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Sammanfattning  
 

Undersökningen som grundar sig på intervjuer med nio pedagoger i sex flerkulturella förskolor utgår både från 

styrdokumentens förespråkade sociokulturella tänk liksom ett socialisationsteoretiskt perspektiv. Studien 

synliggör att såväl språkliga – som kulturella dilemman dagligen uppstår såväl mellan hemmet och förskolan, 

som mellan vuxna med olika religionstilllhörighet. Studien tydliggör att ett interkulturellt perspektiv inte 

föreligger i möten mellan olika kulturer, vilka därmed sker utifrån pedagogernas individuella reflektioner kring 

egna – och andra kulturer. Invänjningen av barn med annat modersmål och annan etnisk tillhörighet får bäst 

förutsättningar att lyckas om parterna möts vilket inte är självklart. Studien visar med detta dels att 

socialiseringsprocessen in i samhället sker genom kontakten till pedagogerna – vars åsikter och förhållningssätt 

representerar den ”allmänna uppfattningen”. Dels framkommer det att många familjer med annan härkomst har 

mycket svag insikt om svensk förskola, att det faktiskt inte är en läsa - räkna - skriva – skola utan en arena där 

barn mycket tidigt får möjlighet att utvecklas till självständiga individer. Framförallt framkommer det att stora 

kulturella skillnader i synen på barns behov av – och i förskolan försvårar invänjningen avsevärt.  
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Inledande bakgrund  
Förskolan ska enligt förskolans läroplan (Utbildningsdepartementet, 1998) vara en rolig och 

lärorik plats där trygghet är basen för barns välbefinnande. På lärarutbildningen möter jag 

många pedagoger som på skilda sätt arbetar för att skapa trygga barngrupper och klasser. 

Olika förhållningssätt påverkar såväl barns individuella utveckling som utvecklingen av 

barngruppen. Yrkesrollen i arbetet med barn medför kompetenser som kan förmedla 

samhörighet och trygghet hos både barn och vuxna. Jag valde att studera invänjning då den är 

tänkt att etablera den tidiga trygghet barn så väl behöver för en god utveckling i förskolan. 

 

Mitt pedagogiska verksamhetsfält kommer främst att utgå från de tidigare åldrarna, vilket 

medför att det blir viktigt att förstå vad som gynnar integrering av barn med en annan 

kulturtillhörighet och ett annat modersmål än svenska. Det är även värt att uppmärksamma att 

det är verksamheten som ska anpassas till det enskilda barnets behov och förutsättningar, inte 

tvärtom (Skolverket, 2006). Detta eftersom pedagogerna bär ansvar för att utveckla en 

tillitsfull relation till vårdnadshavare för att ha möjlighet att stödja dem i barnets utveckling 

(Utbildningsdepartementet, 1998). 

 

Eftersom verksamheten enligt förskolans värdegrund ska bedrivas demokratiskt krävs det att 

pedagogerna i sitt förhållningssätt kan tydliggöra normer och värderingar. Detta eftersom 

förhållningssättet påverkar både vårdnadshavares och barns förståelse av verksamheten 

(Skolverket, 2006). Förskolans interkulturella perspektiv kräver att pedagogerna är medvetna 

om hur den egna kulturtillhörigheten påverkar yrkesrollen, samt att de är införstådda med 

vilka redskap som behövs för att reflektera samhällets mångfald positivt (Skolverket, 2006). 

 

Syfte  
Uppsatsens syfte är att undersöka och lyfta fram aspekter som pedagoger i förskolor med 

många olika språk och kulturer anser vara betydelsefulla för invänjning av barn med annat 

modersmål och annan kultur än den svenska. 
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Frågeställningar                   
 Vad urskiljer pedagogerna som gynnsamt för barns invänjning i en flerkulturell 

verksamhet? 

 Hur inverkar många olika kulturer och språk på förskolans verksamhet? 

 Hur uppfattar pedagoger att de bör gå tillväga i bemötande med andra kulturer? 

 

Definitioner 
Kultur enligt det traditionella kulturbegreppet, innebär att en kultur bevarar etniska, kulturella 

och nationella identiteter på ett sådant sätt att en person oavsiktligt ingår i en viss gemenskap 

utifrån sin nation och kultur (Haglund, 2004, red.). Mångkulturell innebär att flera kulturer 

ingår i denna kontext (Lunneblad, 2006) och flerkulturella förskolor medför således att flera 

olika kulturer och språk skapar en majoritet i förskolorna så att flera barn med olika 

modersmål befinner sig i samma enspråkiga verksamhet (Björk – Willén, 2006). 

 

Mångfald är sedan slutet av 1990-talet den politiska benämning som tillträdde efter att 

begreppet mångkultur blivit ett mycket laddat begrepp. De olika attityderna byggde på en 

förväntad normalitet, speciellt kring frågor om värderingar, organisation och lagar i olika 

sammanhang. Mångfald betonar däremot olikheter och skillnader mer positivt men begreppet 

skymmer samtidigt maktrelationerna i exempelvis målformuleringar menar Lunneblad (2006). 

Uppsatsens perspektiv utgår från barn med annan kultur, vilket innebär en annan etnisk 

kulturtillhörighet då moderskulturen också tillför ett annat språk än det svenska. 

 

Jag kommer fortsättningsvis att använda ordet vårdnadshavare istället för förälder då jag 

återger litteratur kring begreppet. Detta är för att tydliggöra att det i dagens samhälle finns 

olika familjebilder och därmed inte är självklart att det är den biologiska föräldern som tar 

barnet på invänjning. Förälder skrivs i de fall då citat anger detta. I intervjuerna använde jag 

termen barn vilket representerar alla barn mellan 1-6 år som behöver förskoleplats.  

 

Eftersom både inskolning och invänjning förekommer i litteraturen väljer jag begreppet 

invänjning, då förskolan ska tillmötesgå varje barn så långt det är möjligt. Begreppet anger en 

mjukare övergång då barnet vänjs in i förskolans rådande struktur, snarare än att skolas, dvs 

läras in i de regler som råder. I förskolans läroplan framhålls dock begreppet invänjning som 

introduktion eller övergång (Lpfö98, s.12).   
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Disposition  
Uppsatsen introduceras med styrdokument följt av litteraturgenomgången med teoretisk 

bakgrund, interkulturella perspektiv på förskolans utveckling, tidigare examensarbeten och 

tidigare forskning samt övrig litteratur. Via universitetsbibliotekets hemsida och 

stadsbiblioteket fann jag forskning, artiklar, litteratur och tidigare examinationsarbeten. 

Undersökningen utgår från utvecklingspsykologins sociokulturella perspektiv, Anton Hoëms 

socialisationsteori samt samhällsnormerande teorier. Uppsatsens flerkulturella perspektiv 

medför en välfylld litteraturgenomgång eftersom det varit svårt att finna konkret forskning 

inom området utifrån invänjning av barn med annan kultur. Viss litteratur kan därav uppfattas 

som ”gammal”. Kapitlet avslutas med en kort sammanfattning. Därpå följer den kvalitativa 

undersökningen samt en sammanfattning av resultaten. I det sista kapitlet analyserar jag 

undersökning och litteratur som jag till sist knyter ihop med frågeställningarna. 

 

Styrdokument 
Alla kommuner ska enligt En mångkulturell förskola (Allmänna råd och kommentarer för 

kvalitet i förskolan, Skolverket, 2005) arbeta för att alla förskolor präglas av ett interkulturellt 

perspektiv genom att pedagogerna ska arbeta medvetet och betona den språkliga och kulturella 

mångfaldens tillgångar och olikheter i alla förskolor, inte bara i mångkulturella områden. 

Interkulturell innebär till skillnad från mångkulturell att fokusera på handlingen, interaktionen 

mellan parterna. Det mångkulturella perspektiv fokuserar däremot på att det finns många olika 

personer med olika etnisk kulturtillhörighet (Lunneblad, 2006). 

