. Genom att barnen 

får kommunicera med andra människor får de en medvetenhet och förståelse för sin 

värld där barnet skapar sig värdefulla och intressanta erfarenheter. Skaremyr (2014) 

hävdar även att barn lär av barn och menar att de mer erfarna barnen i förskolan 

visar de nyanlända barnen hur de samspelar och leker. Som förskollärare ska barnen 

tillskrivas som meningsfulla och viktiga. Förskolläraren ska se möjligheterna och 

tillsammans arbeta på förskolan med att ta emot nyanlända barn. Arbetar förskolan 

utifrån detta sätt ges barnen förutsättningar för en mer jämställd förskola som har 

respekt för olikheter och mångfald (Skaremyr 2014).     

Säljö (2019) beskriver att i det sociokulturella perspektivet går det inte att undvika 

att lära sig, det sker ett lärande sker hela tiden. Kultti (2012) lyfter fram begreppet 

den proximala utvecklingszonen där relationen mellan individer är centralt för 

lärande och utveckling. Kultti (2014) beskriver det sociokulturella synsättet inom 

språkinlärning, där aktiviteter och individer har en stor betydelse för det 

interkulturella arbetet. Kommunikationen är en länk i det sociala samspelet som 

vidare beskrivs i den proximala utvecklingszonen, där pedagogen ska fokusera på 

barns utveckling och inte det som barnen redan vet. Genom kommunikationen 

skapas barns delaktighet kring vad som händer i verksamheten (Kultti 2014). 

2.3.2 Interaktion  
Kultti (2012) beskriver interaktion och kommunikation som grundläggande inom 

det sociokulturella perspektivet. Interaktion och kommunikation bidrar till att barn 

utvecklas i sitt lärande och i leken. I samspel utvecklar barnen sina begrepp för att 

bilda en förståelse för ordets betydelse. Kommunikation beskrivs genom interaktion 

som är när människor kommunicerar och interagerar med varandra (Kultti 2012). 
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När barnen interagerar med en annan mer erfaren pedagog eller ett annat barn 

hävdar Kultti (2014) att det sker ett lärande och en utveckling. Kultti (2012) skriver 

att detta lärande kan även ske utifrån att barnet imiterar det som den tidigare har 

erfarit tillsammans med andra. Barn behöver interagera med varandra, Acevedo 

(2019) förklarar vikten av en interkulturell förståelse och detta sker oftast genom 

leken. Kultti (2014) hävdar dessutom att förskolan är en viktig arena där barnen får 

lära sig språket genom interaktion och delaktighet. Författaren lyfter fram att det 

här anses vara extra viktigt för barn som är flerspråkiga. Förskolan ska ge barn som 

är flerspråkiga en möjlighet till att få möta nya ord och uttryck i verksamheten. 

Inlärningsmiljön i förskolan ska vara en plats där barn kan socialiseras till 

kommunikation på svenska. Förskollärare ska ge barnen möjlighet att utöka sitt 

ordförråd och ge dem möjligheten att möta nya begrepp som bidrar till deras 

språkutveckling (Kultti 2014). Utvecklingen av flerspråkighet hos barnen är en 

individuell process skriver Skaremyr (2014) och därför måste hänsyn tas till 

personliga, sociala och kulturella faktorer. 

2.3.3 Förhållningssätt  

Kultti (2014) poängterar att förskollärare ska vara medvetna om sitt förhållningssätt 

kring att utveckla barns verbala deltagande, detta genom att barnen får vara 

delaktiga i verksamheten. Förskollärare bör medvetet stötta och inkludera alla barn 

i kommunikationen som sker i de olika situationerna i förskolan skriver Kultti 

(2012). Som förskollärare ska en central roll intas i förskolans aktiviteter genom att 

vara närvarande. För att bidra till de flerspråkiga barnens lärande är de vuxnas 

deltagande av stor vikt i verksamheten, även de olika materialen i barnets 

omgivning ska vara en resurs i de olika lärande situationerna (Kultti 2012). 

 Kultti (2014) belyser vikten av Vygotskijs teori kring det sociokulturella 

förhållningssättet, där det framgår att förskollärare ska inkludera barnen med olika 

modersmål i förskolan. Det pedagogiska ansvaret innebär att kunna ge barnen 
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möjligheter till att utveckla sin språkförståelse. Genom att skapa möjligheter till 

kommunikation på olika sätt bidrar detta till ett utökat ordförråd hos barnen (Kultti 

2014). 

2.3.4 Artefakt 

Kultti (2012) lyfter fram begreppet artefakt som en viktig del i det sociokulturella 

perspektivet. Artefakt är något som människan har skapat Säljö (2014) skriver att 

artefakter utvecklas av de kulturella förutsättningarna. De olika artefakterna 

benämns som olika verktyg och instrument som bidrar till en enklare 

kommunikationsteknik. Kultti (2012) förklarar att artefakter innefattar bilder och 

böcker, detta är artefakter som främjar barns språkutveckling. Flerspråkiga barn 

kommunicerar genom bild, lek och drama. Detta hävdar Skaremyr (2014) eftersom 

barnen inte alltid kan uttrycka tankar, känslor och händelser genom det svenska 

språket och där av ses artefakterna som ett viktigt hjälpmedel. Phoon, Abdullah och 

Abdullah (2013) har kommit fram till ett liknande resultat och skriver att genom 

aktiviteter och lekar kan olika artefakter från de flerspråkiga barnens kulturer vara 

ett verktyg i språkutvecklingen. Artefakter är en viktig del i barns samspel och 

språkutveckling, menar Skaremyr (2014). Barnen använder kroppsspråk, sång och 

fysiska artefakter, de kan i verksamheten ta hjälp av en mer erfaren vuxen för att 

skapa meningsfulla situationer (Skaremyr 2014). 

2.3.5 Mediering  

Kultti (2012) beskriver Vygotskijs teori om mediering, där mediering menas vara 

ett redskap såväl i det fysiska som det språkliga, detta används för att få en förståelse 

för omvärlden och kunna interagera i den. Vidare lyfts språket fram som det centrala 

redskapet för att mediera olika människors förhållande till omvärlden med olika 

kulturer och bakgrunder (Kultti 2012). Säljö (2014) skriver om mediering utifrån 

det sociokulturella perspektivet där mediering beskrivs som ett grundläggande 
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redskap i människors vardag. Det framkommer även att med hjälp av 

kommunikation med andra individer blir människan delaktig och kan samspela med 

andra. Det leder vidare till att människan kan vara delaktig och samspela med andra 

i sin omvärld (Säljö 2014). 

2.4 Interkulturellt perspektiv 

Lahdenperä (2018 a) beskriver interkulturalitet som en ömsesidig process och ett 

socialt samspel. Inter betyder växelverkan och kultur innebär livsmönster i 

människans liv utifrån det sociala och genom samspel. För att förskolan ska kunna 

definieras som interkulturell ska en samverkan mellan kulturerna vara befintlig. 

Förskolan ska se barnen och personalens olikheter som en kompetens och nyttja 

detta i undervisningen. Vidare menar Lahdenperä (2018 b) att kommunikationen 

mellan barn och vuxna med olika kulturella bakgrunder borde vara ömsesidiga. 

