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Ett interkulturellt förhållningssätt i förskolan 

Sammanfattning 
Vårt syfte var att studera begreppet interkulturellt förhållningssätt och undersöka hur det 
uppfattas av olika aktörer i förskoleverksamheten i den mångkulturella 
Stockholmsförorten Vantör. 

Vi har utgått från ett socialkonstruktivistiskt perspektiv, och utifrån detta tittat på fyra 
olika delar som vi anser vara viktiga för ett interkulturellt förhållningssätt. De fyra vi 
valt att titta på är, fysisk och psykisk miljö, språk, barns identitet och föräldrar. 

Vi har även gjort en kvalitativ undersökning, där vi har intervjuat människor med olika 
roller i förskoleverksamheten i Vantör. Vi ville höra deras tolkning av begreppet 
interkulturellt förhållningssätt, och vad de ansåg var viktigt för att få detta att fungera. 

Resultatet visar på att de intervjuade hade en liknande syn på det interkulturella 
förhållningssättet, men att det finns en del hinder på vägen för att nå målet som måste 
lösas. Alla visade dock på en vilja att förbättra vissa aspekter för att få arbetet att 
fungera bättre. 
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An intercultural approach in preschool  

Abstract  
Our purpose is to study the concept of an intercultural approach in a preschool setting, 
and to investigate how it�s understood by different participants in preschool activity. 

We have chosen to work with a social constructivism perspective, and on the basis of 
this we choose four certain parts, that we see as important in an intercultural approach. 
The four parts we decided to look at further are, mental and physical environment, 
language, children�s identity and parents.  

We have also done qualitative interviews with individuals holding different roles in 
preschool activity in a multicultural area of Stockholm called Vantör. We wanted to 
hear their point of view about an intercultural approach 

The results showed us that they had a similarly point of view concerning the 
intercultural approach, but that there are some problems which needs to be solved. 
Everybody showed a will to improve certain aspects to make the work run more 
smoothly.    
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1 Bakgrund  

Sverige, och inte minst Stockholm, blir mer och mer mångkulturellt. I Stockholm stad 
finns det ett stort antal språk och kulturer representerade. Att jobba som lärare i 
Stockholm idag kräver stor förståelse för andra kulturer samt respekt för olikheter 
mellan olika kulturer. 

Vår uppfattning är att många människor ser det som problematiskt att arbeta med 
mångkulturella grupper, men vi ser det som en positiv utmaning att få möjlighet att 
jobba med barn och vuxna från andra kulturer. Vår utgångspunkt är att man bör bejaka 
minoritetsbarnens kultur och modersmål i verksamheten och detta har präglat vårt val av 
litteratur. 

Ämnet intresserar oss eftersom vi har koppling till Vantör som är en mångkulturell 
förort i Stockholm. Förutom detta kommer vi att med stor säkerhet möta många familjer 
från olika kulturer när vi börjar arbeta efter utbildningen. Vi tycker att det känns viktigt 
att följa med i den samhällsutveckling som pågår, och därför ville vi få större insyn i 
ämnet. 

Interkulturellt var inget begrepp vi tidigare hört i så många sammanhang, och det 
kändes ganska främmande för oss. Genom att fördjupa oss i det aktuella ämnet ville vi 
ta del av nya kunskaper både ur en teoretisk, och ur en praktisk, synvinkel. Vi har valt 
att endast ta pedagogernas perspektiv och inte barnets eller föräldrarnas. 

2 Inledning  
I läroplanen för förskolan står det att förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar 
respekt för andra kulturer samt delaktighet med sin egen kultur1. För att vi som 
pedagoger i förskolan ska klara av att uppfylla detta krävs det att vi vet en del om andra 
kulturer och framför allt att vi är öppna för att lära oss om barnens olika kulturer.  

Begreppen interkulturell och mångkulturell används ofta synonymt, trots att det är en 
väsentlig skillnad mellan dessa. Enligt Barry von Driel handlar den interkulturella 
pedagogiken om att ha positiva attityder gentemot andra och att alla barn ska få höras, 
inte bara de som är mest utåtriktade, vilka han menar oftast tillhör 
majoritetsbefolkningen2. Ett interkulturellt förhållningssätt handlar om interaktion och 
om att bygga broar mellan kulturer och människor med olika bakgrund3.  

                                                
1 Läroplanen för förskolan Lpfö 98. Regeringskansliet. Utbildningsdepartementet s 9 

2B, Von Driel. �Intercultural education�. London. Minority Rights group.2000. Granskat 2 maj 2007   

http://www.minorityrights.org/outsiders/outsider_article.asp?ID=17 

3 Ibid. 
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Det mångkulturella handlar däremot enligt von Driel om att lära minoritetsbarnen om 
deras egen kultur, eller om andra kulturer, men interaktionen och brobyggandet saknas4.  

Mångkulturell markerar ett tillstånd, eller en beskrivning av ett tillstånd där det existerar 
kulturell mångfald. Interkulturell markerar en handling, en interaktion mellan kulturer5. 
Von Driel menar att det mångkulturella och det interkulturella i många fall 
samexisterar, och att båda är viktiga för att minska klyftan mellan olika grupper i 
samhället6. 

Pirjo Lahdenperä gjorde i sin doktorsavhandling �Invandrarbakgrund eller 
skolsvårigheter� en studie med syftet att utforska relationen mellan uppfattningar om 
svårigheter i skolan och förhållningssätt till elevers invandrarbakgrund. Hennes 
avhandling anses vara ett pionjärarbete inom interkulturell forskning. Hon har grundat 
sin teori i det socialkonstruktivistiska perspektivet och har gjort en analys av 
åtgärdsprogram gjorda för barn med invandrarbakgrund från grundskolan till 
gymnasiet7.   

Hon menar att resultaten antyder att ett interkulturellt förhållningssätt är minst 
diskriminerande för elever med invandrarbakgrund. Förhållningssättet gör att det blir 
mer aktuellt att lägga problemen på verksamheten istället för hos individen. Hon kom 
också fram till att lärare med annan bakgrund än svensk har lättare att se individen, 
istället för att kategorisera eleverna efter deras kulturella tillhörighet. Erfarenheter av 
olika kulturer tycks vara positivt för utvecklingen av ett interkulturellt förhållningssätt, 
vilket gör att modersmålspedagogerna är en viktig tillgång för eleverna och för 
utvecklande av förhållningssättet8.  

Margaret Obondo med flera genomförde en studie, Somaliaprojektet, i Rinkeby, en 
förort till Stockholm, i den somaliska gruppen. Det bor väldigt många somalier i 
Rinkeby, och den somaliska gruppen, som deltog i Obondos forskning, består sådeles av 
barn och föräldrar från Somalia. Syftet med studien var att studera de somaliska barnens 
språksocialisation. De har gjort intervjuer med personer i den somaliska gruppen i 
Rinkeby och med pedagoger som arbetar i den somaliska förskolegruppen. De har även 
gjort observationer av barn och familjer i olika miljöer som t.ex. i hemmet, förskolan 
och biblioteket, samt fallstudier av fyra olika somaliska familjer9.  

De menar på att pedagoger måste förstå förhållandet mellan det som barnen lär sig i 
hemmet och vad de förväntas lära sig i förskolan. Förskolan ska vara en plats där barnen 
kan dra nytta av de upplevelser och lärdomar som de fått i andra miljöer. Enligt 

                                                
4 Ibid. 

5 SOU 1983:57, Olika ursprung � gemenskap I Sverige, Utbildning för språklig och kulturell mångfald,    

Huvudbetänkande av språk och kulturavdelningen. 

6 B, Von Driel. �Intercultural education�. London. Minority Rights group.2000. Granskat 2 maj 2007.   

http://www.minorityrights.org/outsiders/outsider_article.asp?ID=17. 

7P, Lahdenperä. Invandrarbakgrund eller skolsvårigheter? HLS förlag, Stockholm, 1997. 

8 Ibid. 

9 M, Obondo m.fl.  Broar mellan kulturer, Språkinstitutet i Rinkeby, Stockholm,  2005. 
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forskarna i projektet är det tyvärr vanligt att om barnens språk och kultur 
överhuvudtaget används i förskolan, är det endast tills barnen lärt sig det svenska 
språket och den svenska kulturen. Dom menar att pedagoger ska fungera som 
brobyggare, och för att de ska kunna tillgodose flerspråkiga barns behov måste de ta 
hänsyn till barnens miljö och kulturella bakgrund10.  

Vi anser att dessa studier är viktiga för vår studie eftersom de båda har undersökt delar 
av det förhållningssätt som vi har för avseende att studera, nämligen det interkulturella. 
Lahdenperä har riktat in sin undersökning på elever i skolåldern och lärares 
förhållningssätt till deras svårigheter. Vi tar upp pedagogernas förhållningssätt men i 
relation till förskolan. Vi har också till skillnad från Obondo riktat in vår studie på den 
mångkulturella förskolan, vilket vi anser är intressant eftersom detta är vanligt i 
samhället idag.   

3 Syfte/Frågeställning 
Vårt syfte är att studera begreppet interkulturellt förhållningssätt, och undersöka hur det 
kan förstås av olika aktörer som arbetar inom förskoleverksamheten i ett mångkulturellt 
område. Vi har utgått från följande frågeställningar; 

! Vad innebär ett interkulturellt förhållningssätt för fyra olika aktörer i 
förskoleverksamheten?  

! Vilka delar av det interkulturella förhållningssättet anser de vara den största 
utmaningen? 

Vi har delat in vår teoridel i fyra olika stycken som vi anser är viktiga bitar i det 
mångkulturella arbetet och i ett interkulturellt förhållningssätt. Den teoretiska delen har 
i sin tur bildat en grund för vår kvalitativa undersökning där vi har intervjuat en 
förskolepedagog, en modersmålspedagog, en språkpedagog och en förskolechef som 
arbetar i samma område.  

4 Teoretiska aspekter  
Vi inleder med att förklara det socialkonstruktivistiska perspektivet, vilket vi har valt att 
utgå från i vårt arbete. Sedan har vi delat in teoridelen i fyra olika stycken; den psykiska 
och fysiska miljöns betydelse, barns identitet, föräldrar och språk. Dessa är alla delar vi 
anser är viktiga i ett mångkulturellt arbete och ett interkulturellt förhållningssätt. Vi 
inleder varje stycke med att ta upp vad styrdokumenten säger. 

                                                
10 Obondo m. fl  2005 
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4.1 Socialkonstruktivism 
Enligt det socialkonstruktivistiska perspektivet är alla sätt att förstå och uppleva saker 
historiskt och kulturellt betingade. Hur vi tolkar omvärlden och tänker om olika saker är 
beroende av var, hur och när vi lever11. Även social och ekonomiska förhållanden spelar 
roll. Detta innebär att allt vi tänker och gör bygger på den tolkning vi själva har av 
verkligheten, och vårt ursprung och kultur spelar en stor roll i den tolkningen. Våra 
sinnen kan aldrig förmedla en objektiv bild av verkligheten. Det gäller att vara 
medveten om det, och inte tänka att ens egen tolkning är den rätta. Det handlar om att 
ha en kritisk hållning till det som man annars tar för givet12. 

Även genom den vardagliga interaktionen formas och omformas våra kunskaper om 
världen vilket leder till att vi får en viss beskrivning av verkligheten. Enligt Angelöw 
och Jonsson betyder det att om vi vill förstå eller förklara människors beteende och de 
val de gör, måste vi ha kunskap om den vardag individen lever i och ett sätt att få det är 
genom att mötas och kommunicera13. Lahendenperä menar att när vi talar med andra 
representerar språket vår verklighet och språket utvecklas sedan i interaktionen med 
andra. Språket spelar alltså en central roll i socialiseringsprocessen och i utvecklingen 
av en social identitet14. 