Förskolan ska som institution samarbeta med - och stödja vårdnadshavare i barnets fostran 

och utveckling, vilket utgår från barnets behov och vårdnadshavares arbete eller studier 

(Skolverket, 2005). Enligt det pedagogiska stödmaterialet, Komma till tals - flerspråkiga 

barn i förskolan (Skolverket, 2006) bär pedagogerna ansvar för att utveckla samarbetet från 

och med invänjningen, genom att ta tillvara synpunkter och önskemål med utgångspunkt i att 

vårdnadshavare känner sitt barn bäst. Pedagogerna ska tillmötesgå vårdnadshavare så långt 

det går men samtidigt vara bestämda och gå rakt på sak för att undvika dilemman (2006). För 

att vårdnadshavare med annan kultur ska bli delaktiga i samarbetet är därför attityd och 

intresse viktigast i det pedagogiska förhållningssättet. Ett bra samarbete kräver också att 

pedagogerna dels har förmåga att förmedla förskolans roll, vilken värdegrund som styr 

riktlinjerna och dels kan förklara varför dessa finns (2006). Med anledning av detta blir 
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därför språkstöd mycket värdefulla redskap vid invänjningen då pedagogerna vanligtvis har 

sin uppfattning av hur ett bra samarbete byggs upp (2006). 

Eftersom det finns många olika uppfattningar om hur livet ska levas, ska pedagoger 

reflektera över egna värderingar för att få insikt om sin kulturella påverkan och därefter 

ompröva förhållningssätten till barn, vårdnadshavare och kollegor. Detta eftersom de 

dessutom representerar det svenska samhällets värderingar (Skolverket, 2006). Barn 

socialiseras således in i olika värdeladdade system- som anses vara det ”normala”, vilket 

innebär att det är först när olika värderingar möts som reflektioner kring olikheter och 

normalitet uppstår (2006). Härav är kommunerna skyldiga att erbjuda kompetensutveckling 

för pedagoger i flerkulturella förskolor, för att säkerställa att pedagogerna har kompetens nog 

för arbetet med förskolans kulturella mångfald (Skolverket, 2005).  

Genom förskolans socialt betonade perspektiv på lek och samspel mellan barn - barn, och 

barn - vuxna kan barnet utveckla såväl kognitiv som social och språklig kompetens, trots 

språkliga barriärer (Skolverket, 2005). Flerspråkiga barns utveckling gynnas av att de 

socialiserade aktiviteterna i förskolorna sker kontinuerligt, men en god utveckling förutsätter 

också att barngrupperna är mindre. Täta vuxenkontakter med fler pedagoger medför att det 

blir lättare att tillgodose barns skilda behov i en flerspråkigverksamhet (2005). 

13-15% av alla barn i förskolan har enligt stödmaterialet (Skolverket, 2006) inte svenska som 

modersmål. Så sent som år 2004 fick barn med annat modersmål lagstadgad rätt att utveckla 

dubbel kulturtillhörighet (Skolverket, 2006). Broschyren Växelvis på modersmål och svenska 

som är utgiven på 17 språk ämnar visa hur svensk förskola och skola ska agera för att stödja 

flerspråkiga barns språkutveckling och kunskapstillägnan. Skolverkets hemsida poängterar 

under Tema modersmål att hur pedagoger tar tillvara på flerspråkigheten har en avgörande 

betydelse för flerspråkiga barns identitets- och kunskapsutveckling. 

 

Litteraturgenomgång    
Nedan presenterar jag uppsatsens teoretiska utgångspunkter, därefter forskning samt övrig 

litteratur kring betydelsefulla aspekter för invänjning av barn med annan kultur, språklig och 

kulturell inverkan på förskoleverksamheten, samt olika perspektiv på kulturmöten. Stycket 

avslutas med en litteratursammanfattning. 
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Teoretisk förankring  

Sociokulturellt perspektiv      
Sociokulturellt lärande utgår framträdande från sociala interaktioner, och kommunikation. Det 

sociokulturella perspektivet konkretiseras genom verksamhetens olika sätt att ta tillvara barns 

språkligt initierade samtalsförmåga (Säljö, 2000), eftersom handlingar, tankar och dialoger 

sker i olika situationer. Förskolan är då barnens kontextuella arena, där skilda sociala miljöer 

inverkar på utvecklingen och de lär tillsammans med andra barn (Björk- Willén, 2006, Säljö, 

2000).  

 

För att den språkliga kommunikationen ska utveckla språklig kompetens är det viktigt att 

barnet kan tolka omgivningens uttryck (Lindahl, 1996, Pramling, 1993) och förstår lekens 

koder, för att alls kunna samspela och lära sig ”gruppens” språk (Lindahl, 1996, Strandell, 

1994). Detta gör att kommunikationen måste ha ett syfte och ske i sociala sammanhang 

(Hyltenstam & Lindberg, 2004, red ), eftersom barn som ännu inte har ett verbalt språk istället 

kommunicerar genom att leka (Strandberg, 2006). Således innebär återkommande samlingar 

och stora barngrupper sämre språkande möjligheter för barnet (Strandberg, 2006).  

 

Flerkulturella förskolors språkanvändning är i enlighet med den sociokulturella teorins 

perspektiv en central del i verksamheten (Säljö, 2000), eftersom olika sätt att kommunicera 

ämnar dra in barnet i interaktioner för att uppnå delaktighet. Förskolans gruppstruktur gör det 

möjligt för barn att knyta sociala band och skapa nya relationer i olika stora grupper menar 

Lindahl (1996) liksom Pramling (1993) i sin forskning över barnomsorgen. Olika sätt att 

kommunicera utvecklar genom denna samverkan och lek barns insikt, förståelse och så 

småningom kunskap (Säljö, 2000). Detta innebär att ett sociokulturellt perspektiv också är 

representativt för hur barn lär sig ett nytt språk, då barnet får insikt och förståelse genom 

förskolans samspel (Hammarberg, 2004, red).  

 

Socialisationsteoretisk perspektiv  
Hoëms socialisationsteori från 1970-talet är relevant för studien på grund av den ökade 

omflyttningen i världen, då många familjer med annan etnisk och språklig härkomst ställs 

inför en socialiseringsprocess i och med förskolestarten (Utbildningsdepartementet, 1998). 
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Socialisationsteorin som utifrån skolvärldens undervisning etablerades med nyckelbegreppen; 

värden, intressen, gemenskap och konflikt kan tillsammans med den sociokulturella teorin 

vidga vår syn på lärande i (för) skolan menar Eklund (2003). Förutsättningen för kulturell 

överföring av normer och värderingar är via socialiseringens olika förändringsprocesser. 

Teorin går ut på att uppfatta barnets sociala arena - i det här fallet förskolan, som 

eftersträvansvärd genom att den motsvarar något gott för vårdnadshavare, barn och 

pedagoger. ”Det goda” skapar intresset, vilket krävs för att uppnå den värde- gemenskap som 

(för) skolan förutsätter menar Eklund (2003). En förstärkande socialisation (en bra process) 

skapas med andra ord då pedagoger, barn och vårdnadshavare är införstådda med förskolans 

värde, utifrån att de har ett intresse av det goda. Som jämförelse uppstår konflikter lättare då 

parterna saknar denna gemenskap (2003). 

 

Verksamhetens samspel utvecklar barns insikt om moderskulturen, eftersom socialiseringen i 

förskolan styr hur kulturen uppfattas och bevaras när barnet integrerar sin identitet i den nya 

kulturen (Eklund, 2003). Pedagogerna måste göra den förstärkande socialisationen möjlig och 

göra barnets kultur närvarande i verksamheten, för att barnet ska få bäst förutsättningar att 

utveckla identiteterna (2003). Med andra ord får barnet sämst förutsättningar då 

vårdnadshavare är skeptiska och inte så väl insatta i förskolans betydelse för barnet (2003). 

 

Samhällsteoretiskt perspektiv 
Förskolan är den sociala arena som ska grundlägga kulturell förståelse för många barn, 

eftersom det framgår i läroplanen (Utbildningsdepartementet, 1998) att barnen ska tillägna sig 

förståelse för olika synsätt. Med anledning av att uppsatsen utgår från flerkulturella förskolor 

behöver förskolans normer och värderingar lyftas i ett analytiskt perspektiv eftersom 

styrdokumenten förespråkar att pedagogerna ska utgå från barnens erfarenheter i samhället.  

 

Markström (2005) konstaterar i avhandlingen Förskolan som normaliseringspraktik att 

delaktighet och integrering i gemenskap kräver kompetens i form av nödvändiga kunskaper, 

både hos pedagoger och familjer med annan kultur. Detta eftersom pedagogernas personliga 

vardagskunskap och erfarenheter mer eller mindre representerar förskolans vedertagna 

uppfattning. Dock kan det uppstå svårigheter då pedagogerna måste göra vissa val, vilket gör 

att förskolans normer inte alltid råder trots att de delas av alla (2005). 
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Markström (2005) menar vidare att hur pedagogen uttrycker sig om något eller någon inför 

andra, med andra ord- talar om ett barn eller en praktik på, upplyser motparten om hur 

pedagogen uppfattar samspelet. Olika bedömningsgrunder synliggör detta då barn grupperas 

in enligt pedagogernas kriterier för sammanhangets avvikande respektive normala synsätt. 