Kommunikationen ska ses som en länk mellan kulturerna, skriver Kultti (2012), 

och kroppsspråket är grundläggande för kommunikationen och ska vara en resurs i 

samspelet mellan individerna. Lahdenperä (2018 b) hävdar genom att inta olika 

perspektiv får förskollärarna en förståelse för de olika kulturerna och andras 

perspektiv. Det här bidrar till att förskollärarna intar ett interkulturellt perspektiv, 

vilket uppmärksammas utifrån styrdokumenten som även betonar vikten av ett 

interkulturellt förhållningssätt i arbetet med flerspråkiga barn. 

2.5 Interkulturellt förhållningssätt 

 Phoon m.fl (2013) belyser vikten av att förskollärare ska vara medvetna om och 

respektera den kulturella mångfalden. Förskollärarna ska vara öppna och anpassa 

undervisningen för att introducera barnens olika kulturer i verksamheten, vidare ska 

de verka för en mångkulturell förståelse hos barnen (Phoon m.fl 2013). Vikten av 

det interkulturella förhållningssätt hävdar Lunneblad (2006) är viktigt eftersom ett 

sådant förhållningssätt kan synliggöra fördomar samt rasism och hur sådana 
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faktorer inverkar i människans liv. Detta kan bidra till en insikt om hur olika 

kulturella sammanhang påverkar förskollärare och barn (Lunneblad 2006).  

Acevedo (2019) beskriver att genom att förskollärarna intar ett interkulturellt 

förhållningssätt ökas förståelsen vilket leder till en öppenhet hos förskollärarna. 

Förskollärare ska främja att barnen utvecklar tankar och förståelse för sin omvärld 

detta bidrar till en hållbar värld. Det här anser även Lahdenperä (2018 b) som 

påtalar vikten av förskollärarnas interkulturella pedagogiska kompetens vilket 

beskrivs som ett samlat begrepp där intentioner och handling är av stor vikt för 

barngruppens utveckling. Vidare betonas att förskollärare ska ge barnen möjlighet 

att utveckla sin förståelse kring villkor och värdering i en mångkulturell förskola. 

Kvaliteten i det interkulturella arbetet ansvarar förskolläraren för. Genom att skapa 

mångkulturella och interkulturella aktiviteter bidrar det till en högre kvalité i arbetet 

med barnen (Lahdenperä 2018 b). Acevedo (2019) skriver att den globala 

forskningen bidrar till en förbättring av barnens liv genom att låta de vara nyfikna 

på sin omvärld, detta sker oftast genom leken. I leken närmar sig barnen en 

interkulturell förståelse. Barnen behöver bli inkluderade och engagerade i hela 

processen genom samarbete och reflektion, det är också viktigt att barnens röster 

och tankar blir hörda. Vidare betonas det att förskollärarna ska se barnen som 

kompetenta och aktiva deltagare i sitt eget lärande kring sin omvärld.  Vi lever i en 

global värld och förhållningssättet och förståelsen för det interkulturella arbetet ska 

utökas för detta faktum. Vidare syns det en ökad tillväxt av kulturell och språklig 

mångfald i övriga världen (Acevedo 2019). 

Förskollärare ska stötta barnen i olika lekar som kan vara fantasilekar detta skriver 

Kultti (2014) görs genom att vara en närvarande pedagog som interagerar och leker 

tillsammans med barnen. De flerspråkiga barnen får möjlighet att lära sig olika 

språkliga uttryck i leken. Vidare lyfts förskollärarens uppgift som är att anpassa 

språket efter vad barnen behärskar i barngruppen. Vikten av att benämna föremål 
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som finns i de flerspråkiga barnens omgivning är betydelsefullt, samtidigt som 

förskolläraren bekräftar och upprepar barnens språk (Kultti 2014). Förskolan ska 

vara en verksamhet där det svenska språket och den svenska kulturen genomsyrar 

verksamheten skriver Kultti (2012). Skaremyr (2014) hävdar att lärandet kan se 

olika ut och hur barnen tillägnar sig och lär sig ett andraspråk är individuellt för 

varje individ. 

Enligt Phoon mfl. (2013) finns två viktiga aspekter i den mångkulturella 

undervisningen vilket är läroplanen och förskollärarens förhållningssätt. 

Förskollärare måste vidga sitt arbetssätt och se bortom det akademiska fokuset för 

att barnen ska få en bredare och mångsidig undervisning. Borgström (2008) 

beskriver interkulturell kompetens som en förutsättning i dagens mångkulturella 

förskolor. Interkulturell kompetens förutsätter ett förhållningssätt där förskollärare 

är öppna och har en förståelse, vidare leder det till en god kommunikation mellan 

individer med olika kulturella bakgrunder. Vikten av förhållningssättet lyfts fram 

där förskolläraren visar ett genuint intresse för individen och skaffar sig kunskap 

om barnet som är betydelsefull för relationen, detta är en grund för vidare 

utveckling hos barnet (Borgström 2008). 

2.6 Styrdokument                                                                                                        

Lahdenperä (2018 b) lyfter utifrån styrdokumenten fram att förskolans verksamhet 

ska vara en social och kulturell mötesplats för att förbereda barnen på en 

internationaliserad värld. Läroplanen för förskolan (Skolverket 2018) skriver att 

förskolan är en social och kulturell mötesplats som ska bidra till barnens förståelse 

av mångfald. Även Lahdenperä (2018 b) beskriver läroplanens intentioner utifrån 

de mål som riktar sig mot den kulturella mångfalden. Detta innebär att förskolans 

verksamhet inom det interkulturella arbetet ska utvecklas, mångfalden ska vara en 

resurs och en tillgång som bidrar till utvecklingen. Enligt Skolverkets stödmaterial 

(2013) ska olikheterna vara en tillgång, alla barn är olika och har ett egenvärde. 
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Alla barn oavsett kulturell, social eller ekonomiska förhållande har rätt till 

utbildning. Barnkonvention (SFS 2018:1197) hävdar att barn som tillhör etniska, 

religiösa eller språkliga minoriteter har rätt till sitt språk och kultur. Enligt svensk 

lag ska inget barn diskrimineras och alla barn är lika mycket värda. Verket 

(Skolverket 2018) understryker att förskollärare ska vara lyhörda i arbetet med 

familjer med annan kulturell bakgrund. Det understryks även att barn med annan 

kulturell bakgrund har rätt till att lära sig om sin hemkultur samt få en förståelse för 

andras hemkulturer.                                                                                                                                         

Enligt Skolverket (2020) ska förskollärarna ge barnen tid till att tänka samt ge dem 

talutrymme för att bidra till barnens språkutveckling. Förskollärarna kan benämna 

och sätta ord på det som barnen gör för att utöka barnens ordförråd. Förskolläraren 

ska vara en aktiv lyssnare och lyssna in vad barnen kommunicerar och förespråka 

ett arbete där barnen är goda lyssnare mot varandra. Vidare ska förskollärarna vara 

medveten om att alla språk är lika värdefulla, detta är en förutsättning som kan bidra 

till barnens identitet och stärka deras självkänsla (Skolverket 2020). Vikten av 

förskollärarnas förhållningssätt beskrivs i Skolverket (2018) och hur detta kan 

påverka barnen i deras respekt samt förståelse för olika kulturer, förskollärarna är 

viktiga förebilder i verksamheten. I Skolverket (2020) framkommer vikten av att 

förskollärare kan lära sig några ord och hälsningsfraser på annat modersmål, detta 

kan förstärka samspelet och kommunikationen mellan barn och förskollärare. 