Sociala och kulturella identiteter har enligt ett socialkonstruktivistiskt perspektiv 
otydliga gränser. Identiteten är föränderlig och skapas av interaktionsprocesser. Den 
interkulturella kommunikationen är viktig för att bygga nya relationer och för att 
konstruera nya identiteter15.  

4.2 Den fysiska och psykiska miljöns betydelse 
Det svenska samhällets internationalisering ställer höga krav på människors förmåga att leva 
med och förstå de värden som ligger i en kulturell mångfald. Förskolan är en social och kulturell 
mötesplats som kan stärka denna förmåga och förbereda barnen för ett liv i ett alltmer 
internationaliserat samhälle. Medvetenhet om det egna kulturarvet och delaktighet i andras 
kultur skall bidra till att barnen utvecklar sin förmåga att förstå och leva sig in i andras villkor 
och värderingar. Förskolan kan bidra till att barn som tillhör de nationella minoriteterna och 
barn med utländsk bakgrund får stöd i att utveckla en dubbel kulturtillhörighet 16. 

Precis som socialkonstruktivismen säger menar Sjöwall att vi tolkar andras beteenden 
utifrån vad det kunde innebära i vår egen kultur, och även utifrån våra förutfattade 
meningar om andra människor. Respekt för andra handlar om att vara medveten om att 

                                                
11 B. Angelöw & T. Jonsson, Introduktion till socialpsykologi,  Studentlitteratur, Lund, 2000. s. 54. 

12 Angelöw & Jonsson, 2000, s. 53. 

13 Angelöw & Jonsson,2000, s. 55.  

14 P. Lahdenperä, Interkulturell pedagogik i teori och praktik,  Studentlitteratur, Lund. s. 11-28. 

15 Angelöw & Johnsson, 2000, s. 55. 

16 Lpfö 98,  s. 9. 
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ens egen tolkning av verkligheten inte alltid är den enda rätta. Det handlar även om att 
kunna se att vi ibland beter oss olika beroende på vilken kultur vi kommer ifrån.17 

Arbetet med de egna attityderna är en viktig del av det interkulturella förhållningssättet 
och metoderna för att utveckla arbetet blir snabbt fler i takt med den egna övertygelsen 
om att detta är det rätta. Öppna diskussioner om positiva och negativa erfarenheter, 
besvikelser och glädjeämnen, måste ingå i det dagliga arbetet för en långsiktig 
utveckling18. Det är viktigt att ha positiva förväntningar på barn med annan kulturell 
bakgrund, och att hjälpa dem att nå så långt som möjligt i sin språkliga utveckling och 
delaktighet i det svenska samhället.19  

Barn som har annan kulturell bakgrund än svensk växer in i det svenska samhället. De 
fostras av både föräldrar och förskolan, med två språk och två kulturer. Hur detta 
utvecklas beror på vilket bemötande barnen får, vilket stöd de får i sin språkutveckling, 
vilken respekt som finns för deras hemkultur. Många känner inte andra svenska vuxna 
än pedagogerna på förskolan20. 

Om barnen i förskolan enbart har svenska pedagoger omkring sig är det möjligt att de 
och deras föräldrar känner att det inte finns så stor acceptans för olikheter. Det finns en 
risk för ett outtalat budskap om att det bara är majoritetsbefolkningen som räknas. Detta 
kräver då ett mer omfattande arbete med att visa att man som pedagog är öppen och 
nyfiken inför familjernas kulturer.21 En positiv inställning till olikheter gäller alla 
människor, och vi kan hitta likheter och olikheter på många plan. Ett accepterande 
arbetssätt, en tillåtande atmosfär, gynnar alla, oavsett ursprung22. 

Norell Beach tar upp att för att få till ett bra interkulturellt arbete i förskolan måste man 
utgå från barnens perspektiv och utvecklingsnivå istället för att fokusera på vad vi 
vuxna anser vara viktigast. Kunskaper om barnens kultur och modersmål är 
betydelsefullt. Denna kunskap kan man få genom barnen och deras föräldrar och sedan 
använda det i den vardagliga verksamheten på förskolan23. 

Nauclér menar att det är viktigt att ha kunskap om andra kulturer, så att inte fördomarna 
står i vägen för att se människan. Dock poängterar hon att det är lika viktigt att inte låta 
kulturkunskaperna skymma bilden av människan vi möter. Som pedagog måste man 
möta individen, inte bara individens kultur24.  

Om barnen i en förskolegrupp får positiva upplevelser av människor från olika kulturer 
behöver de inte bli avvaktande mot främlingar, istället blir de blir kanske nyfikna och 

                                                
17 A. Sjöwall, Kulturmöten i barnomsorg och skola,  Studentlitteratur, Lund, 1994.  s. 21. 

18 Sjöwall, 1994, s. 9.  

19 A, Bozarslan, Möte med mångfald, Runa, Stockholm, 2001,s. 113. 

20 Sjöwall, 1994, s. 16. 

21 Sjöwall, 1994, s. 139. 

22 Sjöwall, 1994, s. 18.  

23 A, Norell Beach, Mångfald och medkänsla i förskolan, Rädda barnen, Stockholm, 1995, s. 20. 

24 K. Nauclér m.fl.  Kultur � och språkmöten, Socialstyrelsen, Stockholm 1993, s. 12. 
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intresserade av hur det fungerar i andra kulturer, hur de lever, och vad de tycker är 
viktigt25. I en integrerad grupp blir barnen mer toleranta inför olikheter. Det blir 
naturligt för dem att de är olika, ser olika ut, beter sig olika, kan olika saker och har 
olika behov. Genom att lyfta fram olikheter såväl som likheter hjälper man barnen att 
bli mer toleranta.26 

För att visa att man upplever andra kulturer som viktiga bör det, enligt ett interkulturellt 
förhållningssätt, när man kommer in på en förskola, kännas vilka barn och vuxna som 
vistas där. Detta eftersom vi sätter vår egen prägel på den omgivning vi vistas i. 
Bibliotek med böcker på andra språk, både att läsa högt och för föräldrarna att låna hem 
är ett sätt att tillmötesgå det behov som finns. Man kan också ha kom ihåg lappar till 
föräldrarna på deras modersmål, och informera om saker på andra språk än svenska27. 

I dockvrån kan det finnas dockor med olika hudfärg för att visa på allas lika värde, och 
för att spegla den barngrupp som leker med dockorna. I utklädningsrummet kan det 
finnas kläder från alla världens hörn, och framför allt från de på förskolan 
representerade kulturerna. Man kan lyssna på musik från barnens hemländer och spela 
med olika instrument. Miljön kan utformas på oändligt många olika sätt, det handlar 
bara om fantasi och vilja28.  

Självfallet krävs det mer än att bara slänga in en mörk docka, för att visa på den 
kulturella mångfald som finns i verksamheten. Meningen är att den fysiska miljön ska 
spegla mångfalden och presentera den som något självklart29. Den fysiska miljön kan 
hjälpa till att skapa en atmosfär som visar att förskolan är öppen för intryck och 
intresserad av olika kulturer30.  

4.3 Identitet 
Konventionsstaterna är överens om att barnets utbildning skall syfta till att utveckla respekt för 
barnets föräldrar, för barnets egen kulturella identitet, eget språk och egna värden, för 
vistelselandets och för ursprungslandets nationella värden och för kulturer som skiljer sig från 
barnets egen31. 

 
Wellros skriver om två olika typer av social identitet. Den bild som andra har av en är 
en objektiv identitet, medan en subjektiv identitet är den bild man har av sig själv. Hon 
menar att den subjektiva identiteten består mycket av den bild andra har av en, men att 

                                                
25 Sjöwall, 1994, s. 18. 

26 Bozarslan, 2001, s. 31. 

27 Sjöwall, 1994, s. 122-126 

28 Ibid. s. 122-126 

29 Norell Beach, 1995, s. 93. 

30 Sjöwall, 1994, s. 122. 

31 FNs generalförsamling, FNs konvention om barns rättigheter, New York City, 1989, Artikel 29. 
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den även innehåller en känsla av ens unika jag. De bilder vi har av varandra och av oss 
själva styr sedan en stor del av vår kommunikation, våra förväntningar på andra och 
våra egna val i livet. På så sätt är identitet ett grundläggande begrepp för en djupare 
förståelse av sociala relationer32. 

Ödman menar att det finns en dold pedagogik (den immanenta), som är införlivad i vår 
vardag. Han menar att om andra har låga tankar om en, och man hela tiden benämns 
som något negativt så påverkar det självuppfattningen. Det behöver inte alltid vara det 
som sägs, utan lika viktigt är det som inte sägs. Om minoritetsbarnens kultur och språk 
inte uppmärksammas i förskolan, känner de inte att de är lika viktiga som 
majoritetsgruppen. Det finns då en risk att barnet utvecklar en identitet som 
överrensstämmer med andras negativa åsikter33.  

Cummins är inne på samma linje då han menar att begreppet �invandrare� kan kopplas 
till en tvingande maktutövning, eftersom begreppet används för att beteckna en grupp 
med en underordnad ställning i samhället och förskolan34. Pedagogernas inställning till 
barnets och familjens språk och kultur är av stor vikt för barnens identitetsutveckling. 
Cummins argumenterar för att pedagoger ska bejaka minoritetsbarnens kultur och 
modersmål i verksamheten och ge det barnen har med sig hemifrån ett positivt värde. 
Han menar att det är av vikt för barnens utveckling att stärka dem i sin kultur och sitt 
modersmål35. 

Lahdenperä menar att i det interkulturella mötet skapas förutsättningar för individen att 
förstå den andres kultur, och att öka sin medvetenhet om den egna kulturen36. I detta 
möte kan individen sedan inta ett �tredje� läge där dessa olika kulturer kan betraktas och 
värderas. För att komma till detta läge krävs det att man ställer sig utanför sin egen 
kultur och den andres kultur och då kan det egna kulturella perspektivet ökas. I och med 
detta kan man sedan skaffa sig en �interkulturell identitet�, där individen kan välja sin 
tillhörighet och kultur. Lahdenperä menar att när den interkulturella kompetensen ökar 
blir individens valmöjligheter större angående värderingar, identiteter och tillhörighet37.  

4.4 Språkets betydelse 
Förskolan ska bidra till att barn med ett annat modersmål än svenska får möjlighet att både 
utveckla det svenska språket och sitt modersmål. 38 

                                                
32S.  Wellros, Språk, kultur och social identitet,  Studentlitteratur, Lund, 1998, s. 116. 

33 P-J. Ödman, Kontrasternas spel, Prisma, Stockholm, 1995,  s. 15. 

34J. Cummins, Negotiating identities: Education for empowerment in a diverse society. California association for 

bilingual education; Los Angeles, 1996, i, R, León, �På väg mot en diversifierad normalitet� Ur A. Bigestans & A. 

Sjögren (red.) Lyssna. Interkulturella perspektiv på multietniska miljöer, Mångkulturellt center, Tumba, 2001, s.21. 