Detta perspektiv som indikerar hur något ”brukar vara” anger därmed vad pedagogerna 

uppfattar som en brist (2005). Pedagogerna strävar då efter att tillföra ”avsaknaden” hos 

barnet för att införliva likheter i barngruppen istället för att lyfta fram skillnaderna, vilket 

uppfattas om enskilda barns behov av stödinsatser. Förskolestrukturens sociala och 

pedagogiska traditioner vägleder därmed pedagogerna och det gemensamma 

förhållningssättet blir majoritetens syn på en normerande syn på integrering (2005). 

 

Även Gruber (2007) uttrycker i sin avhandling Skolan gör skillnad, liksom Léon i Hörnfeldts 

(2002) Barn, ungdom och utbildning i mångkulturella samhällen, att det sätt som pedagoger 

”talar kring” sin uppfattning om andra kulturer indikerar hur de uppfattar ”andra” utifrån egna 

etniska värderingar. Hur något uttrycks kan förorsaka en orättvis kategori- indelning utifrån 

olika svårigheter, eftersom pedagogens syn utgår från den egna kulturen.  

 

Ehns (1996) avhandling Familj och grannar i byggd miljö lyfter å andra sidan fram att 

pedagogernas förhållningssätt ”blir” självklart utifrån deras pedagogiska glasögon, det är först 

när pedagogerna jämför sin syn med andra synsätt som perspektivet blir vidare för dem. Ehn 

menar med detta att sociala normer lever vidare under förutsättning att en social omgivning 

bejakar normerna, via uppmuntran eller påföljder. Reflektioner skapar därför en medveten syn 

eftersom det självklara då kan påvisas med argument (1996).  

 

Ett flerkulturellt arbete utgår enligt Gruber (2007) från enskilda pedagogernas positiva 

perspektiv kring att alla barn ska bemötas lika, eftersom de arbetar enligt bästa förmåga, men 

författaren lyfter fram att pedagoger har svårt att själva se hur deras delaktighet påverkar 

andra kulturers integrering i samhället. Detta beror enligt Gruber (2007) på att pedagogerna 

saknar riktlinjer kring hur arbetet med olika normer ska genomföras. Rättvisa och likheter 

framhålls istället på ett sådant sätt att olikheter, olika förutsättningar och sociala villkor 

osynliggör barnen som individer.  
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Kulturmöten klassificeras enligt Stiers (2009) avhandling Kulturmöten – En introduktion till 

interkulturella studier i fyra grupper. Enligt den naiva personlighetens synsätt sker möten 

glädjefyllt och entusiastiskt, utan reflektion kring hur den egna kulturen inverkar på andra 

kulturer. Det okända bemöts med nyfikenhet utan att personen egentligen tar till sig de 

kulturella värdegrunderna och personen uppfattas som rättvis eftersom likabehandling blir en 

vägledande inställning istället för att lyfta fram olikheter (Stier, 2009). 

 

Den taktiska personligheten observerar istället de kulturella grunderna för att skilja ut 

olikheter och förstå vad som krävs för att fungera tillsammans. Det blir mer väsentligt att 

uppnå intellektuell förståelse för kulturens synliga koder för att kunna kontrollera dessa möten 

än att ta till sig och ”förstå” de kulturella egenskaperna menar Stier (2009).  

 

Den likgiltiga personligheten har däremot både mer och mindre erfarenhet av olika kulturer, 

men grundsynen är ”att” kulturer skiljer sig åt, vilket medför att andra kulturer än den egna är 

konstiga. Personens ytliga kännedomen om andra länder gör kulturerna avvikande utifrån 

negativa värderingar. Synsättet lyfter fram både avståndstagande och avsky för andra kulturer 

hävdar Stier (2009). 

 

Slutligen menar Stier (2009) att reflektioner mellan egna - och andra kulturers olikheter 

skapar den medvetna personligheten som bemöter andra kulturer engagerat och ödmjukt. Den 

”medvetna” når insikt om egna kulturella särdrag i och med att upplevelser och kulturella 

skillnader problematiseras sinsemellan. Erfarenheter implementeras med nya upplevelser 

eftersom individens tolkning avgör och styr förmågan att se olikheter ur skilda perspektiv.  

 
 

Interkulturellt perspektiv 

Propositionen Olika ursprung - Gemenskap i Sverige, SOU 1983:57 avsågs åstadkomma ett 

nytt förhållningssätt till all undervisning, läromedel och alla elever (Lunneblad, 2006), men 

forskning påvisar ovisshet i om det alls togs något beslut (Lorentz & Bergstedt, 2006, red.) 

och följaktligen framstår det interkulturella perspektivet som begreppet internationalisering i 

styrdokumenten. Forskning visar också stor ovisshet kring synsättets praktiska förfarande 

(Lorentz & Bergstedt, 2006, red.).  
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En interkulturell syn i förskolan, innebär att pedagogerna genom sitt förhållningssätt kan 

lyfta fram olika kulturers resurser och öka allas förståelse kring olika traditioner, värderingar 

och känsloyttringar (Eklund, 2008, Lahdenperä, 2004). ”Om” förskolan uppfattas som en 

mötesplats för olika kulturer beror däremot på hur mångfalden bejakas (Lunneblad, 2006). 

Dock kan interkulturellt lärande erövras genom social interaktion när flera personer med 

olika etnisk och språklig bakgrund möts eftersom förhållningssättet kan bidra till att 

synliggöra exempelvis sociala orättvisor och fördomar (2006). Ett interkulturellt perspektiv 

innebär att kontinuerligt lyfta fram mänskliga rättigheter från olika kulturella värderingar 

kring demokrati, frihet, jämlikhet, respekt och rättvisa. Dessa måste synliggöras för att alls 

belysa förskolans interkulturella perspektiv menar Stier (2009). 

 

Interkulturell kompetens i förskolan 
Interkulturell kompetens uppnås genom reflektioner kring olika kulturers värderingar och 

egenskaper i förhållande till varandra. Detta medför att nyfikenhet och öppenhet är mer en 

fråga om attityd än ett interkulturellt perspektiv (Stier, 2009). Det som krävs för att uppnå 

interkulturell kompetens är genuin ”förståelse” för hur kulturella möten utgår från kunskap 

och färdigheter på ett adekvat sätt. Det finns olika slags kompetens, exempelvis handlar 

innehållskompetenser om vilka kunskaper som behövs för att bete sig enligt förväntad norm. 

Processkompetensen handlar om självreflektion och att kunna ta perspektivskifte. Diskursiva 

kompetenser innebär att kunna se det unika (barnet) i mångfaldens ”mångfald”. Detta 

synliggör därmed hur vi ser på olikheter: om vi tycker synd om invandrare eller om vi framför 

ogrundade förklaringar till det som är annorlunda. I uppsatsen tar jag endast fasta på att 

analysera om förskolornas pedagoger har kompetens att skaffa sig förståelse för olika kulturer 

för att klara av kulturmöten (2009). 

 

Tidigare forskning  

Invänjning av barn med annan kultur 
Barns anknytning gynnas av trygga relationer till vuxna, därför är det viktigt att pedagogen är 

lyhörd för barns signaler och bekräftar detta för att barnet ska känna tillit (Pramling, 1993). 

Rutinerna i en ny miljö (verksamheten) är därav mycket viktiga att beakta för att barnet ska 

känna trygghet under invänjningen (Pramling, 1993, Erixon, m.fl. 2007). Pramling (1993) 

påpekar dock att det finns pedagoger som är mer fokuserade på rutinerna i verksamheten än 
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på barnets signaler. Å ena sidan innebär en ny miljö och nya relationer under invänjningen 

barnet kan få lättare att förstå hur verksamheten fungerar rent praktiskt, å andra sidan kan 

barnet bli otrygg i och med den nya miljön, vilket även har visat att invänjningsprocessen tar 

olika lång tid (Lindahl, 1996).  

 

Eftersom invänjningen för många barn med annan kultur, sker i en ny språklig miljö kan 

barnet bli otrygg om det inte har tillgång till en modersmålstränare som en trygg 

vuxenrelation (Nauclér, Welin & Ögren, 1988). Brist på språkstöd medför därför att det blir 

viktigt att även använda kroppsspråk för att nå fram under invänjningen (1988). Norell Beach 

(1995) konstaterar dessutom i Rädda Barnens ”metodbok” Mångfald och medkänsla att det 

blir viktigt att även vänja in vårdnadshavare i en flerkulturell verksamhet. 