Vidare understryks att i förskolan ska ett interkulturellt förhållningssätt intas, vilket 

innebär att möta olika kulturer och skapa en förståelse. Pedagoger, barn och 

vårdnadshavare behöver interagera med varandra för att skapa en trygghet och 

samverkan (Skolverket 2020). Anderstaf, m.fl (2021) skriver om förhållandet 

mellan förskollärare och vårdnadshavare. Detta förhållande är något som lyfts fram 

i läroplanen och är en viktig utgångspunkt i den kulturella verksamheten.  Enligt 

Skollagen §10 (SFS 2010 800) ska förskolan bidra till att barn med annat 

modersmål ska få utveckla både det svenska språket samt sitt modersmål. Skollagen 
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§2 (SFS 2010 800) lyfter fram att förskolan ska uppmuntra till barnens utveckling, 

lärande och ge barnen en trygghet samt omsorg. Verksamheten ska utgå från barnets 

bästa och behov i alla lägen i den dagliga verksamheten (SFS 2010 800).  

3.Vetenskapligmetod                                                                                                                                                           
I följande avsnitt kommer den vetenskapliga metoden presenteras utifrån följande 

rubriker: Val av insamlingsmetod, urval, pilotstudie, genomförande, bearbetning 

och analys av materialet, etiska övervägande och metoddiskussion.                    

3.1 Val av insamlingsmetod                                                                         
 Studien har en kvalitativ ansats. Denna typ av metodologisk ansats har valts 

eftersom syftet inriktar sig i att få en djupare förståelse för förskollärares 

interkulturella arbete i förskolan samt förskollärarnas förhållningssätt i mötet med 

flerspråkiga barn. Magne Holme och Krohn Solvang (1996) beskriver de kvalitativa 

metoderna vilka innebär att de som forskare borde de sätta sig in i respondentens 

situation och få annan förståelse för deras perspektiv. Utifrån detta perspektiv kan 

forskaren skapa en djupare förståelse kring det som är valt att studera. I studien har 

det utförts personliga forskningsintervjuer som är till grund för det empiriska 

underlaget. Forskningsintervjuerna har utförts med åtta förskollärare som är 

verksamma på fem förskolor i södra Sverige. Denscombe (2018) beskriver 

forskningsintervjuer som en metod för datainsamling där intervjuer fokuserar på 

vad respondenten säger att den gör eller på de åsikter som de uttrycker.  I denna 

studie används intervjuer eftersom det passar bäst in som svarsmetod för att få svar 

på forskningsfrågorna. Vidare menar Denscombe (2018) att denna metod är 

anpassad att utföras för forskare som inte har tidigare erfarenheter av att genomföra 

en kvalitativ studie.   
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3.2 Urval                                                                                                           
Studien utgår från ett explorativt urval. Denscombe (2018) påtalar att detta urval 

oftast används vid mindre omfattande forskning och vid kvalitativa ansatser. 

Forskningen som sker ska inrikta sig på att få fram ny kunskap kring det valda 

ämnet. Utifrån ett explorativt urval skapas det nya insikter och ny information. I 

studien har åtta utbildade förskollärare intervjuats på fem förskolor i södra Sverige. 

Urvalet av deltagarna har en högskoleutbildning detta för att det framkommer i 

forskningen att det finns en osäkerhet hos förskollärare inom det interkulturella 

arbetet. Studiens innehåll inriktar sig mot hur förskollärare beskriver vilket 

förhållningssätt de intar i mötet med flerspråkiga barn och hur arbetet med 

interkulturalitet i förskolan utförs. Slumpmässigt valdes förskolorna fram och sedan 

skickades ett missivbrev ut (bilaga I) som först gick till förskolechefen. Efter 

svarsdatumet hade gått ut och inte tillräckligt många förskolechefer hade svarat togs 

beslutet att på egen hand kontakta förskollärare ute i verksamheterna för deltagande 

i studien. 

3.3 Pilotstudie                                                                                          

Innan forskningsintervjuerna utfördes gjordes en pilotstudie med två förskollärare. 

När pilotstudien var genomförd var syftet att se över de frågor som inte var 

relevanta eller otydliga i sin formulering. Denscombe (2018) skriver att en 

pilotstudie genomförs för att få syn på om frågorna ger svar på studiens syfte och 

om de är relevanta för undersökningen. En pilotstudie genomförs för att ge 

möjlighet till redigering av icke relevanta frågor innan undersökningen påbörjas. 

Det framkom att utformningen av två frågor behövdes omformuleras för att få fram 

ett tydligare svar i intervjuerna med förskollärarna. 
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3.4 Genomförande 

 Med utgångspunkt i den kvalitativa ansatsen har det utförts åtta intervjuer med 

förskollärare i södra Sverige. Två forskningsintervjuer utfördes via Zoom, en 

forskningsintervju utfördes i hemmet hos en av förskollärarna och fem förskollärare 

valde att svara på intervjufrågorna skriftligt som de sedan skickade till oss som 

undersökare. De skriftliga svaren från intervjuerna förvarades på dator med kod och 

har av anonymiserats. Tre av forskningsintervjuerna spelades in via en läroplatta 

som är skyddad med kod. Det inspelade materialet är 1 ½ timme och denna metod 

användes för att sedan kunna transkribera hela intervjun. Intervjufrågorna var nio i 

antalet och hade ett fokusområde mot hur förskollärarna beskriver arbetet med 

flerspråkiga barn i förskolan. Forskningsintervjuerna som utfördes via Zoom och i 

hemmet skedde enskilt med varje förskollärare, under forskningsintervjuerna 

ställde en av intervjuarna frågor medan den andre antecknade svaren. Denscombe 

(2018) skriver, att för att få hög validitet ska forskarna undersöka det som studien 

har för avsikt att studera, samt använda sig av rätt metod i förhållandet till syftet 

som undersökningen avser. För att få en hög reliabilitet ställs ett krav på forskarna 

att studien utförs utförligt och noggrant. För att få fram ett rättvist och tillförlitligt 

resultat ska forskarna avsätta tid till studien och undersökningen. Som forskare ska 

ett objektivt förhållningssätt intas när undersökningen görs, med detta menas att 

forskaren tar avstånd från sitt eget tyckande och sina tidigare erfarenheter, detta 

krävs för att undersökningen ska bli trovärdig. 

Forskningsintervjuerna utfördes med öppna frågor. Denscombe (2018) beskriver 

öppna frågor som frågor där forskaren låter respondenten formulera svaret själv och 

får möjlighet att ge sin synvinkel. Forskningsintervjuerna är utförda utifrån en 

semistrukturerad metod. Semistrukturerade intervjuer har ett ämne som ska 

bearbetas och frågor som ska besvaras. Som intervjuare är det bra att vara flexibel 

och låta den intervjuade utveckla sina tankar och idéer. En av fördelarna med 

intervjuer är att forskaren får en djupare och detaljerad studie. Det valda ämnet kan 
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utforskas vidare och frågorna kan följas upp. Intervjuer kan leda till en insikt och 

djupare förståelse kring ämnet som studeras. I en intervju krävs det en utrustning 

som enbart innebär exempelvis dator eller digital ljudinspelare (Denscombe 2018).         