35 Ibid. s. 21-22 

36 Lahdenperä, Interkulturell pedagogik, 2004, s. 19. 

37 Ibid. s. 19. 

38 Lpfö 98, s. 10. 
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Språket har en viktig roll i socialisationsprocessen. Det är med språket vi skapar 
tankemönster, för dem vidare till en ny generation och lär ut normer och värderingar. De 
normer som en grupp delar skapar igenkännande och trygghet, och de är därför en viktig 
del i det sociala samspelet mellan människor.39 Språk och kultur hör ihop. Varje språk 
bär på en eller flera kulturer, och samtidigt med språken lär vi oss kulturella mönster 
och sociala regler för umgänge. Man kan inte välja bort kultur när man lär sig ett 
språk.40 I det interkulturella förhållningssättet utvecklar man förmågan att relatera 
kulturella faktorer till barnens utveckling och lärande41  

Språket får barn i samspel med andra barn och vuxna. Både barn och vuxna behövs för 
inlärningen, eftersom barn och vuxna använder språket olika. Andra barn har stor 
betydelse för de flerspråkiga barnens andraspråksinlärning.42 

Det är av vikt att barn, från andra kulturer än den svenska, får en positiv och dubbel 
kulturell identitet. Förskolan ska erbjuda barnen den svenska kulturen, utan att begära 
att den dominerande kulturen ska ersätta barnets eller föräldrarnas minoritetskulturer43. 
Sambandet mellan kultur och språk gör också att det är av vikt att låta barnen få tillfälle 
att tala både svenska och sitt modersmål i förskolan. Om barnet känner att språket inte 
är accepterat känner det att inte heller kulturen godkänns. Detta fungerar även åt andra 
hållet, om barnets kultur nedvärderas känner barnet inte heller att språket räknas i 
förskolan44. Om barn förväntas undvika sitt eget språk och sin egen kultur i förskolan, 
får de ett väldigt negativt budskap rörande sin identitet45  

Antalet barn i förskolan ökade under 90 talet samtidigt som modersmålsstödet 
minskade. År 2002 fick bara 13 procent av de flerspråkiga barnen i förskolan 
modersmålsstöd, trots att läroplanen föreskriver att förskolan ska bidra till att barnen får 
möjlighet att utveckla sitt modersmål. Tyvärr är modersmålsstödet lågt prioriterat i 
kommunerna. Kommunerna är själva ansvariga för att organisera modersmålsstödet, 
men bara var fjärde kommun anordnar stöd46.  

För barnens motivation är modersmålspedagogens ställning betydelsefull. Pedagogens 
position återspeglar förskolans, ledningens och ytterst samhällets värdering av 
hans/hennes språk.47 Den visar barnet hur modersmålet och kulturen värderas i 
                                                
39 Wellros, 1998, s. 154. 

40 G. Ladberg, Skolan språk och barnets,  Studentlitteratur, Lund,  2000, s. 132. 

41 Lahdenperä, Interkulturell pedagogik, 2004, s. 14. 

42 S. Benckert, �Flerspråkiga barn i förskolan, hur gör man?� Ur Att undervisa elever med svenska som 

andraspråk ,Skolverket, Stockholm, 2001,  s. 77. 

43 Bozarslan, 2001, s. 116.  

44 Ladberg,  2000, s. 129. 

45 Ladberg,  2000,s. 128.  

46 Skolverket, Modersmålsstöd och modersmålsundervisnings organisation och omfattning, Bilaga till fler språk 

fler möjligheter, 2002, s. 6. 

47 Ladberg,  2000, s. 187. 
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samhället. Barnets motivation kan påverkas av detta och om barnet är negativt angående 
sin modersmålundervisning kan det ha att göra med hur denna värderas.48 

Modersmålspedagogens arbetssituation och hennes ställning i verksamheten betyder 
också mycket för vilket arbete hon kan utföra. Det gäller å ena sidan de praktiska 
förutsättningarna för arbetet som lokal, schema och hur informationen mellan förskolan 
och modersmålspedagogen fungerar49. Sen har också modersmålspedagogens ställning i 
förskolan och samhället betydelse på ett djupare plan. Ingen människa är oberoende av 
vad andra tycker om honom/henne och om man blir uppmärksammad och bemött som 
en likvärdig kollega, gör man förstås ett bättre arbete.50 

Om vi som pedagoger har en bra och framförallt en respektfull relation till 
modersmålspedagogerna, inverkar det positivt på barnens identitetsutveckling.51 Arbetet 
med modersmålet förutsätter kunskaper om vad barnen redan kan på sitt förstaspråk och 
detta kräver ett samarbete mellan modersmålspedagog och övriga pedagoger. Ett 
samarbete kan också visa barnen, som ska lära sig att leva med två språk och kulturer, 
att det som de har med sig hemifrån har värde för andra. I ett mångkulturellt arbete 
behövs vuxna bärare av barnens kulturer52.    

4.5 Föräldrar  
Konventionsstaterna skall respektera och tillförsäkra varje barn inom deras jurisdiktion de 
rättigheter som anges i denna konvention utan åtskillnad av något slag, oavsett barnets eller 
dess föräldrars eller vårdnadshavares ras, hudfärg, kön, språk, religion, politiska eller annan 
åskådning, nationella, etniska eller sociala ursprung, egendom, handikapp, börd eller ställning i 
övrigt.53 

Nauclér anser att det är betydelsefullt att ta reda på barnets språksituation redan innan 
barnet börjat på förskolan. Pedagogen bör sätta sig ner med föräldrarna och diskutera 
språksituationen, vad som görs i hemmet och vad som behöver förstärkas av 
förskolan54. Om föräldrar ska kunna stödja sina barn i att bli tvåspråkiga måste de 
informeras om vad som är viktigt att tänka på när det gäller språkutveckling. Det är 
också viktigt att föräldrarna får information så tidigt som möjligt i sina barns liv, 
eftersom förskoleåren är en av de bästa perioderna vad gäller att bli tvåspråkig55.   

                                                
48 Ladberg, 2000, s. 187. 

49 Ladberg, 2000,  s. 186. 

50 Ladberg, 2000, s. 187. 

51 Bozarslan, 2001, s. 118. 

52 Sjöwall,  1994, s. 120. 

53 FNs generalförsamling, FNs konvention om barns rättigheter, New York City, 1989, Artikel 2. 

54 Nauclér m. fl. 1993, s. 41. 

55 Arnberg,  1994, s. 22-23. 
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Arnberg menar att föräldrarna ska tala det språk som de behärskar bäst när de pratar 
med sina barn, eftersom det är bara då de kan förmedla sina riktiga känslor och tankar 
till barnen. Hon menar vidare att det bästa sättet för barn att bli tvåspråkiga är om 
föräldrarna talar minoritetsspråket hemma, de är den viktigaste källan till kontakten med 
modersmålet. Ett språk behöver användas regelbundet för att kompetensen ska 
upprätthållas56.   

Föräldrarna är de personer som är viktigast för barnet, och därför är deras inställning 
och attityd betydelsefull. Om föräldrarna visar att det är nyttigt och positivt att kunna 
två språk, och tillhöra två kulturella grupper kommer det att hjälpa barnet att utveckla 
liknande positiva attityder57. 

Som pedagog måste man informera föräldrarna om den svenska förskolan, eftersom det 
finns föräldrar som inte har någon �förskolekultur� från sina hemländer. Det är viktigt 
att föra en dialog med föräldrarna om regler och barnuppfostran, för att undvika 
missförstånd.58 Ett samarbete mellan pedagoger och föräldrar skapar de bästa 
förutsättningarna för barnet att känna sig trygg och trivas i förskolan. Samarbetet mellan 
dessa personer från barnets olika kulturer visar också barnet att båda kulturerna är 
värdefulla59. 

Om en förälder inte behärskar det svenska språket och känner sig i underläge mot 
personalen är det självklart rätt känsligt. Sättet att ta emot och uppmärksamma 
människor skiljer sig mycket mellan olika länder. Det händer att svenskars korta och 
effektiva sätt kan uppfattas som ointresse och avståndstagande. I början kan det vara 
svårt att förstå vad som förväntas av en, och man kanske känner sig dum om man måste 
fråga om en massa gånger. I vissa fall kan det vara bra att ta in en tolk, för att undvika 
missförstånd och för att ge både pedagoger och föräldrar en chans att uttrycka det de 
vill60. 

5 Metod 

5.1 Urval 
Vi har valt att genomföra en kvalitativ undersökning genom att göra intervjuer med fyra 
olika personer från ett mångkulturellt område i Stockholm, Vantör. Vi har intervjuat en 
förskolechef, en modersmålspedagog, en förskollärare och en språkpedagog. Vi ville ha 

                                                
56 Arnberg, 1994, s. 117. 

57 Arnberg, 1994, s. 26. 

58 Nauclér m. fl. 1993,  s. 51. 

59 Nauclér m.fl.  1993, s. 51. 

60 Sjöwall, 1994, s. 104. 
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en nyanserad bild av hur de såg på interkulturalismen, och därför valde vi personer med 
olika roller i förskolans värld. Vi fick kontakt med dessa personer via förskolechefen på 
en av våra praktikplatser.   

För att begränsa studien har vi enbart valt att intervjua personer som arbetar inom 
förskoleverksamheten. Därför har vi inte med föräldrarnas eller barnens perspektiv. Vi 
valde att begränsa vår kvalitativa undersökning till ett specifikt område inom Vantör, 
eftersom stadsdelen är så pass stor att en jämförande undersökning hade blivit för 
tidskrävande. 

Vantörs stadsdelsförvaltning har utformat ett språkprogram61 där mål och strategier för 
ett interkulturellt förhållningssätt, samarbete mellan föräldrar och förskola, och 
modersmålträning ingår.  Programmet är till för att skapa gynnsamma förutsättningar 
för arbetet i mångkulturella grupper och för att ge alla pedagoger en gemensam grund i 
språkutvecklingsarbetet. Barn och föräldrar ska mötas av ett gemensamt förhållningssätt 
i förskolan vad gäller synen på språkutveckling och flerspråkighet.  

Vi gjorde vår undersökning i den del av Vantör som länge varit mångkulturellt, och där 
det interkulturella förhållningssättet präglat verksamheten redan innan språkprogrammet 
introducerades i början av 2007. Andra områden inom Vantör är mer homogena och där 
har det interkulturella inte lika länge varit aktuellt. Eftersom vår undersökning gick ut 
på att få en bättre förståelse för begreppet, kände vi att vi skulle få ut mer av den om vi 
talade med människor som hade en medvetenhet om vad det interkulturella 
förhållningssättet innebar.    

Intervjuerna har kretsat kring följande frågor: 

! Vad innebär ett interkulturellt förhållningssätt för dig? 

! Hur fungerar samarbetet mellan berörda parter?  

! Hur fungerar modersmålsträningen på förskolan?  

5.2 Genomförande  
Vi har valt att göra en kvalitativ undersökning i form av intervjuer eftersom vi ville få 
en bättre förståelse för begreppen vi valt att studera. Enligt Holme och Solvang ligger 
styrkan i den kvalitativa intervjun i att undersökningssituationen liknar ett vanligt 
samtal. Därför blir det den intervjuform där forskaren utövar den minsta styrningen på 
respondenterna62. Vi ville ge respondenterna möjligheten att utveckla sina svar och detta 
vore svårt med en kvantitativ metod eftersom frågorna är förutbestämda. Forskarna ges 
ingen chans att ställa direkta följdfrågor, eller möjlighet att forma om frågor som 
missförstås 63. 

                                                
61 Vantörs språkprogram, Vantörs stadsdelsförvaltning, 2007. 

62 I-M. Holme & B. Krohn Solvang, Forskningsmetodik, Studentlitteratur, Lund, 1997,  s. 99. 

63 Holme & Krohn Solvang, 1997, s. 81. 
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En kvalitativ undersökningsmetod ger också en närhet som öppnar för att ge en bättre 
uppfattning om den enskilde individen och det sammanhang som han/hon befinner sig 
i64. Undersökningen ligger nära den verklighet som vi har valt att studera vilket vi anser 
är viktigt. 

Vi har valt att använda oss av öppna frågor för att ge respondenterna friheten att 
fördjupa sina svar, utan att begränsas för mycket av frågornas struktur. Vi har även valt 
att maila frågorna i förväg så de haft möjlighet att förbereda sig. 

Under intervjuerna har vi valt att spela in det som sägs med bandspelare. Varje intervju 
har varit mellan 20 och 45 minuter långa.  