 

Pramling (1993) lyfter å ena sidan fram att eftersom barnet påverkas av vårdnadshavares 

känslomässiga reaktioner i mycket hög grad, blir pedagogernas personlighet och 

förhållningssätt avgörande aspekter för samarbetet, vilket även Persson (1994) menar i sin 

avhandling om föräldrars uppfattningar om barnomsorg. Ett bra samarbete med 

vårdnadshavarna blir därför mycket betydelsefullt för invänjningen, men det förutsätter å 

andra sidan att pedagogerna är engagerade menar Lindahl (1996). En bra relation mellan hem 

och förskola bekräftar också acceptans av barnets skilda kulturer (Nauclér, Welin & Ögren, 

1988, Eklund, 2003). Eftersom samarbetet med hemmet är pedagogernas ansvar avgör 

förhållningssättet som de kompletterar hemmet på, hur samarbetet ser ut och fungerar 

konstaterar Ivarson Jansson (2001) i sin avhandling om relationen mellan hem och förskola. 

Författaren lyfter därmed fram att pedagogers syn på ”att se föräldrar som samarbetsparter i 

verksamhetsfrågor inte ingår i samtligas föreställningar” (2001, s.141). Vårdnadshavare ska 

dock enligt Ivarsson Jansson (2001) själva ta reda på hur förskolans verksamhet fungerar och 

pedagoger ska i sin tur få adekvat information för att samarbetet ska få bäst förutsättningar. 

 

Förskolans verksamhet grundar sig dels på vårdnadshavares förväntningar och uppfattning om 

vad förskolan kan ”ge” barnet, och dels på förskolans konkreta förutsättningar (Ivarson 

Jansson, 2001). Detta innebär att vårdnadshavare antingen uppfattar att förskolan tillför barnet 

något gott, eller att förskolan övertar ansvaret på ett för dem negativt sätt (Persson, 1994). 

Ivarson Jansson (2001) menar dessutom att svag insikt i förskolans verksamhet kan medföra 

att vårdnadshavare blir osäkra och därmed tveksamma till att lämna barnet under 

invänjningen. Samtidigt kan oron medföra en svår och ångestfylld invänjningsprocess och 
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vårdnadshavare kan rent av visa sig svartsjuka för att de inte längre är barnets enda vuxna 

(Pramling, 1993), men genom att pedagoger avsätter mer tid till vårdnadshavare, kan insikten 

om förskolan bli större (Ivarson Jansson, 2001). 

 

Redan vid invänjningen integreras barnet i nya värderingar genom de erfarenheter förskolan 

förmedlar via samspel (Eklund, 2003). Trots detta kan stora kulturella skillnader under 

invänjningen göra att förskolan blir främmande, och Nauclér, Welin & Ögren (1988) menar 

därför att det blir lättare för barnet att förstå de olika värderingarna om de vuxna förklarar och 

är tydliga. Likaså kan vårdnadshavare med annan kultur få svårt att förstå den svenska 

förskolans mål, normer och meningen med verksamhetens olika metoder eftersom 

invänjningen kan se mycket olika ut i olika delar av världen. Den konkreta utformningen av 

verksamheten skapar därmed ett mycket stort behov av att vara tydlig i samtal med 

vårdnadshavare framhåller Norell Beach (1995). Pramling (1993) konstaterar däremot att 

vårdnadshavare i första hand vill se att pedagogerna ser barnets behov under invänjningen, 

först när barnet är accepterad i barngruppen blir eventuell information intressant.  

 

Barns olika modersmål i verksamheten 
Ronström, Runfors & Wahlström (1995) framhåller i sin studie om kulturella möten på 

flerspråkiga förskolor, att en flerspråkig verksamhet medför att göra nödvändiga förändringar 

i verksamheten jämfört med en enspråkig-, på grund av att flera språk problematiserar 

verksamhetens rutiner och pedagogernas inrotade arbetssätt. Barn som växer upp med ett 

minoritetsklassat modersmål och det svenska språket som andraspråk behöver enligt 

Hyltenstam (2007) ”(…) särskilda arrangemang för att deras båda språk ska utvecklas till en 

nivå där språken blir effektiva kommunikations-, identitets- och tankeinstrument” (2007, 

S.47). Pedagogernas språkliga interaktioner med barn och vårdnadshavare med annat 

modersmål har stor därför mycket stor inverkan på barnets utveckling av begrepp och 

ordförråd (2007). Flerspråkiga barns språkutveckling och attityd till sitt behov av 

andraspråket beror också på majoritetsspråkarnas inställning till minoritetsspråket 

(Hyltenstam, 2007). Många barn bor dessutom i segregerade områden, vilket gör att de blir 

förstådda utan att tala svenska, och vårdnadshavarnas inställning till andraspråket påverkar 

barnets attityd till sitt behov av språket (Nauclér, Welin & Ögren, 1988).  
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Familjer har en olika intensiv modersmålsrelation sinsemellan, vilket gör att det finns 

påtagliga skillnader i enspråkiga – och flerspråkiga barns språkliga bas (enligt en universellt 

förväntad och normal språkutveckling) menar Hyltenstam (2007). Eftersom många barn med 

ett annat modersmål än svenska inte har en fullt utvecklad språklig bas då de börjar skolan, 

måste förskolan kompensera för de delar barnet saknar i sin hemmiljö och vardag (2007).  

 

Kontinuitet och variation medför en gynnsam modersmålsutveckling, därför är det viktigt 

med sociala aktiviteter för barnets motivation, och  att det finns andra vuxna och framförallt 

barn att lära sig modersmålets infödda tal av (Hyltenstam, 2007, Hyltenstam & Lindberg, 

2004, red.). Inför andraspråksinlärningen identifierar och tolkar barnet ord och melodi utifrån 

det kända mönstret i modersmålet. Författaren menar att språk utvecklas på grund av barnets 

behov av socialt umgänge, så genom att barnet uttrycker sig och kommunicerar får det insikt i 

språkens konstruktion. Genom detta blir modersmålet länk till helt nya språk (2004, red).  

 

Språkstöd är mycket viktiga för barns identitetsbyggnad och Eklund (2003) poängterar att 

genom att barnet deltar i förskolans samspel lär det sig språket fortare än sina vårdnadshavare, 

vilket i sin tur skapar ett påtagligt behov av att barnet får modersmålsträning - för att värna 

om familjebandet (2003). Ett naturligt samhörighetsfrämjande beteende hos flerspråkiga 

personer är ordväxlingen som sker för att markera trygghet och social status (Björk - Willén, 

2006). 

 

Språkets innehåll och hur det förmedlas värderas olika i olika kulturer. Dels beror utgången av 

samtalet på hur och var samtalet sker, och dels beror det på hur den som lyssnar uppfattar 

samtalet eftersom vi samtalar olika och använder kroppsspråk och betoningar på olika vis 

(Bergström, 2004). På förskolor innebär detta att det blir betydelsefullt att många av 

förskolans samtal mellan vårdnadshavare och barn med andra kulturer sker utifrån ett 

begränsat ordförråd och en förenklad svenska (Haglund, 2004, red.).  

 

Vårdnadshavare med annan kultur ser det som en brist att deras barn har så få svenska barn att 

prata med (Ronström, Runfors & Wahlström (1995). Samtidigt ser författarna att svenska 

vårdnadshavare inte vill ha sitt barn i flerspråkig förskola - bland många andra kulturer 

eftersom de månar om barnets svenska språkutveckling.  
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Arbetet med andra kulturer i verksamheten 
Attityden till mångkulturella förskolor utgår enligt Lunneblads (2006) avhandling om en 

mångkulturell förskola, från allmänhetens tolkning av olika kulturer i segregerade områden 

med mycket sociala problem. Detta kan jämföras med begreppet mångkultur som oftast 

framstår mycket positivt i förskolan utifrån begrepp som traditioner, mat och sånger.  

Lunneblad (2006) lyfter med detta fram att det är pedagogernas tolkningsföreträde av 

verksamhetens gemensamma aktiviteter som utgör förskolans normer, därigenom kulturella 

och sociala referensramar för barnet. Detta understryks av Ronström, Runfors & Wahlström 

(1995) som menar att pedagogerna är barnens kulturbärare vilket gör att förskolan som 

institution är ”(…) ett kulturellt system som skapar och återskapar grundläggande tanke- och 

värdemönster (…)” (s.25). 