  

3.5 Bearbetning och analys av materialet 

För att få en tydligare överblick och kunna se alla svaren samtidigt i det insamlade 

materialet har forskningsintervjuerna skrivits ut från datorn. Bearbetningen av 

materialet utfördes gemensamt och transkriberingen genomfördes efter att allt 

inspelat material hade samlats in. Efter transkriberingen lästes materialet noggrant 

igenom för att vidare kunna bearbetas. I bearbetningsprocessen färgkategoriserades 

olika ord som hade en betydelse för forskningsfrågorna. Utifrån detta bildades 

nyckelord för att sedan skapa olika kategorier.  Vidare gjordes en sammanställning 

av materialet i ett nytt dokument där nyckelorden skrevs in under de valda 

kategorierna som är artefakt, förhållningssätt, interaktion, mediering och 

utmaningar. Sammanställningen har varit en grund till analysen av de genomförda 

intervjuerna.  

3.6 Etiska överväganden 
Studien kommer att utgå ifrån de fyra huvudprinciperna som Denscombe (2018) 

lyfter fram.  Deltagarnas integritet ska skyddas, studien ska vara frivillig och ett 

informerat samtycke ska finnas, deltagarna ska få tillräckligt med information om 

studien för att kunna avgöra om de vill medverka eller ej. Undersökaren i studien 

ska vara öppen och ärlig och inte låta personliga erfarenheter påverka resultatet, 

detta förhållningssätt beskrivs även som ett objektivt förhållningssätt. Slutligen ska 

studien följa den nationella lagstiftningen (Denscombe 2018). För att undersökarna 

ska kunna beakta de etiska aspekterna har ett missivbrev skickats ut, där det framgår 

vad forskningen är avsedd för och hur det insamlade materialet ska användas.  
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Deltagarna fick information om att studien är frivillig och de som medverkare får 

lov att avbryta när de vill. Det framgår att deras integritet kommer att skyddas och 

avkodas i den insamlade empirin.  Det finns en skyldighet att skydda det insamlade 

materialet, enligt Denscombe (2018) görs detta genom att bearbeta data utifrån ett 

ärligt och lagenligt sätt, enbart använda data för det avsedda syftet och relevant 

data. Insamlat material ska inte lagras längre än nödvändigt och detta ska skyddas 

med en säkerhetskod i datorn, materialet kommer även att anonymiseras 

(Denscombe 2018). Studien kommer att registreras på högskolan i Kristianstad och 

följa lagen kring hanteringen av personuppgifter enligt GDPR. 

För att kunna utföra en kvalitativ ansats behövs godkännande och tillstånd innan 

studien kan påbörjas. Denscombe (2018) hävdar att tillståndet borde vara från 

rektorn på förskolan. Vid redovisning av forskningsresultatet ska det 

säkerhetsställas att inga tolkningsfel har gjorts i svaren från intervjuerna. Efter 

avslutad intervju ska intervjuarens svar bekräftas för att få syn på om de stämmer 

överens med det som antecknats. Vid publiceringen av forsknings fyndet ska 

forskaren överväga de effekter som kan inverka på de som deltagit i studien, detta 

för att minska skada och negativ påverkan på de som deltagit (Denscombe 2018). 

3.7 Metoddiskussion                                                                                 

Nackdelen med intervjuer kan, enligt Denscombe (2018), vara att den som 

intervjuas kan bli påverkad av intervjuaren och därmed ge otillförlitliga svar. 

Intervjuerna baseras på vad respondenterna säger sig göra och det behöver inte alltid 

stämma överens med verkligheten. Vidare betonas vikten av att intervjuaren ska 

inta ett objektivt förhållningssätt för att inte påverka den som intervjuas. Det kan 

vara svårt att förhålla sig helt objektiv till sina egna värderingar och erfarenheter 

samt att inte blanda in sina egna värderingar i svaren (Denscombe 2018).   
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Denscombe (2018) lyfter fram att i semistrukturerade intervjuer kan det vara svårt 

att uppnå en struktur för undersökningen. Insamlat material kan innebära ett öppet 

format och kräva mer tid av forskaren, det insamlade materialet innehåller inte 

förkodade data och kan därför bli en stor uppgift för forskaren. Efter att det 

insamlade materialet samlats in, krävde transkriberingen mycket tid eftersom den 

skulle utföras grundligt och stämma överens med förskollärarnas svar. I studien har 

det uppmärksammats att mer utförliga och tydliga svar framkom i intervjuerna som 

skedde muntligt, eftersom det gick att ställa följdfrågor samt be förskollärarna 

utveckla sina svar. De skriftliga svaren var korta och inte lika utförliga, vilket ledde 

till att inte lika önskvärd information kom fram i svaren. Denscombe (2018) menar 

att nackdelen med skriftliga intervjuer är att forskaren inte kan bekräfta och 

identifiera informationen som respondenten ger. Vidare lyfts fram att 

tillförlitligheten i svaren inte är lika pålitlig som vid muntliga intervjuer.  Som 

intervjuare ska en medvetenhet finnas om att människor uttrycker sig olika om de 

får uttala sig muntligt än när de uttrycker sig i skrift (Denscombe 2018). För att få 

fler förskollärare att delta i studien hade det möjligen varit ett alternativ att låta 

förskollärarna delta i fokusgrupper för att det kan upplevas tryggare att delta i 

grupp. Det valda ämnet i studien kan väcka en osäkerhet hos en del förskollärare. 

Hade förskollärarna fått svara och diskutera i fokusgrupper hade möjligen ett större 

intresse om att delta framkommit. Vidare hade detta kunnat leda till ett annat 

resultat, även de förskollärare som känner sig osäkra inom ämnet hade 

förhoppningsvis vågat delta i studien. 

4. Redovisning av resultat 
Utifrån de utförda intervjuer kunde olika kategorier skrivas fram, det som framkom 

mellan de olika förskollärarnas svar har blivit underlag för resultatet i denna studie. 

Det som framgick var att det pedagogiska förhållningssättet och synen på 

interkulturalitet låg till grund för hur arbetet utfördes i förskolorna. 
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4.1 Artefakt som redskap  

I resultatet av intervjuerna framkom det att olika former av hjälpmedel är en viktig 

del i arbete med språkutveckling och barn som är flerspråkiga. Förskollärarna talade 

om att de använde ”Pollyglutt” som är en app där barnen kan höra sagor, berättelser 

både på det svenska språket och sitt eget modersmål. De använder sig av böcker, 

musikpåsar, olika former av rekvisita och material för att förstärka sina sagor och 

sånger. Detta förstärks i citatet där en förskollärare säger: Vi kommunicerar med 

språk, bildstöd och tecken.   

Något som är gemensamt för de olika förskollärarna är att de uttrycker att de 

använder sig av sitt kroppsspråk och ”takk tecken” (tecken som kompletterande 

kommunikation) samt att de använder sig utav bilder på olika sätt i verksamheten 

som stöd för språkutvecklingen. En av förskollärarna säger i sin intervju att genom 

bilder lär sig barn väldigt mycket, speciellt när de ska lära sig enstaka ord.   

 För att kunna göra mötet i exempelvis hallen lättsammare för de barn som ännu 

inte känner trygghet i verksamheten och inte ännu har det svenska språket, berättar 

förskollärarna att de kan använda sig av leksaker för att barnen ska få något annat 

att tänka på och något som känns bekant. Genom att låta barnen ta med sig någon 

sak hemifrån som exempelvis en nalle eller en bok och sedan få berätta om det för 

de andra barnen var också något som nämndes i intervjuerna, detta gjordes för att 

barnen skulle lära sig vara i fokus och få berätta utifrån sin sak som barnet hade 

med sig.            