5.3 Bearbetning av data 
Vi började med att transkribera våra fyra intervjuer. Efter det gick vi igenom 
transkriberingen och förde en diskussion om det som sagts. Därefter valde vi ut de delar 
som vi ansåg var relevanta för vårt syfte. Efter detta analyserade vi resultaten med hjälp 
av den litteratur vi valt att jobba med. 

5.4 Tillförlitlighetsaspekter 
Reliabilitet innebär hur tillförlitligt resultatet är, alltså huruvida det är slumpmässigt 
eller inte65. För att öka reliabiliteten i vår undersökning valde vi att intervjua personer 
med olika erfarenheter och roller i verksamheten. Med intervjuer från fyra olika aktörer 
får vi en mer mångsidig bild och får inte bara veta vad en grupp anser. Dock har inte 
reliabiliteten samma centrala plats i kvalitativa undersökningar som den har i 
kvantitativa. Syftet med kvalitativa intervjuer är att få en bättre uppfattning av vissa 
faktorer och då är inte den statistiska representativiteten lika väsentlig66.   

Validitet innebär att man verkligen har undersökt det man önskade undersöka67. 
Eftersom vi var ute efter att ta reda på respondenternas uppfattningar om vårt ämne, och 
använde oss av en kvalitativ intervjumetod, anser vi att validiteten är hög. Självklart kan 
vi inte utesluta att respondenterna blivit påverkade av situationen, och anpassat svaren 
efter vad de anser är korrekt att svara. 

Generaliserbarhet innebär om det är möjligt att dra några generella slutsatser utifrån det 
man gjort68. Eftersom vi bara intervjuat ett fåtal personer så går det dock inte att 
generalisera resultaten för att gälla överallt. Vi var dock inte ute efter ett totalperspektiv 
utan en förståelse för begreppet interkulturell.   

                                                
64 Holme & Krohn Solvang, 1997, s. 164. 

65 Holme & Krohn Solvang, 1997,s. 94. 

66 Holme & Krohn Solvang, 1997, s. 94. 

67 Holme & Krohn Solvang, 1997, s. 156. 

68 Holme & Krohn Solvang, 1997, s. 156. 
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5.5 Etiska aspekter 
�Var och en som utför en samhällsvetenskaplig undersökning måste vara klar över det ansvar 
han eller hon påtar sig för de människor som på olika sätt blir indragna i undersökningen69�. 

 
Vi har varit noga med att berätta för respondenterna om undersökningens syfte och att 
deras medverkan är anonym för läsaren. Dom är dock medvetna om att deras identitet 
bara är skyddad till en viss gräns eftersom vi benämner dem med deras yrkestitel, och 
undersökningen är begränsad till ett specifikt område. 

Vi har även försökt att ge respondenterna tid att förbereda sig genom att skicka frågorna 
i förväg och informerat dem om att vi kommer att spela in samtalen. Vi har informerat 
respondenterna om att de gärna får ta del av sammanställningen. 

6 Resultat  

6.1 Interkulturellt förhållningssätt  
 
Alla de intervjuade menade att ett interkulturellt förhållningssätt främst handlade om att 
vara öppen, nyfiken, lyhörd och intresserad. Förskolechefen berättade; 
 

Det handlar om att ta del av våra familjers kulturer, att införliva det i det svenska. Var kommer 
familjerna ifrån och vad har dom för förväntningar? Det interkulturella handlar om att lyssna in 
vad har dom i bagaget, vad vill dom, vad är viktigt för dom runt sina barn, hur ser dom på 
lärande för det är väldigt olika. Vi måste bli mycket mer inlyssnande på vad familjerna säger. 
Det bygger jättemycket på att vara nyfiken, lyhörd och intresserad, vad kan vi mötas kring?, 
vad ser vi på samma sätt eller olika sätt. Förskolan är en ny värld för många familjer, inget man 
är van vid. Men alla familjer vet hur de vill ha det och vad som är viktigt för deras barn70.  

 
Enligt förskolechefen är det viktigt att prata med föräldrarna och ta reda på deras 
önskemål rörande verksamheten. Hon poängterar att det är familjen som vet vad som är 
viktigast för just deras barn. Hon tog även upp att förskolan ska förmedla den svenska 
kulturen, och samtidigt ta del av familjernas olika kulturer.   

Modersmålspedagogen beskrev det interkulturella förhållningssättet utifrån hur hon 
uppfattade att de arbetade på förskolorna i området. 

 

                                                
69 Holme & Krohn Solvang,  1997,s. 336. 

70I Intervju med förskolechef , 10april 2007.  
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Jag tycker det är jättebra i t.ex. Rågsved så många förskolor jag jobbar i så har dom mycket 
språk och olika kulturer. Dom är medvetna faktiskt och jobbar mycket med att acceptera 
olikheter och att man har många kulturer och språk, dom här förskolorna i Rågsved i alla fall. 
Dom går kurser som handlar om sånt. 71 

 
Vi fick uppfattningen att modersmålspedagogen inte tyckte att det handlade så mycket 
om att bygga broar mellan kulturer i förskolorna, utan mer om att de arbetade aktivt 
med att acceptera olikheter.   

Förskolepedagogen vi intervjuade hade lite svårt att sätta ord på vad ett interkulturellt 
förhållningssätt innebar för henne. Hon menade att det var så inpräntat i deras 
verksamhet, så det var inget de längre reflekterade över. 

 
Här på förskolan har vi många barn och föräldrar som har ett annat modersmål. Egentligen är 
det inget vi tänker på utan det här är vårt sätt att jobba på. Man gör det bara för att man är så 
van vid det.72 

Enligt henne går det hela på rutin, eftersom förskolan har så pass många familjer från 
olika kulturer. Dock har ett särskilt språkprogram, där det interkulturella står i fokus, 
utvecklats för stadsdelen och det tyder på att ämnet är viktigt att löpande reflektera över.   

Förskolechefen, som varit delaktig i utformandet av Vantörs språkprogram, gav sin 
förklaring till programmets uppkomst. Tidigare handlingsplaner och program har varit 
särskilt utformade för vissa segregerade delar av stadsdelen, men detta program gäller 
för hela Vantör.  

Det vi ser är att hela Vantör blir mer och mer mångkulturellt, och då ville vi ha en gemensam 
bas för alla som jobbar i Vantör. Inspiration och tankar, vad vill Vantör stå för, vad ger vi för 
signaler, hur vill vi arbeta.73 

 
Liksom andra styrdokument är språkprogrammet utformat för att ge en grund för 
arbetet. Dock bör alltid sådana dokument diskuteras och reflekteras över för att 
möjliggöra att de realiseras i verksamheten.  

Förskolepedagogen poängterade den fysiska miljöns betydelse. Hon menar på att det 
interkulturella måste synas i verksamheten och att de skulle kunna bli bättre på att 
synliggöra detta. 

 
Att försöka ha så att alla, även barnen känner att även deras kultur och deras land finns 
representerat. Det ska synas att det går barn med annat modersmål än svenska. Sen tror jag 
att vi skulle kunna bli mycket bättre på det. Jag menar vad har vi? I hallarna står det lite grann 

                                                
71 intervju med modersmålspedagog,  2 april 2007. 

72 Intervju med förskolepedagog,  2 april 2007. 

73 Intervju med förskolechef,  10 april 2007. 
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om var barnen kommer ifrån och vad de pratar för språk. Sen har vi våra språkträd. Förutom 
det så har vi inte så mycket mera. Det skulle kunna synas mer i materialet74.  

 
Detta tyder på att även om förskolepedagogen anser att det interkulturella är inpräntat i 
förskolan, så finns det saker hon vill förändra och kan man alltid utveckla och förbättra 
sitt arbetssätt och miljön. Både förskolepedagogen och språkpedagogen ansåg att det 
var viktigt att inte vara fast i det traditionellt svenska rent tankemässigt.  

Det handlar jättemycket om att vara öppen för, och inte tänka att det här som jag tycker är 
självklart, är självklart. Vara öppen gentemot föräldrar och fråga, inte ta för givet, allt från det 
här med att hälsa på varandra. Alla vill exempelvis inte ta i handen, och då kan man fråga 
varför istället för att uppleva det som oförskämt. Man kan inte heller ta för givet att barnen alltid 
känner igen alla figurer och bakgrunder när man läser böcker. Varken barnen eller deras 
föräldrar kanske inte känner igen de sagoväsen som finns i den svenska kulturen75. 

 
Språkpedagogen tar här ovan upp en viktig del i det socialkonstruktivistiska 
perspektivet som genomsyrar det interkulturella förhållningssättet; att man inte ska 
tänka att ens egen tolkning av världen är den enda rätta. Man måste som pedagog våga 
fråga och hon poängterar att man ska se föräldrar från andra kulturer som en tillgång, 
och inte som ett problem.  

Språkpedagogen menade också att det inte bara handlar om att människor från olika 
kulturer är olika, utan att människor är olika även inom samma kultur. Vad man firar 
och traditioner skiljer sig från familj till familj. 

 Man måste hela tiden vara öppen. Det behöver inte bara handla om mångkultur, det handlar 
överhuvudtaget om att människor är olika och firar ex jul på olika sätt. Ju mer blandad 
personalgruppen är desto mer kommer dessa frågor upp naturligt. Det gäller att mötas76.  

Förskolepedagogen nämnde vikten av föräldrarnas roll, för att kunna bygga broar 
mellan kulturerna. Även vikten av föräldrarnas roll nämndes.  
 

Föräldrarna har otroligt mycket kunskaper och kan hjälpa till att skriva och översätta. Man kan 
ta hjälp av föräldrarnas resurser. Att vara nyfiken är det största. Att ha en bra föräldrakontakt 
gör att modersmålet och det interkulturella kommer med. Kanske det viktigaste ändå är att ha 
ett bra förhållningssätt gentemot föräldrarna 77 . 

Genom att ha en bra föräldrakontakt främjas, enligt förskolepedagogen, det 
interkulturella och språket. Om relationen mellan pedagog och föräldrar är bra, är 
möjligheterna till samtal och integration stora. 

                                                
74 Intervju med förskolepedagog. 

75 Intervju med språkpedagog, 10 april 2007.  

76 Intervju med språkpedagog 

77 Intervju med förskolepedagog . 
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6.2 Föräldrar  
 
Alla vi intervjuat är överens om att många föräldrar från andra kulturer än den svenska 
är mer försiktiga och vågar inte ta plats på förskolan. Respondenterna menar att de 
flesta har ingen förskolekultur i sina hemländer och anser sig därför inte ha någon rätt 
att lägga sig i. Att få föräldrarna att känna förtroende för förskolan är viktigt för att de 
ska uppleva sig trygga med att lämna sina barn där, och för att de ska våga ta del av, och 
påverka verksamheten.  
 

För oss handlar det om att få in föräldrarna i verksamheten att de ska våga kliva in. Många 
föräldrar är jätteförsiktiga och vågar inte kliva in och ta plats. I många kulturer har föräldrarna 
inget i skolan att göra. Det gäller att göra föräldrarna trygga för att de ska våga/vilja säga vad 
de tycker är viktigt. Bra ingångar är alltid att fråga om barnet och hur de gör hemma. Tolk vid 
språksvårigheter för att föräldrar ska kunna uttrycka det dom vill, inte bara det de kan78.  

I många kulturer har föräldrarna inget i skolan att göra, men i Sverige anser vi att de ska 
vara delaktiga. Förskolechefens uppfattning om att våra svenska värderingar är de som 
gäller i det här fallet styr hennes tänkande i frågan om föräldrars engagemang i 
förskolan. Det uttrycks att det är ett stort jobb att få med föräldrarna i verksamheten, 
men detta är något de strävar efter och genom att använda tolkar så underlättar de för 
båda parter samt undviker missförstånd. Förskolepedagogen är lite inne på samma linje. 