 

Samtidigt som förskolan betonar en gemensam upplevelsevärld hävdar Lunneblad (1996) att 

olika kulturer riskerar att assimileras till en ”kulturell” grupp i förskolan. Nauclér, Welin & 

Ögren (1988) påtalar också att flerkulturell verksamhet är betydligt mer omfattande än för 

pedagoger i enspråkiga verksamheter, eftersom de inte avkrävs den konkreta medvetenheten 

om barns utveckling av identitet och språk ur flera kulturer. (Von Brömssen (2006, red.) 

framhåller dock att det interkulturella synsättet bör råda i alla institutionaliserade 

verksamheter, inte bara i segregerade områden med familjer med annan kultur.  

 

Lindahl (1996), Persson (1994) och Nauclér, Welin & Ögren (1988) lyfter fram att kulturers 

olika värderingar, normer och syn på barns behov kan försvåra samarbetet och medföra 

konflikter på grund av att förskolan och hemmet har olika förväntningar, utifrån olika 

livsvillkor. Eftersom arbetet med andra kulturella synsätt väcker olika känslor menar 

Pramling (1993) att det är viktigt att pedagogerna är införstådda med hur deras uppfattningar 

påverkar barnets utveckling. Missförstånd kring förskolans verksamhet kan kräva att 

pedagoger förklarar framförallt varför vårdnadshavarna ska respektera att hålla tiden för de 

pedagogiska aktiviteternas skull eftersom barnet annars riskerar utanförskap (Ronström, 

Runfors & Wahlström, 1995). Men författarna menar att genom att pedagogerna kontinuerligt 

reflekterar kring möten och förhållningssätt med familjer med annan kultur kan samarbetet 

fungera bra.  

 

Detta innebär att ett av de viktigaste målen för pedagogerna blir att bejaka barns medvetenhet 

om sin medfödda kultur och modersmålet i relation till andra kulturer, eftersom alltfler barn 
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med annan kultur föds in i den svenska kulturen (Pramling, 1993). Flerkulturella barns 

socialiseringsprocess innebär insikt i västerländska värderingar i och med förskolestarten 

(Nauclér (2004, red.). Det som då påverkar dessa barns kommande skolframgångar beror 

enligt författaren på om hemmet och förskolan har utgått från lika sociokulturella normer 

under barnets uppväxt.  

 

Lindahl (1996) konstaterar liksom Strandell (1994) i avhandlingen Sociala mötesplatser för 

barn att samspel utgår från att barn måste lära sig tolka och förstå sociala koder. Men den 

socialiserande processen i förskolan förutsätter enligt Strandell (1994) att barnet redan har 

social kunskap och förståelse om förskolans olika aktiviteter. Pramlings (1993) påstående blir 

här intressant då det uttrycks som att de flesta utvecklingspsykologiska undersökningarna av 

barns utveckling och fostran, har genomförts i västerländsk medelklass. Detta gör också att 

pedagogernas uppfattning av barns utveckling och deras syn på barn får stor betydelse för 

barns kommande resurser i förskolan menar Hörnfeldt (Hörnfeldt, 2002):  

 

”Frågan är hur (…) förskolan ska skapa miljöer där alla barn oavsett  

kulturell och social bakgrund får möjlighet att växa upp i ett samhälle  

fritt från den eventuella orättvisa som de välfärdspolitiska kraven på  

jämlikhet genom likhet kan generera” .            (Hörnfeldt, 2002, s.11). 

 

Författaren lyfter med detta fram att förskolans dominerande syn på barn grundar sig på den 

svenska normen av Barnavårdscentralernas (BVC) bedömning av barns utveckling, den 

utveckling som till mycket stor del beror på barns vana av olika sysslor i hemmet, förskolan 

och närområdet. Förskolans verksamhet utgår också enligt Ehn (Lindahl, 1996) från typiska 

svenska egenskaper, vilket kan innebära att familjer med annan kultur får svårt att förstå 

meningen med aktiviteterna. Förskolans innehållsmässiga värde är därför inte ”allmän” och 

gemensam för den som inte redan känner sig hemma i den svenska kulturen, vilket för många 

kulturer kan visa sig genom att vårdnadshavares intresse för vad förskolan kan ”ge” barnet, är 

kopplat till vad barnet har för nytta av färdigheten menar Eklund (2003).  

 

Tidigare examensarbeten 
I Olovsson och Sjöbloms (2007) C-uppsats pekar de största skillnaderna vid invänjning av 

flerspråkiga barn jämfört med enspråkiga på, ett stort behov av språkstöd varpå de även såg 

att tillämpningen av stödet skiljde sig åt. Användningen av ett enklare språk var enligt deras 
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studie mycket betydelsefullt, liksom behovet av tydlighet. Dock stämde studien valda 

perspektiv bara delvis, olika uppfattningar och arbetssätt uppvisade andra förhållningssätt. 

Uppsatsen om interkulturell förskolepedagogik (Axgren, Stenberg, 2009) visade att arbetet 

med mångfald ser olika ut och studien lyfter fram ett pedagogiskt behov av interkulturell 

utbildning. 

 

Sammanfattning av litteraturgenomgång  
Forskning visar att barns invänjning tar olika lång tid och att rutiner i verksamheten skapar 

mycket gynnsamma förhållanden för processen. Genom att barnet bekräftas av trygga 

relationer mellan vårdnadshavare och pedagoger, underlättas anknytningen till nya relationer. 

Studier visar att även vårdnadshavare bör vänjas in för att få barnet trygg. Ett viss mått av 

kroppsspråk kan behövas för att pedagogerna ska nå fram till barnet under invänjningen, och 

en tillgänglig modersmålstränare kan vara det som får barn med annan kultur att känna 

trygghet i en ny språklig miljö. Samarbetet med vårdnadshavarna förutsätts av pedagogernas 

förhållningssätt och engagemang, eftersom de bär huvudansvaret för hur samarbetet ser ut i 

praktiken. Tydligare information och mer tid ger också stöd för tryggare vårdnadshavare. 

 

Det pedagogiska arbetet med ”andra kulturer” tolkas av förskolans pedagoger utifrån 

samhällets attityder till mångkultur och mångkulturella förskolor, vilket skiljer sig åt markant. 

En flerkulturell verksamhet medför att det pedagogiska förhållningssättet tar avstamp i ett 

medvetet arbete med barns språk och identitet. Många olika kulturer synliggör andra kulturers 

synsätt, vars värderingar och normer inverkar på verksamheten. Lika sociala och kulturella 

normer hemma som på förskolan, underlättar socialiseringsprocessen med överföringen av 

förskolans värderingar, vilket därmed förutsätter att barnet förstår koderna för hur samspel 

fungerar. Familjer med annan kultur behöver känna att verksamheten bidrar positivt för att 

förskolan ska bli intressant.  

Barns, vårdnadshavares och pedagogers personliga inställning till olika modersmål påverkar 

deras attityd om barnets behov av både modersmål och andra språk, detta gör då att 

verksamhetens rutiner och arbetssätt problematiseras och medför nödvändiga strukturella 

förändringar för pedagogerna. Varierade och kontinuerliga sociala aktiviteter med både barn 

och vuxna för med sig goda språktränande möjligheter eftersom studier visar att det finns 

grundläggande brister i dessa skolmogna barns normala språkutveckling. Språkstöden är 

mycket viktiga för barnets identitetsbyggnad, eftersom moderskulturen både bekräftar och 
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överför nya ord till barnet vars länk det kopplar samman med andraspråket. Verksamhetens 

flerspråkiga arbete underlättas av en förenklad svenska med färre ord. 

 

Metod 
Här presenteras undersökningens metod där förklaringar och beskrivning av urval och 

genomförande konkretiseras, liksom hur processen bearbetades.  

 

Metodval  
Eftersom syftet var att undersöka nio pedagogers erfarenheter och deras syn på sitt arbete 

ansåg jag att ett samtal, med andra ord en halvtstrukturerad intervju, skulle kunna ge en 

avslappnad möjlighet för informanten att dela med sig av sina erfarenheter. Metoden medför 

enligt Stukát (2005) att intervjuaren kan beakta passande följdfrågor lättare, vilket dock 

medför en mer tidskrävande analys. Stukát (2005) och Trost (1997) påpekar också inför detta 

att forskaren bör vara väl insatt i ämnesområde. De rekommenderat korta och raka 

intervjufrågorna skapades utifrån en frågeguide kring ämnet, men eftersom Trost (1997) 

påpekar att mallen lätt kan uppfattas som normgivande, valde jag bland annat att byta ut 

begreppet föräldrar till vårdnadshavare istället. Utifrån didaktiska samtal med pedagoger på 

verksamhetsförlagda utbildningsplatser betraktade jag min förförståelse för intervjuer 

tillräcklig för metoden. 