4.2 Förhållningssätt 
Det finns många olika förhållningssätt i mötet med de flerspråkiga barnen 

framkommer det i studiens resultat. En förskollärare säger att barn med 

mångkulturell bakgrund ska få samma möjligheter som svenskfödda barn. 

Förutsättningarna kan vara olika och därför kräver det en förståelse och 
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engagemang från oss pedagoger. En annan förskollärare nämner vikten av 

respekten till vårdnadshavare och barn, hur förskollärare i sin profession frågar 

vårdnadshavare och barn om de vill att barnets kultur och språk lyfts fram i 

verksamheten.  En av förskollärarna lyfter fram att: ”bejaka barnets modersmål, 

utan att göra barnet till ett ’exotiskt inslag’”. 

En förskollärare skriver att det är skrämmande för föräldrarna att ha ett barn i en 

miljö som de inte förstår. Som förskollärare kan det vara till hjälp om du visar 

intresse för barnets rutiner och traditioner samtidigt som förskollärare berättar om 

förskolan och hur de arbetar där. Förskolläraren uttrycker att: ”Vi ska lära ut och 

alla ska kunna lyckas”. Utifrån detta citat från en av förskollärarna har samtliga 

svarat att de som förskollärare ska vara delaktiga, flexibla, bekräfta barnen och vara 

en trygghet för dem. Flertalet av förskollärarna hävdar att det är viktigt att intressera 

sig för barnen och få en förståelse för deras bakgrund, detta görs genom att vara 

öppen, visa respekt och nyfikenhet för barnens kultur. En förskollärare nämner att 

vi måste lära känna barnen här och nu och se till barnets bästa, vidare säger 

förskolläraren: ”Vi är lyhörda i barnens intressen och på så vis kan vi inspirera i 

språkutveckling”. 

En förskollärare svarar att i det pedagogiska mötet är:  ”Språket inte det första man 

fokuserar på. Utan det är barnet i sig. Sedan kommer oftast språket av sig själv”.  

För att de flerspråkiga barnen ska få möjlighet att utveckla det svenska språket är 

förskollärarna eniga om att de måste prata om och benämna alla olika föremål i 

vardagen och upprepa de olika begreppen för barnen. Varje situation ska vara ett 

lärotillfälle och det måste ges tid och förutsättningar till barnen för att de ska kunna 

utvecklas i sin takt. Samtliga barn ska kunna kommunicera även om de inte har 

utvecklat det svenska språket. En förskollärare menar att kan barnen kommunicera 

kan de lära sig. Förskollärares uppgift är att stötta barnen i deras lärprocess och göra 
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den meningsfull för de flerspråkiga barnen. En förskollärare skriver att:  ”Barnen 

ska bada i det svenska språket”.  

För att möta de flerspråkiga barnen i deras språk beskriver förskollärarna att det är 

bra om de kan lära sig ord, viktiga fraser för att möta alla barn. Förskollärarna menar 

att det krävs ett öppet förhållningssätt där de möter barnen utifrån deras individnivå. 

Viktigt att ha med sig är tålamod i arbetet med flerspråkiga barn. En förskollärare 

menar att vi inte borde tillrättavisa barnen, förskolläraren berättar vidare att om vi 

som förskollärare säger att barnen uttrycker sig fel, vågar de sedan inte uttrycka sig 

i språket och vi ger inte barnen rätt förutsättningar för att utvecklas i det svenska 

språket. 

Det framkommer även från förskollärarna att de i arbetet inte ska vara rädda att 

testa nya tekniker och olika metoder för att skapa meningsfullt lärande för de 

flerspråkiga barnen. Förskollärarna måste anpassa och vara lyhörda. De menar 

också att i deras förhållningssätt är det alltid barnen som är i fokus eftersom de är 

viktigast. De uttrycker även att förskolan lägger grunden till barnens utveckling och 

ska därför innehålla förskollärare som har ett öppet bemötande mot alla barn. En 

förskollärare säger att: ”Barnen är våra framtida medborgare vi lägger grunden”.   

4.3 Interaktion 

Förskollärarna är eniga om att de flerspråkiga barnen utvecklas i samspelet genom 

den lustfyllda leken tillsammans. Förskollärarna beskriver att de leker fram språket 

i ett samspel med andra barn. Under intervjun säger en förskollärare: ”Vi har gjort 

barnen medvetna om att de är viktiga, de kan lära kompisarna svenska. Det är inte 

bara vi vuxna utan barnen är lika viktiga”. 

En viktig grund för de flerspråkiga barnens språkutveckling är trygghet och omsorg 

och samspelet med vårdnadshavare, detta tar flera förskollärare upp. En 

förskollärare säger: ”Det allra allra viktigaste för att barnen ska lära sig svenska 
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är ju omsorgen, trygghet, närhet och de ska trivas och tycka det är roligt att vara 

här, vilja gå hit och känna sig trygga här”. 

Några förskollärare lyfter att de flerspråkiga barnen är en tillgång i verksamheten 

för att skapa en förståelse och acceptans. 

4.4 Mediering 

Förskollärarna är eniga om att de måste förhålla sig till och arbeta för att barnen är 

olika samt bemöta alla barn utifrån deras individnivå, de flerspråkiga barnen ska 

känna tillhörighet i gruppen. Förskollärarna uttrycker vikten av att ge barnen rätt 

förutsättningar och skapa en trygghet hos barnen, detta anses vara en grund för att 

ge de flerspråkiga barnens förutsättningar att utveckla det svenska språket. Flertal 

av förskollärarna nämner att de arbetar med barnens språkutveckling genom att ta 

hjälp av en tolk som finns närvarande i verksamheten, detta skapar en trygghet för 

barnen i den nya verksamheten. En förskollärare uttrycker att språket inte är det 

första de fokuserar på.   

Några av förskollärarna benämner värdegrundsarbetet i verksamheten och hur de 

arbetar utifrån detta, till exempel tillåtande klimat, öka medvetenheten hos barnen 

och att alla barnen ska få komma till tals och öva sig på att vara i fokus. En av 

förskollärarna säger: ”Sluta aldrig strida för barnen”. 

I intervjuerna framgår det olika arbetssätt som förskollärarna förhåller sig till i det 

interkulturella arbetet. Ett flertal av dem lyfter hur de arbetar med flaggor och att 

förskollärarna lär sig några ord på barnens hemspråk. De berättar sagor i stället för 

att läsa dem, en förskollärare berättar hur de vid uppläsning av sagor använder sig 

utav rekvisita som till exempel lekmaterial. Detta för att förstärka berättelsen 

genom ett sådant arbetssätt får de flerspråkiga barnen en lättare förståelse för 

innehållet i sagan. Förskollärarna lyfter temaarbete som ett bra arbetssätt för 

barnens språkutveckling de arbetar ingående med till exempel daggmaskar, genom 



 

 

 

 23 

detta sätt kan barnen koppla olika ord och erfarenheter till temat och barnen får en 

djupare förståelse för de olika begreppen. Förskollärarna var överens om att genom 

bilder lär sig de flerspråkiga barnen mycket när de kan koppla ord och bild med 

varandra uppstår en förståelse för ordet. Genom att förskollärarna upprepar och 

benämner och använder det korrekta språket och sätter ord på olika föremål hjälper 

vi de flerspråkiga barnen att vidareutvecklas i det svenska språket. I förskolans 

verksamhet tar förskollärarna upp att de arbetar utifrån olika kulturer och språk de 

har i sin barngrupp och anammar det för att det ska bli relevant och naturligt för 

barnen. En förskollärare säger att: ”man borde skapa lärsituationer där varje barn 

på alla möjliga sätt kan omfamna språket”.  