Många av våra föräldrar med annat modersmål dom tycker att det funkar bra. En del föräldrar 
anser att de har ingen rätt att lägga sig i för dom kan inte det här. De är svårt att få dessa 
föräldrar att tänka på ett annat sätt och bli engagerade i förskolan. 79 

För förskolepedagogen upplevs det som ett problem att föräldrarna känner att de inte 
kan lägga sig i och tycka saker om förskolan, och detta behöver en lösning. Att ge upp 
trots att det känns svårt är inget alternativ, även om vi under intervjuerna uppfattar att 
det finns en viss uppgivenhet när frågan kommer på tal. 

Vi var nyfikna på hur man skulle kunna ta tillvara föräldrarnas erfarenheter och 
kunskaper. Detta eftersom det nämns som en av strategierna i språkprogrammet80, och 
eftersom de intervjuade upprepade gånger kommenterade vikten av föräldrakontakten. 
 

Det är ganska svårt faktiskt att ta tillvara, det är mycket lättare att ta tillvara på de svenska 
föräldrarnas kunskaper. För det första så vet de vad de har rätt att kräva. Det är väl lite de här 
drop in fikan och familjemiddagarna som vi har, då blir det en avslappnad stämning. Då 
kommer man föräldrarna in på livet och lär känna dem. Och det är där man kan få veta vad de 
har för kunskaper. Det bästa är om man verkligen behöver hjälp med något på deras hemspråk 
så man kan be dem om hjälp. Då blir de ganska stolta.  Där vet de att jag inte kan.  Känner jag 
inte föräldrarna så kan jag inte ta tillvara deras kunskaper.81  

                                                
78 Intervju med förskolechef.  

79 Intervju med förskolepedagog.  

80 Vantörs språkprogram 2007 

81 Intervju med förskolepedagog.  
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Svenska föräldrars kunskaper är lättare att ta tillvara, enligt förskolepedagogen vi 
intervjuade, eftersom de talar samma språk och kommer från samma kultur som henne. 
Sammankomsterna som de har på förskolan där alla föräldrar träffas tillsammans med 
pedagogerna upplevs som väldigt viktiga för skapandet av bra relationer. Dessa 
sammankomster skulle gärna få vara fler, eftersom detta är det enda tillfället där 
pedagogen känner att hon har en möjlighet att verkligen komma föräldrar från andra 
kulturer inpå livet. Efter dessa tillfällen upplevs det som mycket lättare att bygga vidare 
på relationen. 

De intervjuade menade på att det handlar om att skapa en relation, att mötas och 
samtala. Förskolepedagogen menade att det var viktigt att skapa den goda kontakten 
redan från början, eftersom det är svårt att skapa en relation senare om föräldrarna i 
början inte fått något förtroende för förskolan.  
 

Det goda mötet är det som skapar grunden för allt. Om man inte har ett gott förhållande till 
föräldrarna kan de inte heller ta del av verksamheten och vår dokumentation. Ett sätt att mötas 
är att fråga hur dom gör hemma, dom känner sina barn bäst. Detta måste börja på en gång när 
de börjar på förskolan, annars går det inte. Det är viktigt att få föräldrarnas förtroende och att 
de känner sig trygga. Ibland får man göra det med tolk om språket är ett hinder. Det kan vara 
återkommande samtal. De saker som är viktiga i deras liv måste också få plats.82  

Det goda mötet är viktigt för samtliga som vi intervjuade. Förskolepedagogen tror att 
detta grundas i olika sammankomster (se ovan), men dessa sker inte så ofta, och det är 
viktigt att skapa en god relation redan från början. Genom samtal med föräldrarna om 
deras liv, erfarenheter av skolgång, och annat som känns viktigt för dem lägger man en 
bra grund. Användandet av tolk har fått ett stort utrymme i verksamheten eftersom man 
verkligen vill skapa goda relationer. Man försöker överbrygga de hinder som finns 
genom att man inte talar samma språk på bästa möjliga sätt. 

6.3 Modersmål  
 
De intervjuade var överens om att modersmålspedagogerna var viktiga i förskolan. 
Detta eftersom språket utvecklas med en enorm hastighet under barnets första år som 
förskolepedagogen påpekade. Modersmålspedagogen tyckte också att det var viktigt av 
en annan anledning. 
 

Ja, framför allt modersmålsträning i förskolan betyder att man förstår och accepterar barnens 
identitet och uppmuntrar språket. Det är något som är viktigt tycker jag. 83 

Modersmålspedagogen pekar här på att det inte bara är språkträningen som är viktig 
utan också de effekter som språkträningen får. Identitetsskapandet som är oerhört viktigt 
för barnets självkänsla ser hon som centralt. Genom att ha modersmålsträning visar man 
på att barnens kultur och språk är viktiga. 
                                                
82 Intervju med förskolepedagog. 

83 Intervju med modersmålspedagog. 
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Förskolechefen tog även upp ett helhetsperspektiv, där det livslånga lärandet börjar i 
förskolan. Hon menar att man bör satsa på de tvåspråkiga barnen, eftersom det lönar sig 
för individen och samhället. 
 

Framgångsfaktorn i Sverige är ju att man behärskar både sitt modersmål och svenskan. 
Modersmålet är basen och det bygger man alla nya språk på. Tvåspråkiga barn har ofta sämre 
skolresultat så därför behövs en satsning på dessa barn. Tanken är att man ska börja redan i 
förskolan och jobba hela vägen upp till nian. En bra grund i förskolan ger större chanser att gå 
ut grundskolan med godkända betyg.84 

Det är enligt förskolechefen oerhört viktigt att barnen får träning både i sitt modersmål 
och i svenskan. Eftersom modersmålet är grunden för vidare utveckling av 
flerspråkighet anser hon att det verkligen är av stor vikt att man börjar redan i förskolan. 
När barnet väl börjat skolan kan det redan vara för sent. Detta med tanke på att barn bäst 
tillägnar sig ett andra språk under förskoleåldern85. 

Något som de alla även var eniga om var att det var svårt att få samarbetet mellan 
modersmålspedagoger och övriga pedagoger att fungera bra. Modersmålspedagogen 
uttryckte svårigheterna. 

I början var det inte lätt alltså, att komma en gång i veckan till en förskola och liksom vara med. 
Det blir lättare och lättare så småningom. Jag känner att jag kan fråga vad jag vill i alla fall. 
Ibland får jag följa med till teater och så där.86 

Modersmålspedagogen, uppfattar vi, verkar känna sig utanför de ordinarie arbetslagen. I 
början var det svårt men, nu känner hon dock att hon kan fråga om det är något 
speciellt. Vi tolkar det som att hon inte är helt nöjd med alla delar i sitt arbete, men att 
hon känner att det blir lättare med tiden.  

Även förskolechefen ansåg att detta var problematiskt, och tog även upp hur 
modersmålspedagogerna kunde hamna i en konflikt mellan vad förskolan förväntade sig 
av dem och vad sedan föräldrarna förväntade sig. 
 

Det är ursvårt att få till det. Hur ska man ha det? Hur ska man organisera det? Vad vill den 
ordinarie personalen att modersmålspedagogen ska stödja. Vi skulle vilja att de skulle vara 
med mer i den ordinarie verksamheten. Vissa vill ju jobba med sitt barn och sina uppgifter och 
jag förstår att deras arbetssituation är jätteknepig att anpassa till varje förskola och vara 
delaktig i planering och genomförande. Dessutom så kanske modersmålspedagogerna slits 
mellan två viljor, hemmet och förskolan. En del föräldrar tycker att det ska vara mer som skola 
lära sig skriva siffror och bokstäver. Medan vi på förskolan vill att det ska handla mer om 
socialisationsprocessen.87 

Förskolechefen uttrycker här en stark vilja att få med modersmålspedagogerna i den 
ordinarie verksamheten, men att detta är svårt. Hon pekar på att det finns motsättningar 
                                                
84 Intervju med förskolechef. 

85 A. Arnqvist,  Barns språkutveckling, Studentlitteratur, Lund, 1993, s. 93. 

86 Intervju med modersmålspedagog. 

87 intervju med förskolechef. 
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mellan pedagogerna på förskolan och föräldrarna om vad som är viktigt att deras barn 
lär sig under modersmålsträningen. Här känns det dock som om hon nedskriver vikten 
av något som svenska barn oftast lär sig i förskoleåldern, nämligen att lära sig bokstäver 
och siffror. 

Sen när de väl får modersmålsträning kan jag tycka att det är synd att modersmålstränarna inte 
har mer kontakt med föräldrarna. Dom träffar aldrig föräldrarna eftersom de är här någon gång 
mellan 10 och 14. Det skulle vara ganska bra om föräldrarna för det första får se vem det är 
som pratar modersmålet med deras barn. Då kan de kommunicera med varandra och kanske 
komma överens om vad det här barnet behöver. Det är svårt för mig att säga hur bra 
modersmål de har. Det kan inte jag säga. Jag kan bara basera det på hur bra svenska de har. 
Vi uppmuntrar föräldrarna att bara prata modersmålet hemma för det sägs vara det bästa sättet 
att tillägna sig ett andra språk. Modersmål hemma, svenska här på förskolan.88 

Förskolepedagogen tar här upp problemet med kontakten mellan föräldrar och 
modersmålspedagoger, och verkar veta hur hon tycker att det ska vara. Vi får dock 
uppfattningen av att hon kanske anser att problemet ska lösas av någon annan än henne 
själv. 

Modersmålspedagogen vi träffade är anställd av Vantörs stadsdelsförvaltning till 
skillnad mot de andra modersmålspedagogerna på förskolorna som vanligtvis kommer 
från modersmålscentrum. Det innebär att hon får mer tid per förskola, istället för en 
timme per vecka och förskola har hon en halv dag i veckan per förskola. Detta innebär 
att hon har möjlighet att träffa föräldrar vid lämning eller hämtning. Enligt henne 
fungerade kontakten med föräldrarna bra, men att hon ibland, på grund av sin 
arbetssituation, fick ta hjälp av den övriga personalen för att kunna förmedla viktig 
information. 

Både förskolechefen och förskolepedagogen skulle vilja förbättra situationen med 
modersmålträningen. Dels förbättra samarbetet mellan modersmålspedagogen och 
övriga pedagoger/föräldrar, men även få in modersmålspedagogen mer i verksamheten. 
De menar att det är en organisationsfråga, men det handlar även mycket om tid och 
pengar. Modersmålspedagogerna arbetar oftast på flera olika förskolor, vilket också 
försvårar planering och samarbete. 

 
Vi har diskuterat att vi kanske ska bjuda hit föräldrar och modersmålspedagoger i början av 
terminerna så att dom får ansikte på varandra.89 

Det vi tittar lite mer på är det här med modersmålsstöd, skulle man kunna utveckla det på ett 
bättre sätt. Hur kan vi bättre utnyttja dom? Det handlar om att bygga broar. Vara en förebild. 
Det är viktigt att ha människor från andra kulturer som jobbar i verksamheten. Att hitta 
modersmålspedagogernas plats i vardagen är viktigt så att de kan vara med i den vanliga 
verksamheten och samtidigt prata barnets modersmål.90 

                                                
88 intervju med förskolepedagog. 
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Modersmålspedagogen hade en idé om en förbättring som, enligt henne, skulle kunna 
vara till stor hjälp i barnens språkutveckling. Svenskspråkiga barn har många andra barn 
på förskolan att prata sitt modersmål med medan barn med annat modersmål oftast inte 
har det. När modersmålspedagogen kommer till förskolorna finns det oftast bara ett, 
eller ibland två barn med samma modersmål på varje förskola. 
 