 

Urval med förberedande kontakter och etiska aspekter  
Urval av flerspråkiga förskolor gjorde jag via kommunens hemsida, barnomsorgsansvariga 

och de förmodade rektorerna. Eftersom jag ville vara flexibel utgick redan i den mejlade 

förfrågan en kort presentation av mig, studiens syfte, villkor och att bandspelare krävdes. De 

intresserade pedagogerna uppmanades att välja datum, tid och en avskild miljö om de valde 

att ställa upp. Därefter hade jag telefonkontakt med informanterna för att få personlig 

bekräftelse på att de ställde upp på mina intervjuer och för att utbyta platsinformation. Jag 

uppfyllde därmed principerna för informations - och samtyckeskravet direkt (Stukát, 2005).  

 

Jag fick direkt två möjliga informantnamn men rektorerna skulle även ta upp min förfrågan på 

arbetslagsmöten. Svaren dröjde så jag ringde själv till ett tiotal förskolor, bad om mejladress 

och återkom på telefon följande vecka då jag i samtal med intressenter åter upplyste om 
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undersökningens syfte, villkoren för konfidentialitet och anonymitet så vi skulle vara överens 

om proceduren (Stukát, 2005). Till sist blev sex förskolor representerade utifrån tre skilda 

områden med totalt nio informanter. Åtta informanter är förskollärare, en barnskötare och 

deras erfarenhet av flerspråkiga förskolor varierar från 2 mån till cirka 25 år. 

 

Genomförande 
De nio intervjuerna klarades av inom en vecka och dagarna före pilotintervjun beslöt jag att 

dåvarande fyra frågeställningar (se bilaga 2) skulle sändas som förberedelse för 

informanternas skull. Studiedagar medförde att några förskolor inte hann få tag i pappret 

förrän alldeles före och inte alls. Tanken var god men det blev för kort varsel för alla parter 

trots att jag även ringt om detta. Utan relevans till informantens namn och telefonnummer 

kodades vid intervjutillfället ett ark med bokstav, datum, klockslag (flera informanter vissa 

dagar) uppgift om befattning och antal år i flerspråkig förskola samt modersmål. För att 

uppfylla nyttjandekravet menar Widerberg, (2002) att denna information förvaras enskilt så 

endast intervjuaren har tillgång till det, för att sedan förstöra arken, kassettbanden och 

transkriptionerna.  

 

Efter pilotstudien omformulerades intervjufrågornas relevans och struktur till de följande 

informanterna. Bildminnet kan tillsammans med ett anteckningsblock underlätta analysen och 

anteckningar kan även göra det lättare att hålla fokus på frågan menar Trost (1997).  

Materialet kan sedan tillsammans med bandspelare bli mer blickbart (Widerberg (2002, 

Trost), 1997) eftersom transkriberingens ordagranna översättning lättare kan uppmärksamma 

sambanden med fördröjningar och nyanser. Intervjuaren måste enligt Widerberg (2002) vara 

redo att avbryta och styra informanten in på fokus vilket två informanter helhjärtat 

uppmärksammade mig på. Språkliga missförstånd gjorde även att andra ämnen kom upp. För 

att kunna urskilja teman lättare bör intervjuaren dock vara observant på sidospår, det är även 

helt i sin ordning att åter starta bandspelaren efter avslutad intervju om informanten samtycker 

(Widerberg, 2002). Detta noterades i förekomna fall på varje ark. Trost (1997) påpekar att 

hypotetiska frågor inte nödvändigtvis behöver vara opassande, dock konkret formulerade. En 

avdelning visade sig vara helt nyuppstartad vilket gjorde bilaga 3 sista fråga oanvändbar från 

två informanter. 
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Widerberg (2002) konstaterar att intervjuer kräver total närvaro, koncentration och social 

kapacitet. Jag är ingen van intervjuare men redan efter tre informanter var jag mer bekväm i 

rollen. Författaren menar att pauser är värdefulla för eftertanke, dock gick jag vidare vid ett 

tillfälle utan att ge lika mycket tid till detta som till tidigare informanter. Detta skedde 

troligtvis för att informanten fann det svårt att vara fokuserad på ämnet vilket gjorde mig 

okoncentrerad. Jag tog till mig Stukáts (1997) och Widerbergs (2002) rekommendationer att 

sammanfatta intervjun så snart som möjligt efteråt för att förnimma informantens uttryck och 

röstlägen i analysen. 

 

Informanterna som deltog 
Eftersom studien tar avstamp i kulturmöten fann jag det intressant att inför analysen 

uppmärksamma det faktum att tre av nio informanter (A, C, E) kom till Sverige i vuxen ålder 

med en annan kulturell härkomst och ett annat modersmål än svenska. En av de nio 

informanterna är barnskötare, resten är förskollärare. Informanterna har följande erfarenhet av 

flerkulturell - och flerspråkig verksamhet: Informant A har 7 år, B =15 år, C = 7 år, D = 20 år, 

E = 8 år, F = ett par månader, G = 15 år, H = 20 år och slutligen har I, 25 års erfarenhet.  

 

Bearbetning av data  
Systematik är betydelsefullt för att spara energi och kvalitativa studier medför att teman kan 

urskiljas på olika vis, men mest vanligt är det att utgå från empirin genom att sålla fram teman 

med teoretiska tankebanor konstaterar Widerberg (2002).  Intressanta citat lyfts för att 

forskaren vid nästa anblick ska få syn på ”tystnaden”, men även ett teorinära förhållningssätt 

bör beaktas då bakgrunden istället ses ur teorier. Således menar Widerberg (2002) att det är 

viktigt att tolka det teorinära förhållningssättet även ur empirin för att händelsevis se något 

annat. Inre bilder kan fördela textarbetet utifrån att varje intervju noggrant gås igenom för att 

få syn på kopplingar vars teman hänvisas vidare till olika kategorier. Oberoende rubriker och 

teman kan generera nya perspektiv och Widerberg (2002) menar vidare det är betydelsefullt 

att se strukturer utifrån verkligheten, att forskaren bör använda sin intuition eftersom analysen 

vissa gånger inte kan exemplifieras enligt de vetenskapsteoretiska perspektiven – med citat. 

Delar urskiljdes med olika typer av färgmarkeringar. Analys skedde bit för bit utifrån 

sammanfattningar av studiens olika delar; styrdokument, teorier, litteratur och undersökning.  
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Analys av metod och bearbetning 

Generaliserbarhet, reliabilitet och validitet 
Generaliserbarheten belyses i att endast nio av kommunens pedagoger deltog, visserligen från 

sex förskolor i tre av kommunens (fem?) flerspråkiga områden men relevansen beros också av 

min neutralitet och objektivitet i mötet med pedagoger, litteratur och tolkning av 

transkriptionerna. Eftersom jag fann det svårt att från början konkretisera nuvarande syfte har 

jag gjort återkommande avvägningar mellan problemformuleringarna då jag insåg att de ”flöt 

in i varandra” (se bilaga 2). 

 

Studiens reliabilitet utgörs av undersökningens material samt mitt tolkningsföreträde. 

Bandspelare användes men jag transkriberade inte händelser, verbala ljud och pauser, utan 

antecknade dessa på ”arket”. Några transkriptioner innehåller frågetecken, en mening eller ord 

som jag inte kunnat tyda och missuppfattningar under intervjun, eller yttre påverkan kan göra 

att det finns brister som därför inte bistår frågeställningarna rätt (Stukát, 1997, Trost, 1997). 

Validiteten styrs av de många val jag gjort under processen från djupet av mina litterära 

sökningar till begränsningar av tid och val av intervjufrågor för studiens syften.  

 

Resultat 
Nedan presenteras resultatets huvudkategorier utifrån problemformuleringarna om 

betydelsefulla aspekter vid invänjning av barn med annan kultur, hur pedagoger uppfattar att 

många olika språk och kulturer inverkar på förskoleverksamheten., samt hur de uppfattar att 

de bemöter andra kulturer. Rubrikerna nedan återger innehållet i form av sammandrag och 

citat. 