4.5 Utmaningar 

Förskollärarna beskriver att det finns många utmaningar inom det interkulturella 

arbetet i förskolorna. De menar att det finns en del pedagoger som inte vill vara 

delaktiga i det interkulturella arbetet, detta är något som kan upplevas som ”läskigt” 

och främmande, något som de inte vill ta till sig. Förskollärarna lyfter att 

kommunikationen mellan vårdnadshavare kan vara en utmaning och blir ibland en 

frustration för att vi inte kan få fram den önskade informationen vi vill. En 

förskollärare säger att: ”Vår utmaning på förskolan är att vi inte har stora 

erfarenheter av barn som kommer från andra länder”. 

 Några av förskollärarna talar om situationer som uppkommer i hallen där en 

osäkerhet uppstår i bemötandet mellan pedagog och vårdnadshavare med annat 

modersmål, vilket kan leda till att de svenska familjerna i hallen får mer tid i mötet. 

Trots detta nämner en av förskollärarna att de borde samtala oftare med föräldrarna 

med annan kulturell bakgrund om det finns en osäkerhet hos dem. En av 

förskollärarna menar att vi inte ska vara rädda för att diskutera de olika kulturerna 

och vi ska släppa vår egen värdering för barnens skull. Interkulturellt arbete i 

förskolorna är något som behövs tas upp mer, detta behöver lyftas upp i förskolorna. 
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Kommunen behöver ta ett ansvar för det interkulturella samhället och arbeta för att 

minska segregationen i samhället. En förskollärare säger: ”Samhället behöver bli 

mer interkulturellt och hur ska vi bli enade inom det interkulturella”? 

En annan förskollärare skriver att: ”Det är en utmaning att jobba med 

interkulturalitet i förskolan, men också lärorikt och intressant”. 

4.6 Sammanfattande analys av resultat 

I studien framkom det att olika artefakter som bland annat bilder, böcker, leksaker 

och olika sorters material är en av grunderna för att kunna bidra till flerspråkiga 

barns språkutveckling. Kultti (2012) påtalar Vygotskijs teori inom det 

sociokulturella där de tas upp att artefakter är en viktig del inom det sociokulturella 

perspektivet. Skaremyr (2014) lyfter fram liknande aspekter i sin artikel om de 

fysiska artefakterna, att kroppen används som en artefakt hos barnen. I studien blir 

det tydligt att förskollärarna betraktar kroppsspråket som en artefakt och påtalar hur 

de själva använder sig utav detta i lärprocessen med de flerspråkiga barnen. Vidare 

lyfts det fram att barn tillsammans med en vuxen kan använda kroppsspråket som 

en artefakt, kroppen hjälper till att förstärka det verbala språket och utifrån detta 

kan förskollärarna skapa meningsfulla situationer för barnets lärande (Skaremyr 

2014). 

 Kultti (2012) beskriver det sociokulturella begreppet mediering som ett redskap i 

det fysiska och i det språkliga. Språket anses som ett centralt redskap för att mediera 

människors förhållanden. I studien är förskollärarna eniga om att det är viktigt att 

låta barnen få höra upprepningar samt benämna och använda det svenska språket 

på förskolan. Vidare utrycker sig förskollärarna att detta bidrar till att flerspråkiga 

barn utvecklas i det svenska språket. Resultatet av studien gav insikt i att ett krav 

finns på förskollärarna, kravet antyder att de ska vara medvetna om hur de väljer 

att använda det svenska språket. Samtidigt måste förskollärarna ta sig an nya 



 

 

 

 25 

begrepp och inte vara rädda för utmaningar.  I det sociokulturella lyfter Kultti 

(2014) Vygotskijs teori om förskollärarnas förhållningssätt som ska arbeta 

inkluderande med barnen med olika modersmål i förskolan. Ansvaret är hos 

förskollärarna och genom att kommunicera på olika sätt bidrar detta till att barnen 

utvecklas i sin språkförståelse som bidrar till ett utökat ordförråd. I studien 

framkommer det pedagogiska förhållningssättet som centralt. Förskollärarna 

strävar efter att de måste arbeta inkluderande för att flerspråkiga barn ska känna en 

tillhörighet i gruppen. I studien lyfts även hur viktigt det är att visa intresse för de 

flerspråkiga barnen och att vara öppna och nyfikna på deras kultur och språk. Det 

sociokulturella förhållningssättet skriver Kultti (2012) om där förskolläraren ska 

vara medveten, stötta och inkludera alla barnen i kommunikationen i de olika 

situationerna i förskolan. I resultatet lyfts också att förskollärarna är eniga om att 

de ska vara lyhörda och anpassa efter varje individ, de uttrycker att deras 

förhållningssätt är att alltid sätta barnen i fokus det är de som är viktigast. Resultatet 

av studien gav insikt i att förskollärarna känner sig trygga i sitt förhållningssätt i 

förskolan eftersom det som framkommit i intervjuerna visar att förskollärarna har 

goda kunskaper inom detta område.  

Utifrån resultatet i studien framkommer det att förskollärarna beskriver leken som 

en stor del i barnens språkutveckling, de menar att leken främjar språkutvecklingen 

och bidrar till att barnen i samspel utvecklar sin begreppsförståelse. Barnen leker 

fram språket i ett samspel med andra barn. Kultti (2012) beskriver interaktion och 

kommunikation som en av flera grunder i det sociokulturella perspektivet och 

menar att det bidrar till att barn utvecklas i sitt lärande och i leken. Vidare skriver 

Kultti (2014) att förskolan är en viktig plats för de flerspråkiga barnen och bidrar 

till barnens språkinlärning genom interaktion och delaktighet. 

Det framgår i intervjuerna att det finns en del utmaningar i arbetet med flerspråkiga 

barn där förskollärarna menar att det finns pedagoger som inte vill vara delaktiga i 
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det interkulturella arbetet. Förskollärarna beskriver att det finns individer som ser 

det interkulturella arbetet som ”läskigt” och att de finns några som inte vill ta till 

sig av arbetet och därmed tar ett steg tillbaka. Enligt det sociokulturella perspektivet 

tolkar Kultti (2012) Vygotskijs teori om att utgångspunkten för människan är att 

den är en social och kulturell varelse. Vidare lyfter Säljö (2019) fram att språket är 

grundläggande för att människan ska kunna kommunicera. Det framgår även om 

hur viktigt det är att barn får kommunicera med andra människor genom detta ökar 

medvetenheten och förståelsen hos barnen (Säljö 2019). En reflektion utifrån detta 

är att det skulle kunna betyda att förskollärarna hämmar de flerspråkiga barnens 

språkutveckling genom att de inte tar sig an utmaningarna som framkommer inom 

det interkulturella arbetet. 

5. Diskussion 

I diskussionen lyfts studien sammanfattande resultat genom reflektioner kring det 

som framkommit i studien utifrån forskningsfrågorna. Resultatet lyfts fram och 

styrks i tidigare forskning och styrdokument. I avslutande del kommer det ges 

förslag till vidare forskning. 