Det jag mer tycker att man ska göra är att samlar ihop barn från olika förskolor och träffar alla 
barn som kommer från samma land. Så man stärker mer språket. Kanske kan man ha en dag 
när exempelvis alla barn från Ryssland kan komma, dom har lek eller dom har någon aktivitet 
och pratar sitt språk. Dom skulle förstå mer av varandra.91 

 7 Analys 
Vi kommer här att analysera resultatet av intervjuerna utifrån våra intervjufrågor, och 
med hjälp av den litteratur som vi tidigare tagit upp. 

7.1 Vad innebär ett interkulturellt förhållningssätt? 
Enligt Vantörs språkprogram innebär det interkulturella förhållningssättet att man ser 
alla språk och kulturella perspektiv som viktiga. Interkulturell verksamhet innebär också 
att skapa miljöer och möten, där olika typer av dialog tillåts och där olika meningar och 
åsikter är accepterade92.  

I våra intervjuer kunde vi se stora likheter mellan hur de olika personerna tolkade 
begreppet. De talade om vikten av att vara öppen, nyfiken, lyhörd och intresserad. De 
poängterade även vikten av att mötas och kommunicera. Dock har vi intervjuat personer 
från samma område, och enligt dem har det interkulturella länge varit i fokus där vilket 
kanske kan förklara deras gemensamma synsätt. Bozarslan menar att barn i integrerade 
grupper blir mer toleranta mot olikheter93. Detta kan även gälla vuxna som länge arbetat 
i ett mångkulturellt samhälle. Då blir kanske det interkulturella förhållningssättet, som 
förskolepedagogen uttryckte det i intervjun, så inpräntat i verksamheten att man inte 
längre reflekterar över det.  

Att svaren var så snarlika kan också ha att göra med att Vantörs språkprogram precis 
håller på att implementeras i förskolorna, vilket gör att ämnet är väldigt aktuellt. Dock 
fick vi uppfattningen av att modersmålspedagogen ansåg att det mest handlade om att 
acceptera olikheter i förskolan, och inte så mycket om interaktion mellan kulturer, vilket 
det interkulturella förhållningssättet handlar om. Eftersom hon själv är från en annan 
kulturell bakgrund än svensk, kanske hon ser det på ett helt annat sätt än de pedagoger 
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som har svensk kulturell bakgrund. Som socialkonstruktivismen säger är det viktigt att 
tänka på att den tolkning man har av världen inte är den enda rätta, och att vårt ursprung 
och kultur spelar en viktig roll i vår tolkning94.  

Språkpedagogen vi intervjuade poängterade att det är fler faktorer än etnicitet och kultur 
som spelar in i våra olika livsmönster och åsikter95. Med respekt för kulturella olikheter 
kan vi uppfatta det individuella samtidigt som vi är medvetna om de kulturella 
skillnaderna. Möten i förskolan är alltid möten mellan olika individer. Sjöwall menar på 
att vi ändå måste vara medvetna om att vi tolkar andras beteenden utifrån vad det skulle 
kunna betyda i vår egen kultur96.  

Språkpedagogen tog upp att alla föräldrar exempelvis inte vill ta i handen när de hälsar. 
Den naturliga reaktionen för pedagoger med svensk kulturell bakgrund blir ofta att detta 
är oartigt. Hon menar dock att i det interkulturella synsättet ser man ett vidare 
perspektiv och frågar varför man inte tar i hand istället för att bli upprörd97.  

Det var lite förvånande att endast en av de intervjuade tog upp det faktum att även 
människor inom samma kultur kan vara olika. Liksom Nauclér, menar även vi, att det är 
viktigt att inte låta kulturkunskaperna skymma bilden av den människa vi möter, och att 
man inte bör glömma att det alltid är individer man möter98.  

Sjöwall påpekar att på en mångkulturell förskola kan man känna att de människor som 
vistats där sätter sin prägel på miljön99. Förskolepedagogen vi intervjuade menade att 
det var något de kunde bli bättre på, men nämner samtidigt några saker de gör, 
exempelvis använder de sig av språkträd och flaggor. Utifrån tidigare observationer har 
vi dock reflekterat över att förskolorna vi varit på i detta område har haft en tydlig 
prägel av det mångkulturella i den fysiska miljön. Det finns bibliotek med böcker på 
olika språk, kartor som visar varifrån barnen kommer och dockor med olika hudfärg  

På förskolor där barngruppen har varit mer homogen har vi inte sett detta i samma 
utsträckning. Vi tycker dock att det är positivt att förskolepedagogen tyckte att det 
kunde bli bättre, eftersom, precis som Sjöwall säger, miljön kan utformas på oändligt 
många sätt, det handlar bara om fantasi och vilja100.  

I intervjuerna framkommer det att en viktig del av interkulturellt arbete är att förmedla 
den svenska kulturen, och samtidigt ta del av familjernas olika kulturer. Liksom 
Bozarslan anser de intervjuade att det gäller att ge barnen valmöjligheter, att erbjuda 
dem den svenska kulturen utan att kräva att den ska ersätta barnets eller föräldrarnas 

                                                
94 Angelöw & Jonsson, 2000, s.53-54. 

95 Intervju med språkpedagog. 
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kultur101. Barnen ska kunna vara delaktiga i båda kulturerna och känna att dessa är lika 
mycket värda.  

7.2 Hur fungerar samarbetet mellan berörda parter? 

Föräldrar, förskola och modersmålspedagoger. 

7.2.1 Föräldrar och pedagoger 

Enligt respondenterna var det viktigt att skapa en bra relation med föräldrarna, enligt 
förskolepedagogen måste den relationen bli bra från början. I annat fall går det inte att 
få föräldrarnas fulla förtroende102. Vi anser dock att även om man får föräldrarnas 
förtroende från start, innebär det inte nödvändigtvis att relationen jämt kommer att flyta 
på bra. Även om verksamheten ska präglas av ett interkulturellt förhållningssätt, innebär 
det inte att relationer varken är bestående eller konfliktfria. Även om föräldrarnas 
förtroende för förskolan brister av olika anledningar, kan det inte vara omöjligt att 
bygga upp det igen. 

Att skapa ett öppet klimat där alla känner sig delaktiga är viktigt för ett bra samarbete. 
Precis som Nauclér tar upp har de flesta föräldrar från andra kulturer än den svenska 
ingen förskolevana, och det är därför extra viktigt att informera föräldrar på rätt sätt103. I 
Vantör använder man sig av informationsblad på olika språk för att få fram 
informationen till föräldrarna, vilket  är en god start eftersom det känns mer respektfullt 
gentemot föräldrarna att inte bara ha informationen på svenska. Dock är det bara de 
största språken som finns representerade, vilket kanske leder till att de som har ett 
minoritetsspråk som inte finns översatt känner sig ännu mer åsidosatta. 

Sjöwall tar upp att föräldrar som inte behärskar språket kan känna sig i underläge 
gentemot pedagogerna104. I Vantör jobbar man enligt respondenterna aktivt med tolkar 
för att slippa hamna i situationer där föräldrar känner sig i underläge. I samtal med 
föräldrar, både inledande och fortsättningsvis erbjuds alltid föräldrarna att ha en tolk 
med. En del är rädda och känner att det är en styrning, men de flesta ser det som väldigt 
positivt att de kan uttrycka sina känslor och funderingar utan missförstånd. Dock verkar 
det som om förskolan mest använder sig av tolkar för föräldrarnas skull, för att de ska 
kunna uttrycka vad de vill. Vi menar att tolkarna är lika viktiga för pedagogernas skull. 
Att inte bli förstådd, eller att inte förstå, kan tänkas vara lika frustrerande för alla oavsett 
kulturell bakgrund.  

Under intervjuerna har det också framkommit att det de anser vara bästa sättet att vinna 
föräldrarnas förtroende och respekt är genom att ta reda på deras erfarenheter, och få 
dem att känna sig betydelsefulla för verksamheten. Detta görs exempelvis genom att ta 
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hjälp vid översättningar av olika dokument eller annat som har med hemkulturen att 
göra. I dessa fall behöver föräldrarna inte känna att pedagogerna vet bäst utan att de 
själva faktiskt är experterna. Enligt Nauclér kan ett samarbete mellan pedagoger och 
föräldrar skapa bra förutsättningar för att barnet ska känna sig tryggt och trivas på 
förskolan105. Att låta föräldrar hjälpa till med översättningar låter mer som ett 
mångkulturellt arbete än ett interkulturellt där interaktionen är huvudsaken. Dock 
kanske det öppnar upp för fortsatta samtal och leder till ett brobyggande mellan 
kulturerna.  

7.2.2 Föräldrar och modersmålspedagoger 

Enligt förskolepedagogen och förskolechefen vi intervjuade fungerade inte samarbetet 
mellan modersmålspedagoger och föräldrar så bra. Enligt dem existerar knappt något 
samarbete, eftersom de inte träffas och kommunikationen sker genom ordinarie personal 
på förskolan106. Modersmålspedagogen vi intervjuade hade en annan åsikt om detta, hon 
ansåg att kontakten var bra, men att hon ibland fick ta hjälp av ordinarie personal för att 
förmedla vissa saker107. Dock skiljer sig hennes anställningsform från de flesta andra 
modersmålspedagogers, vilket gör det möjligt för henne att träffa föräldrarna oftare. 

Om informationen alltid går via den ordinarie personalen kan det lätt hända att saker 
glöms bort. Modersmålspedagogen uttrycker att hon får träffa föräldrarna ibland på 
något möte, men om de aktuella föräldrarna inte kan komma på just det mötet vad 
händer då?  

På förskolorna har de diskuterat att bjuda in föräldrar och modersmålspedagoger i 
början på varje termin så att de i alla fall har ett ansikte på varandra. Detta kanske skulle 
kunna underlätta kontakten i fortsättningen även om de inte träffas så ofta. Känslan av 
trygghet med förskolan bör kännas mindre om man som förälder inte har fått möjlighet 
att träffa alla som jobbar med ens barn. För modersmålspedagogen vi intervjuade är det 
också meningsfullt att få träffa föräldrarna. Hon arbetar faktiskt med deras barn, och 
enligt Lahdenperä är erfarenheter av olika kulturer positivt för utvecklingen av ett 
interkulturellt förhållningssätt. Detta gör att modersmålspedagogen är en viktig tillgång 
för barnen och för utvecklande av förhållningssättet108.  

Vems ansvar är det då att se till att de får träffas egentligen? Vi får uppfattningen av att 
ingen vill ta på sig detta ansvar. Om pedagogerna inte anser att de har tillräckligt med 
inflytande för att genomföra detta kanske förskolechefen ha mer inflytande för att kunna 
ordna detta. Alla vi intervjuade ansåg att en av de viktigaste punkterna i 
språkprogrammet var att göra modersmålspedagogerna mer delaktiga i verksamheten. 

Pedagogen vi talade med tog upp det faktum att det är svårt för en pedagog som inte 
talar eller förstår barnets modersmål att avgöra vad det barnet kanske behöver förstärka 
i modersmålet. Om föräldrarna och modersmålspedagogerna samarbetade skulle sådana 
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frågor kunna diskuteras och modersmålspedagogen skulle även få tillfälle att berätta hur 
hon arbetar och vad hennes roll i verksamheten är.  

7.2.3 Pedagoger och modersmålspedagoger 

Samarbetet mellan ordinarie personal och modersmålspedagoger försvåras av det 
faktum att de flesta modersmålspedagoger endast är där en timme i veckan, eller kanske 
mindre. Att få modersmålspedagogerna med i vardagen är en utmaning som de i 
förskolan, enligt egen utsago, behöver jobba mer med för barnens bästa.  