 

Barns invänjning gynnas av pedagogernas genuina förhållningssätt 

Barns invänjning kräver vårdnadshavares förtroende 

Det framkommer från så gott som alla informanter (A, B, C, D, E, H) att förståelse och tillit 

hos vårdnadshavare är stora delar under barnets invänjning, då de ser att förhållningssättet i 

synnerhet vid det första mötet i hemmet eller på förskolan, blir avgörande för deras 

inställning. De framhåller att det är oerhört viktigt att vårdnadshavarna är positiva och känner 

tillit till pedagogerna i verksamheten eftersom det präglar samarbetet. Vårdnadshavare 

behöver förstå vilken viktig roll de spelar i barnets utveckling för att invänjningen ska gå bra. 
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Flertalet menar också att arbetslaget har det gemensamma ansvaret att se till att 

vårdnadshavaren blir sedd och känner trygghet under invänjningen, de påtalar att man måste 

peppa föräldrarna (inf. C). Invänjningen av barn med annan kultur karakteriseras därför 

enligt informanterna av att de avsätter mycket tid för praktiska saker och samtal med vuxna, 

att invänjningens första samtal får ta nästan hur lång tid som helst- för att vårdnadshavarna 

ska bli trygga framhålls men framförallt pekar informanterna på betydelsen av sitt egna 

engagemang.  

 

Fem informanter (A, B, E, G, H) lyfter fram betydelsen av att de är genuint nyfikna och 

utmanar vårdnadshavarna att fråga eftersom de uppmärksammat att det är deras personliga 

vilja och engagemang som styr arbetssättet med andra kulturer. Informant I lyfter fram detta: 

 

Jag tror att just vårat förhållningssätt emot dom här familjerna är mer  

värdefullt än pedagogiken – just i början. (…) Att dom värdesätter att  

man är trevlig, tillmötesgående, att man är nyfiken och försöker förstå.  

 

Informant C påpekar även att det är viktigt att observera hur vårdnadshavarna gör och hur de 

pratar med barnet, eftersom detta underlättar då pedagogen ska finna ”barnets nyckel”. 

 

För barnets del ser informanterna att det är viktigt att finna barnets nyckel för att barnet ska 

bli trygg och kunna knyta an. Informant B framhåller vad poängen med detta är; För då blir 

föräldrarna trygga. Men informanterna påpekar att detta kan vara svårt om pedagogen och 

barnet inte förstår varandra. Mer än hälften av informanterna (A, B, C, D, I) menar att den 

individuella kunskap de har om några ord och fraser, sånger och ramsor underlättar barnets 

anknytning, eftersom både barnet och vårdnadshavarna tycks känna trygghet i att pedagogen 

känner till och kan lite av deras kultur. Undersökningen visar också att åtta av nio informanter 

påtalar att det är viktigt att se varje barns enskilda behov och att invänjningen därför bör få ”ta 

sin tid”. Vi är ju olika, det här barnet och den här familjen har dom här behoven menar 

informant G. Informanten med annan åsikt hade diger erfarenhet av förskola men knapp 

erfarenhet av flerspråkig förskola. 

 

Språkstöd är många barns förutsättning för god invänjning och utveckling 
Många och olika språk skapar ett stort behov av både tolk och modersmålstränare vid 

invänjningar i förskolans verksamhet, och detta finns enligt informanterna i viss utsträckning. 
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Dock är tillgängligheten begränsad så det är inte självklart att det alls finns något språkstöd att 

tillgå alls under invänjningen menar följande sex informanter (A, C, H). Informant D säger: 

om dom har tid, det är ju tiden alltså, om dom har tid. Informant G framhåller; Officiellt har 

vi många timmar att förfoga över till varje barn, men i verkligheten är det jättesvårt att få till 

dom timmarna. Tolk fanns enligt informant F att tillgå tillsammans med rektor (…) när det 

har varit lite specialgrejer runt familjen, när det har varit sånt där som det var väldigt viktigt 

att vi får reda på. Endast från en informant (A) framkom det erfarenhet av att 

modersmålstränare alltid är med under invänjningen. 

 

Informanterna ser ett påtagligt behov av tillgängliga modersmålstränare både som länk 

mellan barnet och pedagogen och för att förklara verksamheten och få information om 

barnet; Vilket är mycket svårt när det är språkförvecklingar nästan hela tiden (inf. G). Från 

hälften av informanterna (B, D, G, I) framkommer det att språkstöden framförallt under 

invänjningen, bidrar med kulturell kunskap till pedagogerna. Informanterna lyfter upp att de 

ser en stor fördel i att studera hur språkstöden gör, hur hårt de betonar språket och hur 

samspelet ser ut när de talar till barnet, även för att få mer insikt om den kultur barnet för 

med sig. Dock erfar informant G att modersmålstränarna inte är speciellt bra på det svenska 

språket, översättningen sker inte som informanten önskar.  

 

Modersmålet åstadkommer en snabbare tillit påpekar fem informanter. Tre av dem (B, C, D) 

menar också att nyckeln till invänjningens tillit och trygghet kan vara att barnet hör sitt 

modersmål, klangen och melodin som barnet är van att lyssna till. Melodin i språket är en 

trygghet, att försöka prata som föräldrarna gör menar informant B, och flera ser också ett 

stort behov vid svåra invänjningsprocesser; 

 

Ända tills vi fick modersmålstränaren faktiskt, jag kämpade jättehårt tillsammans 

med mina kollegor för att vi skulle få en. Och när hon kom, och han hörde att det 

fanns en som pratade hans språk, då tyckte han att det var roligt.                                                                 

(Inf. C). 

 

Modersmålstränare behövs enligt flertalet informanter. oavsett om invänjningen sker under en 

kort period under några intensiva dagar, eller upp till flera månader som den kan ta med 

otrygga barn. En utdragen invänjning ser dock alla informanter som en konsekvens av att 

barnet inte kommer kontinuerligt under invänjningen. 
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Viktigt att prata modersmålet hemma 
Informant A och C som båda är invandrade i vuxen ålder lyfter fram att många 

vårdnadshavares ambition främst är, att barnet ska lära sig svenska, vilket de tolkar som ett 

sätt att undvika språkliga brister hos sina barn.  En av pedagogerna uppmärksammade att de 

finns småbarn som nästan aldrig hör sitt modersmål, dels för att barnet kanske somnar på väg 

hem och dels konstaterar de att det finns vuxna som inte pratar så mycket med sitt barn. Barns 

modersmål kan därigenom bli andraspråk ”istället” för svenskan. Hälften av informanterna 

(A, C, D, I) påtalar också att de får mycket ansvar eftersom de ser att bristen på tillgängliga 

modersmålstränare medför att det blir extra viktigt att bejaka barnets kultur, exempelvis 

påtalar två informanter (G, H) hur viktigt det är att precisera för vårdnadshavare, vilken 

avgörande betydelse modersmålet har för barnet.  

 

Informant G har med sina 20 år i flerspråkig verksamhet, påtagligt uppmärksammat att en 

majoritet av många olika språk i förskolan medför att segregera många nationaliteter till ”en 

grupp” snarare än att integrera familjerna i det svenska samhället - genom det svenska 

språket;  

 

Men då, om det skulle komma en mindre grupp mångkulturella, eller från olika 

kulturer och det är övervägande svenskar, eller åtminstone 50/50 så finns ju det 

svenska språket runtomkring dig i barngrupperna (…). Idag har vi två svenskar som 

är ett år och dom pratar inte. Och sen är det tolv, ca som inte har svenska språket. 

Hur ska dom tränas annat än genom, från oss vuxna? (…) dom ska ju tränas i det 

sociala samspelet barn emellan.  

 

Vanmakten tydliggör att barnen inte blir naturligt språktränade då verksamheten har en icke-

svensk språklig majoritet och det svenska språket saknas i barnform. Hälften av informanterna 

(C, F, G, H,) lyfter också fram att de ideligen måste prata med barnen för att de alls ska få 

höra de svenska orden och den satsmelodin. 

 

Pedagogernas syn på språkstöd för samarbetet med hemmet 
Många språk finns att tillgå genom språkkunniga kollegor menar informanterna A, C, D, E 

och samarbetet inom arbetslagen utgår ofta från dessa, men de ser samtidigt att de når inte 

alltid fram för att förmedla information när varken de eller vårdnadshavare kan hantera den 

andres språk: Vi vet inte om dom förstår eller vad dom inte förstår lyfter informant A upp.                               
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Informant H uttrycker tydligt sin roll då denne saknar språkliga kunskaper: man säger inte 

det man vill utan det man kan. Alltså det blir kanske lite torftigt samtal. Informant C 

uttrycker frustrationen mycket väl: 

 

För det är ganska jobbigt att alltid man har något viktigt och berätta och så har man 

inte tillgång till modersmålstränarna för dom är överallt och dom har inte tid och så 

har man nåt jätteviktigt att berätta och så ser man bara, Aah! Dom förstår inte vad 

jag säger! (Inf. C). 