5.1 Reflekterande diskussion 

Utifrån följande forskningsfrågor, hur beskriver förskollärare arbetet med 

interkulturalitet i förskolan? Samt vilket förhållningssätt beskriver förskollärarna 

att de intar i sitt möte med de flerspråkiga barnen? Har resultatet visat på att det 

pedagogiska förhållningssättet är en stor del i hur arbetet utifrån interkulturalitet 

utförs i förskolan. Det framkom att ett öppet och nyfiket förhållningssätt främjar 

barnens språkutveckling. Förskollärarna hävdar att de måste vara flexibla och 

delaktiga samt visa ett intresse för barnen och skapa en förståelse för barnets 

bakgrund, detta behövs för att skapa en trygghet.  
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 Borgström (2008) framhåller vikten av förskollärarnas förhållningssätt och menar 

att de borde visa ett genuint intresse för barnen eftersom detta är betydelsefullt i 

relationerna, detta ska vara en grund för vidare utveckling och lärande. Flertalet 

förskollärare framhåller att en viktig grund är barnens trygghet och omsorg samt 

samspelet med vårdnadshavare, det här är viktigt för barns flerspråkiga utveckling. 

I Skolverket (2020) står det att förskolans interkulturella förhållningssätt ska 

innebära att alla möter de olika kulturerna och skapar sig en förståelse för att 

kulturerna ser olika ut i omvärlden. Utifrån den utförda studien framkommer det att 

ett interkulturellt förhållningssätt innebär att förskollärare är medvetna och 

närvarande, de ska skapa en förståelse för varje barn samt bygga betydelsefulla 

relationer. Studien visar på att samtliga förskollärare anser sig vara relativ trygga i 

mötet med flerspråkiga barn detta kan vidare diskuteras eftersom Anderstaf, m.fl 

(2021) menar att lärare känner en osäkerhet i hur de ska arbeta med den kulturella 

mångfalden. Resultatet visar på att förskollärarna har kunskaper om och redskap 

för hur de ska interagera med flerspråkiga barn i förskolan och att detta bidrar till 

barns språkutveckling. Enligt Skolverket (2020) har den kulturella mångfalden ökat 

i dagens förskolor. Verket skriver att förskollärarna borde följa utvecklingen och 

skapa sig kunskap kring det interkulturella förhållningssättet. I intervjuerna 

beskrivs det att förskollärarna som är verksamma i förskolan inte ska vara rädda för 

att möta den mångkulturella förskolan. En av förskollärarna lyfter fram att det finns 

utmaningar inom det interkulturella arbetet och att detta är något som kan vara 

läskigt och främmande. En del förskollärare backar exempelvis i bemötandet i 

hallen och tar ett steg tillbaka, de menar att svenska familjerna får mer tid och det 

läggs mer vikt vid att bemöta de svenska familjerna. Phoon m.fl (2013) lyfter fram 

förskollärarens förhållningssätt och påpekar att de måste vidga sitt arbetssätt för en 

bredare och mångsidig undervisning. För att skapa goda relationer behöver 

förskollärarna se bortom sina rädslor och ta sig an de olika utmaningarna som det 

innebär att arbeta med flerspråkiga barn. Vikten av det interkulturella 



 

 

 

 28 

förhållningssättet skriver Lunneblad (2006) om och påtalar att detta förhållningssätt 

kan motverka fördomar samt rasism och hur det påverkar människans liv.  

Vi lever i en global värld skriver Acevedo (2019). I förskolan syns en ökning av 

kulturell och språklig mångfald, förskollärarna borde därför bredda sitt 

förhållningssätt och sin förståelse för det interkulturella arbetet (Acevedo 2019). 

Borgström (2008) beskriver den interkulturella kompetensen som en av 

förutsättningarna i de mångkulturella förskolorna. Det förutsätter ett 

förhållningssätt där förskollärarna är öppna och har en förståelse för de olika 

kulturella bakgrunderna. I den utförda studien framkommer det att hos förskollärare 

finns det ett ansvar i bemötandet av varje barn som ska ske utifrån deras erfarenheter 

samt kunskaper. Vidare lyfter förskollärarna att förskolorna måste se till den ökande 

mångfalden och följa utvecklingen som sker i samhället. I förskolan ska det svenska 

språket och den svenska kulturen genomsyra verksamheten skriver Kultti (2012). 

Vilket även framkommer i studien där förskollärarna uttrycker sig att barnen “ska 

bada i det svenska språket “. 

I studiens resultat lyfter samtliga förskollärare olika typer av arbetssätt som de 

menar gynnar flerspråkiga barn. Det framkommer inte att det finns någon osäkerhet 

hos de förskollärarna som har blivit intervjuade. Förskollärarna berättar om olika 

framgångsrika metoder som de använder för att bidra till barnens språkutveckling. 

Förskollärarna är tydliga i hur de förhåller sig i arbetet och att deras metoder 

fungerar i mötet med flerspråkiga barn. Kultti (2012) hävdar att artefakter kan 

innebära bilder och böcker samt att detta främjar arbetet i språkutvecklingen. 

Förskollärarna i studien uttrycker att artefakter är en viktig del i arbete med de 

flerspråkiga barnen. I likhet med detta skriver även Skaremyr (2014) att 

artefakterna är nödvändiga och de ska vara ett redskap i arbetet med 

kommunikationen för alla barn i förskolan. Vidare kan flerspråkiga barn 

kommunicera genom bild, lek och drama. Alla barn kan inte uttrycka tankar och 
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känslor på det svenska språket (Skaremyr 2014). Skollagen §10 (SFS 2010 800) 

poängterar att förskolan ska arbeta utifrån att uppmuntra barns utveckling och 

lärande. Verksamheten ska utgå från barnens bästa och ge barnen trygghet samt 

omsorg (SFS 2010 800). Ett flertal av förskollärarna lyfter att tryggheten och 

omsorgen är grundläggande för att barnen ska kunna lära sig det svenska språket. 

Dessutom betonar förskollärarna vikten av att använda det korrekta svenska 

språket, detta görs genom att sätta ord på olika föremål för att hjälpa de flerspråkiga 

barnen för att utvidga sitt svenska ordförråd.  Även i Skolverket (2020) beskrivs det 

på så sätt att förskollärarna ska benämna och sätta ord på det som barnen gör för att 

utöka barnens ordförråd. Förskollärarna ska ge barnen tid och talutrymme för att 

bidra till barnens språkutveckling (Skolverket 2020). Vidare argumentera studien 

för att omsorgen och tryggheten ska vara en central del i verksamheterna. I studien 

framkommer det att en fördel i arbetet med flerspråkiga barn är om förskollärarna 

visar intresse och lär sig några enkla ord och fraser på barnets modersmål. Detta 

kan bidra till en förstärkning i samspelet mellan barn och förskollärare. Enligt 

Skolverket (2020) kan förskollärarna lära sig lite av barnets modersmål för att 

förstärka samspelet mellan varandra. 

Som tidigare nämnts framkommer det i Anderstaf m.fl (2021) och Fredriksson och 

Lindgren Eneflos (2019) forskning att det finns en osäkerhet hos förskollärarna och 

i hur de ska förhålla sig och arbeta interkulturellt. En kritisk diskussion som 

framkommer hos undersökarna är det faktum att förskollärarna beskriver sitt 

arbetssätt i likhet med varandra med det interkulturella arbetet utifrån intervjuerna. 