Förskolechefen tar upp det här med att modersmålspedagogerna ibland slits mellan 
olika viljor. Föräldrarna vill en sak för sina barn och förskolan tycker att något annat är 
viktigare. Hur löser man detta problem? Ett samtal där alla berörda parter deltog kanske 
skulle hjälpa till att förtydliga hur man ska jobba för att nå bästa resultat. Nauclér menar 
att ett samarbete mellan pedagoger och föräldrar är viktigt109, och 
modersmålspedagogerna borde få samma chans som övriga pedagoger att förklara sin 
roll i verksamheten. Det verkar finnas konkreta förslag på lösningar av problemet, men 
viljan verkar inte nå riktigt ända fram. Att bjuda in föräldrar och modersmålspedagoger 
för att de ska få träffas är en ide som inte kräver så mycket för att genomföra.  

Det räcker självklart inte med ett möte, utan vi ser bara detta som en start på ett fortsatt 
samarbete. Det är dock viktigt att tänka på att föräldrar med annan kulturell bakgrund än 
den svenska kanske inte har samma mötesvana som vi har i den svenska kulturen. De 
kanske inte heller har möjlighet att komma till ett organiserat möte och då måste man se 
till andra alternativ. 

Bozarslan pekar på att det är viktigt att en god och respektfull relation till 
modersmålspedagogen eftersom detta inverkar positivt på barnets 
identitetsutveckling110. I intervjuerna framkom det att det var svårt att få till denna 
relation, dock är det något som alla inblandade önskar förbättra.  

Ladberg menar att om barnen omges av bara svenska pedagoger så visar frånvaron av 
förebilder för de tvåspråkiga barnen att här har de ingen framgång att vänta111. I Vantör 
anställer man mycket flerspråkig personal, men det är i praktiken omöjligt att anställa 
personal som täcker in alla språk som barnen talar, eftersom det på vissa förskolor finns 
en stor mängd olika språk representerade. Just därför är det av vikt att samarbetet 
mellan pedagoger och modersmålpedagoger fungerar bra, och att de kan ha en öppen 
kommunikation med varandra. Om samarbetet inte fungerar märker barnen det, och det 
kan inverka negativt på deras identitet om de ser att deras modersmålspedagog inte 
inger samma respekt som andra pedagoger.  

Även om det kanske inte är möjligt att anställa personal för att täcka in alla språk, så 
kan det inte vara en omöjlighet att få in ganska många språk på en förskola. Om man 
har fyra avdelningar är man minst tolv anställda, fler om en del är deltidsanställda. Då 
är det faktiskt möjligt att ha ganska många pedagoger som är flerspråkiga anställda. 
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Självklart är detta en process, och som inte kan ske på direkten. Vad ser man som 
viktigt vid anställandet? Bara svensk utbildning eller är man öppen för annat?  Det är 
givetvis svårt att veta vad som ska prioriteras vid en anställning. Det blir fel om man 
anställer personal enbart för att de är flerspråkiga eller kommer från annan kulturell 
bakgrund än svensk, och då bortser från saker som behörighet och erfarenhet. 

Ladberg poängterar även att modersmålspedagogens arbetssituation och ställning 
betyder mycket för vilket arbete hon/han kan utföra112. Eftersom modersmålsstödet är 
lågt prioriterat i kommunerna är arbetssituationen ofta rätt dålig. 
Modersmålspedagogerna har ingen fast arbetsplats, utan går till flera olika förskolor där 
de sedan får anpassa sig efter de lokaler som finns där, och den aktivitet som pågår.  De 
har inte heller några fasta arbetskamrater, och arbetet är väldigt självständigt.  

Innan vi genomförde intervjuerna mailade vi frågorna till förskolechefen som skulle 
förmedla dem vidare. Det visade sig att alla, förutom modersmålpedagogen, hade sett 
frågorna innan, och på så sätt fått tid att förberedda sig innan. Detta tyder, enligt oss, på 
att samarbetet och kommunikation mellan modersmålpedagog och förskola har brister. 
Tyvärr kan det kanske ge en indikation på modersmålspedagogens status i förskolan. 

Frågan blir också om pedagogerna verkligen har ett interkulturellt förhållningssätt? Alla 
ska ses som viktiga, och man ska vara öppen mot andra kulturer. Det verkar inte som att 
förskolan är så öppen för att släppa in modersmålspedagogerna i verksamheten. Det var 
tydligen inte lika viktigt att hon fick tid att förbereda sig på samma sätt som de övriga vi 
intervjuade fick.  

7.3 Vad är viktigt att tänka på i frågan om 
modersmålsträning? 
Barn lär sig en hel del om språk genom att leka och prata med andra barn, men de 
behöver också kommunicera sitt språk med vuxna. En orsak till detta är att barn och 
vuxna använder språket olika 113. 

Det som modersmålspedagogen tar upp som en förbättring hon gärna skulle se får alltså 
stöd av litteraturen. Hon ville ju att alla barn med samma modersmål skulle få träffas 
ibland och ha lekar eller andra aktiviteter på sitt hemspråk. Ett barn som bor själv med 
sina föräldrar behöver inte nödvändigtvis ha så mycket kontakt med andra barn som har 
samma modersmål, och framför allt för dessa barn skulle sådana tillfällen troligtvis vara 
väldigt utvecklande.  

För att barnets språksituation ska bli så bra som möjligt säger Nauclér att det är viktigt 
att sätta sig ner med barnens föräldrar innan barnen ens börjat förskolan och diskutera 
språksituationen114. Vad görs i hemmet och vad behöver förstärkas av förskolan? I 
Vantör använder man sig av ett dokument som kallas språkdomäner, i den får 
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föräldrarna fylla i vilka språk som talas, när barnet börjar prata de olika språken med 
mera. Vi får uppfattningen av att de tar det här på allvar, och verkligen är intresserade 
att få det så bra som möjligt. Dock anser vi, som vi tidigare nämnt, att det är svårt för en 
svensk pedagog att diskutera vad som behöver förstärkas inom modersmålet.  

I läroplanen tas det upp att barn på förskolan ska ha möjlighet att både få träna sitt 
modersmål och det svenska språket. I verkligheten är det bara barn som har det svårt 
med språket som får denna möjlighet. När man söker modersmålsstöd till sina barn 
bedöms det i hur stor utsträckning barnet behöver den här hjälpen. Anses barnet vara 
�för bra� nekas familjen modersmålsstöd. Anledningen till detta är självklart att det 
handlar om ekonomi.  

Samtidigt som det är bra att stödet går till de barn som har störst behov av det så bryts ju 
det som är sagt i läroplanen. Eftersom det är bevisat att bra flerspråkighet grundläggs i 
de yngre åren bör alla få stöd oavsett om de är bättre eller sämre. Sannolikt så är de barn 
med ett annat modersmål än svenska inte har lika utvecklad svenska som sina 
enspråkiga svenska kamrater. Om god flerspråkighet är vägen in i det svenska samhället 
måste resurser för detta finnas tillgängligt för alla. 

Modersmålspedagogen pekar på att modersmålsträning i förskolan betyder att man 
förstår och accepterar barnets identitet och uppmuntrar språket. Identitet handlar om 
känsla av tillhörighet, och hänger samman med språket. Bozarslan menar att det är av 
vikt att tvåspråkiga barn får en positiv dubbel kulturell identitet115.  

8 Slutdiskussion 
Vårt syfte var att studera begreppet interkulturellt förhållningssätt och se hur det tolkas 
av olika aktörer i verksamheten. 

Under forskningens gång har vi dragit slutsatsen att det interkulturella handlar mycket 
om att vara öppen för, och nyfiken på, andra människor och kulturer.  Det är inte en 
arbetsmetod, utan just ett förhållningssätt där kommunikationen är grunden. Det handlar 
om att se till individen, och vara medveten om att vi är alla olika, men ändå lika mycket 
värda. Ett interkulturellt förhållningssätt handlar om interaktion och om att bygga broar 
mellan kulturer och människor med olika bakgrund116.  

Ingår man i samma kultur kan det visserligen vara enklare att se till individen, än om 
man kommer från olika kulturer. Om man kommer från olika kulturer kanske man 
omedvetet ger individuella skillnader kulturella innebörder, något som man som 
pedagog bör undvika. Om man som pedagog inte klarar av att se skillnaden så ser man 
ju inte individen som en individ utan mer som en del av en kultur. Om man inte ser 
individen blir verksamheten annorlunda, och i slutändan antagligen inte lika givande för 
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barnen. Kanske tar man inte heller tag i eventuella problem ordentligt utan skyller dessa 
på kulturella skillnader i exempelvis barnuppfostran. 

Enligt det socialkonstruktivistiska perspektivet tolkar vi omvärlden och tänker olika 
saker beroende på var, hur och när vi lever117. Det språk som vi pratar och den kultur 
som vi tillhör är ett tecken på vår grupptillhörighet. Det handlar inte bara om olika språk 
och kulturer utan också om olika varianter inom dessa. Genus, klass och tidigare 
erfarenheter har också betydelse. En bonde från Småland har förmodligen en annan 
dialekt, en annan livssyn, andra traditioner och andra normer än vad en kvinnlig expedit 
från Stockholm har. Människor i olika generationer lever även de i olika kulturer, inom 
samma kultur.  

Det handlar inte bara om att inte fastna i det typiskt svenska utan även om att inte fastna 
i det konservativt svenska. Den traditionella mamma, pappa, barn familjen är inte lika 
vanlig som förr. I förskolan kommer man som pedagog att möta familjekonstellationer i 
alla möjliga former. Därför är det alltid viktigt att inte ta för givet att man vet hur 
familjerna lever oavsett vilken kultur de kommer ifrån. Det är viktigt att bearbeta sina 
egna attityder för en ökad förståelse för barn och familjer från olika kulturer, och för 
olika variationer inom den egna kulturen.  

Detta innebär också att det interkulturella förhållningssättet inte är helt okomplicerat. 
Som pedagog ska man å ena sidan bejaka minoritetsbarnens språk och kultur, som 
Cummins118 förespråkar. Å andra sidan är det viktigt, som Arnberg poängterar, att inte 
låta våra kulturkunskaper stå i vägen för att se individen vi möter119. Det blir en 
balansgång för pedagogerna som inte alltid är helt enkel. 

Enligt Obondo måste pedagoger förstå sambandet mellan det som sker i hemmet och 
vad barnen sedan lär sig i förskolan120, men det kan ju vara så att även om barnets 
föräldrar har en annan kulturell bakgrund än svensk, så är barnet fött och uppväxt i 
Sverige. Då blir ju frågan; när räknas man som �svensk�? Är andra eller tredje 
generationens invandrare också �barn med annan kulturell bakgrund�? Sådana frågor 
måste också ingå i ett interkulturellt förhållningssätt. 

Att det interkulturella förhållningssättet handlar om att mötas och få barnens olika 
kulturer att synas i förskolan har vi tagit upp tidigare. Vad som är viktigt att tänka på är 
dock att alla barn och familjer kanske inte vill det. Som barn är man ofta ganska utsatt 
om du är för annorlunda, och det kan kanske vara skönt att få vara som alla andra på 
förskolan. Det är viktigt att känna av hur familjerna vill ha det för att inte skapa en 
konflikt där det inte behöver vara någon. Även om vi som pedagoger anser att det är 
viktigt kanske inte familjen tycker detsamma. 

Språkprogram av det slag som utformats i Vantör utformas ofta endast i segregerade 
områden vilket vi tycker är synd. Om det interkulturella förhållningssättet präglade hela 
samhället skulle det främja integrationen. Barn som växer upp med det här 
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förhållningssättet kommer rimligtvis att växa upp med färre fördomar och bli mer 
accepterande vuxna. Därför är det viktigt att bejaka minoritetsbarnens kultur även i 
grupper där det endast finns ett fåtal barn med ett annat modersmål än svenska. 
Pedagogernas uppgift blir att förmedla positiva attityder till olika kulturer och precis 
som Von Driel säger är det just detta som det interkulturella förhållningssättet 
innebär121. 