Utifrån studiens resultat uppstår det en reflektion hos undersökarna över studiens 

tillförlitlighet som kan bero på studiens utformning av metod och urval. Resultatet 

i studien kan bero på att deltagarna har valt att delta med vetskapen om att den 

inriktar sig mot det interkulturella arbetet i förskolan och har därför en kunskap 

inom det interkulturella arbetet. Studiens resultat är avvikande eftersom tidigare 

forskning visar på att det finns en osäkerhet hos förskollärarna med det 
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interkulturella arbetet. Detta kan bero på att den utförda studien inte är lika 

omfattande i antalet deltagare. Ytterligare diskussion som uppstår utifrån studiens 

resultat är om ett objektivt förhållningssätt har intagits av undersökarna. Som 

undersökare kan det vara svårt att utföra objektiva intervjuer eftersom egna 

värderingar och erfarenheter är svårt att avsäga sig helt.  

5. 2 Reflektion  

Avslutningsvis tar vi med oss in i vår kommande yrkesroll hur viktigt det är med 

olika artefakter. Kroppsspråket en viktig del i kommunikationen och hur vi kan ta 

hjälp av olika material för att kunna möta flerspråkiga barn, samt hur vi samspelar 

som förskollärare med barn och vårdnadshavare. Detta är viktigt för att kunna skapa 

en trygghet för alla. I ett interkulturellt förhållningssätt behövs det att förskollärarna 

är öppna, flexibla, nyfikna, delaktiga, närvarande och inkluderande i olika arbetssätt 

med flerspråkiga barn och deras kulturer. Resultatet visar att utifrån erfarenheter, 

kunskaper och ett interkulturellt förhållningssätt kan målen uppnås som 

framkommer i förskolans läroplan som skriver att varje barn ska ges förutsättningar 

att utveckla det svenska språket samt sitt modersmål (Skolverket 2018). Resultatet 

gav en insikt i hur förskollärare borde ta sig an utmaningarna som det innebär att 

arbeta med interkulturalitet i förskolan och se flerspråkigheten som en resurs. 

5.3 Vidare forskning 

Det som är aktuellt att lyfta är att om studien hade genomförts igen hade det varit 

lämpligt att använda fokusgrupper. Det har framkommit funderingar om studien 

hade gett ett annat resultat med ett bredare deltagande och diskussioner från såväl 

erfarna som mindre erfarna förskollärare. 

Vidare hade det varit intressant att studera hur kommunerna väljer att fördela och 

placera flerspråkiga barn i förskolorna. Utifrån studiens resultat väcks en tanke om 

att de flerspråkiga barnen inte är placerade med en jämn fördelning, det leder vidare 
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till denna forskningsfråga. Vad kan detta ha för betydelse för barnens utveckling i 

förskolan. 
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Bilagor  

Bilaga 1 

Missivbrev till förskolechef och förskollärare på:      

 Förfrågan om deltagande i vår studie till vårt examensarbete under hösten 2021. 

  

Hej! 

Vi heter Caroline Svensson och Felicia Regnér, vi studerar på 

förskollärarprogrammet vid Högskolan Kristianstad. Vi har nu påbörjat läsa vår 

sjunde och sista termin och ska skriva ett examensarbete om det interkulturella 

arbetet i förskolan. 

Vi tar kontakt med er eftersom vi vill utföra en studie på er förskola genom 

intervjuer med förskollärare. Studiens syfte är att få en djupare förståelse kring det 

interkulturella arbetet på förskolan och hur förskollärarna arbetar för att kunna 

erbjuda barn med annat modersmål det svenska språket. 

I vår studie har vi för avsikt att intervjua två utbildade förskollärare, intervjuerna 

kommer ske enskilt. Vi kommer att göra ljudupptagning under tiden personalen 

intervjuas och behöver därför ett samtycke från respondenterna om de godkänner 

detta. Det kommer att vara nio intervjufrågor som ställs men respondenterna har 

rätt att avbryta intervjun när de vill. Deltagandet vid intervjuerna är frivilligt och 

kommer att ta cirka 30–40 minuter. Intervjutillfället kommer att ske vid ett möte. 

Vi som forskare har en skyldighet att följa de forskningsetiska riktlinjerna som 

innebär att vi ska skydda respondenternas integritet och den insamlade empirin 

kommer att avkodas. Studien kommer att registreras på högskolan i Kristianstad 
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och följa lagen kring hanteringen av personuppgifter enligt GDPR. Den insamlade 

data kommer inte att förvaras längre än till att arbetet är helt färdigt, sedan kommer 

allt material att raderas. Under tiden som arbetet pågår kommer materialet att 

skyddas på en dator med kod. 

Intervjuerna är planerade att genomföras v.40 - 41. Med tanke på rådande pandemi 

kan intervjuerna även utföras digitalt om så önskas. 

  

Återkoppla till oss via mail om ni samtycker eller ej, samt om ni önskar att 

intervjuerna sker digitalt eller att vi kommer ut till er på förskolan. Har ni några 

andra funderingar eller frågor maila oss gärna på följande 

 

Caroline Svensson: caroline.svensson0091@stud.hkr.se 

Felicia Regnér: Felicia.regner0003@stud.hkr.se     

  

Vår handledare på högskolan Kristianstad är Ingmarie Bengtsson:   

ingmarie.bengtsson@hkr.se 

                                       

 Vänliga Hälsningar Caroline Svensson och Felicia Regnér 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Samtycke till deltagande i studien om interkulturellt arbete i förskolan 

Vi önskar besked om ditt samtycke senast den 4/10 

 

JA jag har läst informationen och samtycker till att delta i denna studie 

                 

  

JA jag samtycker till ljudupptagning under intervjun 

  

  

Datum …………………………… 

  

  

Deltagarens namnteckning ……………………….……………………….. 

  

  

Namnförtydligande ………………………………………………………                                                                                                                                                                                                                                           
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Bilaga 2 

Intervjufrågor: 

 Fokusområde: 

Vi är intresserade av att ta reda på hur förskollärare arbetar med interkulturalitet i 

förskolan och hur de bemöter barn med annat modersmål i språkutveckling i det 

interkulturella arbetet på förskolan. 

1. Hur länge har du varit verksam som förskollärare? 

2.  Vad tänker du på när vi säger interkulturellt arbete i förskolan? Och med 

interkulturellt arbete menar vi hur ni samspelar och bemöter barn med 

mångkulturell bakgrund. 

3. Kan du beskriva hur ni arbetar med interkulturalitet på er förskola? tex. 

Olika lärmiljöer och de vardagliga situationerna. 

4.  Ser du någon utmaning i förskolan när det kommer till det interkulturella 

arbetet? Beskriv i så fall vilka utmaningar. 

5. På vilket sätt skapar du möjlighet att tillmötesgå barnen med annat 

modersmål? 

6. Hur tolkar du uppdraget utifrån läroplanen, “att varje barn ska ges 

förutsättning att utveckla det svenska språket”? 

7. Kan du ge ett exempel på en situation där bemötandet av barn med annat 

modersmåls svenska språkutveckling kommer i fokus? 

8. Vad anser du är viktigt i det pedagogiska mötet med barn med annat 

modersmål? 

9. Avslutande egna tankar
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