Enligt Bozarslan finns det i alla länder människor som använder integration som 
täckmantel för sina assimilationssyften. Minoriteten förväntas anpassa sig till 
majoriteten, och för att inte sticka ut från mängden måste man glömma sina rötter, sin 
identitet och sin kultur.122 

Att det i verksamheten finns kulturell mångfald, där pedagogerna accepterar olikheter 
och arbetar för att integrera barnen är inte ett interkulturellt förhållningssätt utan mer ett 
mångkulturellt tillvägagångssätt. Under arbetets gång har vi märkt hur lätt det är att 
förväxla det interkulturella med det mångkulturella. Vi har funderat över om det inte är 
så att man även på förskolorna förväxlar de ena med det andra, och tror att man har ett 
interkulturellt förhållningssätt medan man egentligen mest jobbar med att acceptera 
olikheter. 

Vi har många gånger hört människor uttrycka att personer från andra kulturer som 
kommer till Sverige ska anpassa sig till de normer och regler som finns här. Om man 
som pedagog anser att den svenska kulturen är normgivande är ens förhållningssätt inte 
särskilt öppet för att släppa in andra kulturer och värderingar i verksamheten. Detta kan 
leda till att man fastnar i att bara acceptera andra kulturer istället för att bygga broar 
emellan dem.  

Det gäller att vara medveten om sina egna värderingar, och vara beredd att ompröva 
dem för att möjliggöra en förändring i sitt förhållningssätt. Lahdenperä menar att det är i 
det interkulturella mötet som det skapas förutsättningar för individen att förstå den 
andres kultur, men även att öka sin medvetenhet om den egna kulturen.123 Det handlar 
då inte så mycket om att integrera utan mer om en interaktion mellan kulturerna. 

Att hitta modersmålspedagogens roll i verksamheten verkar vara svårt, trots att detta är 
väldigt viktigt. Ofta är modersmålspedagogen utanför ordinarie verksamhet och 
personalgrupp, och modersmålspedagogen som vi pratade med väljer för det mesta att 
gå iväg med barnet under den timme de tillbringar på förskolan. Detta innebär att barnet 
får lämna den verksamhet eller den lek som pågår för att ha sin modersmålsträning. 
Detta kan leda till att barnet kopplar ihop sin modersmålstränare och sitt modersmål 
med tråkiga aktiviteter, när det gång på gång tvingas avbryta något som det tycker är 
roligare.  

Det kan tänkas finnas många anledningar till att modersmålspedagogerna väljer att ta 
med barnen bort från den ordinarie verksamheten. En kan vara som vi tidigare har 
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nämnt att man inte känner sig delaktig i den ordinarie personalgruppen. Då känns det 
kanske lättare att gå iväg. Det kan också vara så det alltid har gått till och därför 
reflekterar de egentligen inte över det. Om det saknas en direkt dialog med ordinarie 
personal så kommer det ju inte upp som ett problem.  

Det föräldrarna vill kanske känns viktigare för modersmålspedagogen än det som 
förskolan vill, om de nu ens vet vad förskolan vill, och därför väljer de att gå iväg med 
barnen för att det inte är tillräckligt tyst eller tillräckligt med plats för att de ska kunna 
utföra sina uppgifter. 

Ladberg menar att för barnens motivation är modersmålspedagogens ställning 
betydelsefull124, och om barnen får en negativ uppfattning av 
modersmålsundervisningen kan det i längden leda till att många barn väljer bort 
modersmålsundervisningen när de börjar i skolan, där det är frivilligt att delta eller inte. 
Eftersom språket hör ihop med lärande kan en bristfällig språkundervisning hämma 
barnets utveckling, och göra att de kommer efter i skolan. I värsta fall får de kanske inte 
ens behörighet till gymnasiet, vilket i sin tur kan leda till svårigheter med exempelvis att 
få jobb. Detta vore negativt för både individen och samhället. 

Även det faktum att modersmålspedagogerna och de övriga pedagogerna inte har något 
fungerande samarbete kan påverka barnen negativt. De behöver få se att deras 
modersmålpedagog respekteras av de övriga, för att känna att deras kultur och språk är 
viktigt. Även om det anses vara svårt att få till ett gott samarbete uppfattar vi att det är 
av stor vikt för barnen att detta sker. 

En av modersmålspedagogens uppgifter är att utgöra en bro mellan barnets två olika 
kulturer. Att vara en positiv förebild för barnen vad gäller att ha en dubbel kulturell 
identitet, och visa barnet att deras modersmål är något att räkna med. Även om det 
verkar finnas goda intentioner i Vantör vad gäller att integrera modersmålspedagogerna 
i verksamheten, har man en lång väg kvar att gå.   

Att modersmålspedagogerna inte träffar föräldrarna upplever vi som märkligt. 
Modersmålspedagogerna och föräldrarna skulle troligtvis ha stort utbyte av varandra. 
En bra relation mellan dessa skulle kanske också kunna hjälpa föräldrarna att känna att 
de har rätt att lägga sig i och tycka saker om förskolans verksamhet. För barnets del 
skulle en god relation också kunna innebära en mer anpassad modersmålsträning. 
Föräldrar och modersmålpedagoger skulle kunna föra en diskussion om vad barnet 
behöver stöd med i sitt modersmål, något som ordinarie pedagoger kanske inte har 
någon möjlighet att se. 

Alla de vi intervjuade ansåg att modersmålspedagogerna är viktiga i många avseenden. I 
arbetssättet kommer detta dock inte fram. Den intervjuade modersmålspedagogen 
upplever att hon �i alla fall kan fråga om hon undrar något�125. Är detta ett 
interkulturellt förhållningssätt, eller en bra arbetsmiljö? Hon tillbringar ändå en halv dag 
i veckan på förskolan så det skulle inte vara omöjligt att få med henne i verksamheten 
på ett bra sätt. Det handlar om att ändra sitt tänkande kring frågan och inte bara se att 
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det är ett problem. Lösningen är kanske närmare än vad de tror om de bara sätter sig ner 
och diskuterar igenom det tillsammans.  

Vi är lite nyfikna på vad som skulle hända om modersmålspedagogen skulle lägga upp 
sitt förslag för förskolan och/eller kommunen. Rent praktiskt kan det ju inte vara helt 
omöjligt, men skulle hon få något gehör på det? Frågan är ju också om hon skulle våga 
komma med några förslag, med tanke på yrkets status?  

Under våra intervjuer framkom det att alla de intervjuade gärna skulle se ett bättre 
samarbete i frågan om modersmålsträning. Det finns en vilja att förbättra situationen 
vilket vi anser tyder på att de har ett medvetet förhållningssätt. I Vantörs språkprogram 
är en av strategierna att anställa mer flerspråkig personal126. Som vi nämnt tidigare är 
det förstås omöjligt att anställa personal som täcker in alla barnens olika språk. Vi tror 
dock att genom att ha flerspråkig personal anställd så visar man att olika språk är viktiga 
och att det inte bara är det svenska språket som värderas högt i förskolan, trots att inte 
varje enskilt barns språk finns representerat i personalgruppen.  

Vi anser också att man måste höja modersmålpedagogen status i förskolan och i 
samhället. Arbetssituationen måste förbättras rent praktiskt, men även mentalt. När en 
person känner sig uppskattad och värdefull är det lättare för den att känna sig stolt över 
sin uppgift och att anstränga sig för att utföra den bra. När självförtroendet är högt, 
vågar man dessutom mer vad gäller att prova nya metoder och arbetssätt.  

Precis som modersmålspedagogen ska vi, som blivande svenska pedagoger, också vara 
förebilder för barnen och på så sätt ge de flerspråkiga barnen en vilja att lära sig svenska 
och växa in i det svenska samhället. Det går inte att förmedla till barnen att det är 
positivt med en dubbel kulturell tillhörighet om man inte själv är någon de respekterar 
och ser upp till. Lika viktigt är vårt förhållningssätt gentemot barnens modersmål, kultur 
och familj. Som Nauclér säger krävs en respektfull relation till föräldrarna och genom 
att ha en positiv attityd inför barnens modersmål och kultur, visar man barnen att båda 
kulturerna är lika viktiga127.  

Både litteraturen och modersmålspedagogen vi intervjuade påpekar att stärkandet av 
modersmålet är viktigt för identitetsskapandet. Det behöver därför vara mer 
högprioriterat att alla barn med annat modersmål redan i förskolan får 
modersmålsträning. Vem har rätt att bestämma vilka barn som har störst behov av det? 
Är det givet att barn som är bra på båda språken också har en god självbild? För att 
skapa en god framtid för dessa barn så behöver frågan tas upp mera aktivt i samhället. 
En bättre organisation kanske skulle möjliggöra att finansiering till detta ändamål kunde 
ordnas.  

En bra kontakt med barnets föräldrar är grunden för det fortsatta arbetet. Föräldrarna är, 
som Arnberg säger, de som känner sina barn bäst, och de sitter inne med värdefull 
information om barnet128. De kan även förmedla sin kultur och sin syn på 
barnuppfostran till pedagogerna på förskolan. Detta kan bli en grund till det fortsatta 
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samarbetet, och gör även att man som pedagog kan förstå barnets hela situation. Det är 
även viktigt att man, i den mån det är möjligt, tar hänsyn till föräldrarnas vanor, 
värderingar och önskemål. På så sätt skapar man i samarbete med föräldrarna en så 
trygg situation som möjligt för barnen.   

Vi har tidigare tagit upp att föräldrar med annan kulturell bakgrund än den svenska 
känner att de inte får lägga sig i verksamheten i förskolan, och att det är viktigt att de är 
delaktiga. Viktigt för vem? Om föräldrarna är helt nöjda med situationen är det då 
pedagogernas sak att mer eller mindre tvinga in dem i verksamheten? Det är ju trots allt 
så att alla föräldrar med svensk kulturell bakgrund inte heller lägger sig i verksamheten 
så mycket.  

Vi upplevde under våra intervjuer att det kanske är så att det pratas väldigt mycket om 
de problem som finns, och kanske en del om möjliga lösningar, men problemen tas inte 
tag i, och kan då inte lösas. Är problemet verkligen så stort som de får det att verka 
som? De har inte ens satt sig ner alla berörda för att prata om hur de skulle kunna jobba 
för att få ett bättre samarbete.  

Det verkar som att det är ett hårt arbete att införliva ett interkulturellt förhållningssätt i 
förskolan. Mycket saker kommer upp på vägen som man kanske inte såg från början. 
Det finns nog en risk att man ser väldigt mycket problem och inte riktigt orkar fundera 
över lösningar och möjligheter. Om man inte kan samla alla parter till diskussion hur 
tror man då att det är möjligt att komma vidare? 

9 Vidare forskning 
Vår forskning har varit väldigt intressant och givande. Vi har inte bara fått bättre 
förståelse för begreppet interkulturellt förhållningssätt utan också fått en inblick i hur 
detta fungerar ute i förskoleverksamheten. Det är ett stort och komplext ämne vilket gör 
att man skulle kunna fortsätta forska om det på många olika sätt. 

De frågor som var väckts hos oss, och som vi inte kunnat inkludera i det här arbetet är 
exempelvis; 

! Fördomar och människosyn, när räknas man egentligen som svensk? 

! Förskolan som en spegling av samhällets syn på mångkultur. 

! Samhällets inverkan på modersmålspedagogernas status. 

Det vore också intressant att ta del av den uppföljning som ska göras på Vantörs 
språkprogram i slutet av 2007. 
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