 

Det kan ta mycket mera tid att prata ”klart” med ett barn med en annan kultur eftersom 

många barn saknar både förståelsen om de svenska ordens innebörd och insikt om det 

svenska språkets samtalskultur, då någon ska klargöra vad man får göra och inte får göra 

menar informant B och I. Flertalet (C, D, E, F, H) framhåller också att bilder och framförallt 

kroppsspråk och stödtecken kan vidga förståelsen mellan både barn och vuxna. De menar 

också att genom att använda vissa basord eller en enklare och långsammare talad svenska, 

lätt invandrarsvenska underlättas kommunikationen med familjerna. 

 

Många vårdnadshavare med annan kultur behöver tydligare information 
Informant A har uppmärksammat att förskolan är första länken till det svenska samhället för 

många familjer med annan kultur, vilket innebär att många vårdnadshavare inte alls känner till 

vad en förskola är. Många av dem saknar förförståelse om hur svensk förskola gynnar barns 

utveckling under småbarnsåren, ofta grundat på att de tror att det är detsamma som en skola. 

Informanterna ser att missförstånden medför att de måste kunna redogöra för vårdnadshavare 

med annan kultur, vilken roll förskolan har och vilka riktlinjer som styr verksamheten 

eftersom de ser att olika kulturer har olika synsätt. Informant C uttrycker dilemmat:  

 

(…) alla dessa missförstånd! Hålla tider är svårt, hålla tider. Kanske har det med 

våra olika kulturer att göra. Hur man uppfattar tiden, vad har man tiden till? Vi 

svenskar är ju väldigt noga med tiden. Ska barnet komma sju så ska den komma 

sju och ska barnet hämtas ett så ska barnet hämtas ett. Då kommer man inte 

halvnio och sen hämtar halvtre. Det tar så mycket energi. 

 

Informanterna erfar att arbetet visar att olika kulturer värderar tid, rutiner och barns behov och 

fostran mycket olika. Informant E som lyfter fram att vårdnadshavare har känt sig illa bemötta 

av pedagoger, har då ur sin erfarenhet med annan kultur konkretiserat för kollegorna att det 
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beror på vissa kulturella skillnader. Alla informanter lyfter fram att det är viktigt med en bra 

relation till vårdnadshavarna, men att de ofta måste konkretisera verksamhetens rutiner och 

regler för vårdnadshavarna; Vi brukar jobba så här, för att barnet ska känna sig trygg (är det 

viktigt) att ni kommer och passar tider (inf. E).  

 

Informanterna framhåller att de måste vara mycket konkreta, nästan övertydliga då de 

samtalar med många vårdnadshavare med annan kultur. Dels för att barnet ska bli trygg av 

vårdnadshavarens trygghet och anknyta snabbare och dels utifrån verksamhetens aktiviteter. 

Från hälften av informanterna (A, C, D, F) framkommer det att de återkommande visar och 

förklarar att barnet har behov av olika kläder och varför det är viktigt för barnet att de passar 

överenskomna tider och rutiner. Flera informanter (B, E, G, ) menar också att de behöver 

klargöra vårdnadshavarens roll, ställa lite krav och vara ganska bestämda mot många 

vårdnadshavare med annan kultur för att de ska förstå att sätta gränser och acceptera både 

verksamheten och kunna lämna ifrån sig barnet. De menar vidare att det oftast är otrygga 

vårdnadshavare som inte har förstått vad förskolan är, som gör invänjningen svår för både 

barnet och verksamheten.  

 

Arbetet är mer komplext än i enspråkig förskola 

Arbetet kräver mer engagemang av pedagogerna än enspråkiga verksamheter 
Alla informanter lyfter fram att arbetet i flerkulturella förskolor kräver mer av dem själva, 

både språkligt och psykologiskt, än vad de anser att arbete i enspråkiga förskolor innebär. 

Informant D uttrycker att det skulle vara trevligt om det var lite mer svensk inblandning. 

 

De ser samtidigt att invänjning med barn av annan kultur medför att de ofta konkretiserar att 

de i första hand är till för barnet och inte de vuxna. Några informanter (B, I,) menar att det 

arbetet sker en hel del utifrån vårdnadshavares privata och sociala bekymmer, att det inte är så 

mycket ”rent” pedagogiskt arbete på en flerkulturell förskola, utan mycket annat som tar 

mycket energi och tid av den pedagogiska verksamheten. Det rings många telefonsamtal för 

att få veta om, och varför barnet inte kommer, som förskolan förväntar sig att 

vårdnadshavarna själva sköter om. 

 

Många föräldrar kommer ju till oss och vet inte vad dom ska göra riktigt, om barnen 

är sjuka eller om dom har fått nåt brev som dom inte förstår (…). Men samtidigt är 
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vi ju lite försiktiga med så att vi inte… man kan hjälpa stödja dom men inte så att det 

ska bli ett väldigt arbete hos oss, av allt dom behöver stödjas med. Vi kan skicka dom 

vidare där dom kan söka sig hjälp med det dom söker åt.       (Informant A). 

 

Kulturella skillnader 
Så gott som alla informanter hävdar att det är upp till dem själva att förskansa sig och få 

information om barns olika språk och kulturer för att klara förskolans flerkulturella arbete. 

(…) det är väldigt viktigt att ha kunskap om dom här kulturerna också, för att inte tycka saker 

är konstigt menar informant B. En av dem uttryckte dock att det inte alls går att få veta något 

om ett kommande barns kultur eftersom de är som en ”öppen bok”. Att se varje barn och 

familj som unik framkom från fler informanter, men informanterna framhöll snarare 

pedagogens personliga engagemang för att lättare ”ta sig an” arbetet. 

 

Informanterna påtalar att det ligger mycket ansvar på dem att integrera många familjer med 

annan kultur, i förskolans normer och värderingar eftersom många familjer saknar ”den” 

insikten och förståelsen. Mat situationer och uteaktiviteter är det som främst kommer upp. 

Många barn med annan kultur är inte alls vana vid förskolans pedagogiska och svenska 

aktiviteter vilket informanterna önskar att barnen vore, då de ser att framförallt anknytningen 

underlättas av detta menar fyra informanter (D, E, H, I). Bäst går det ju (under invänjningen) 

för dom barnen som har varit på öppna förskolan eller familjecentralen som det heter (inf. 

D). Barnet ska vara social av sig menar informant E eftersom barnet då börjar samspela 

automatiskt. 

 

Många barn har inte heller någon vana vid ute lyfter informant D fram. Vårdnadshavares 

åsikter speglar av sig i barnen som själva säger att de inte vill gå till skogen. Flera informanter 

uppmanas också att inte gå ut med barnen när det är regnigt och snöigt eller ens till skogen på 

grund av vårdnadshavares dåliga erfarenheter av kyla, fukt, och skogsbesök (D, F, ).  

Informanterna konkretiserar också ideligen verksamhetens regler, normer och förutsättningar 

för vårdnadshavare med annan kultur. Informanterna anser att missförstånd oftast beror på att 

parterna inte har förstått varandra: Att vi inte förstår varandras kulturer lite, (…) vi ska ju 

tillmötesgå varandra (inf. D). Det framkommer även att det är svårt att få många av 

förskolans vårdnadshavare med annan kultur att komma på föräldramöten (B). På grund av 

stora kulturella skillnader påtalar också flertalet informanter (A, B, C, E, F, I) att de måste 

hjälpa vårdnadshavare att sätta gränser och förklara och argumentera med vårdnadshavare om 
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varför de som personal agerar si eller så eftersom de ser stora skillnader i barnuppfostran. 

Informant B som även säger sig arbeta i ett socialt tungt område säger att; Det är väldigt 

fysiska grupper, dom slåss och hårda ord, kallar varandra saker.  

 

Flertalet (B, C, F, G, I) konstaterar markant att arbetet är både energikrävande och psykiskt 

påfrestande, och att de måste vara påslagna och tänka hela tiden. Man konfronteras på ett helt 

annat sätt än med svenska familjer menar (inf. D). Hälften av informanterna (B, C, E, I, ) 

lyfter fram att det är viktigt att som pedagog agera snabbt då de hör barn prata negativt. De 

lyfter fram att de arbetar mycket med värdegrund, utifrån de motsättningar och den 

problematik som uppstår på förskolan. Det kan komma mycket negativa uttryck hemifrån då 

barn säger kränkande saker till varandra, och att barnet inte får leka med-, sitta intill - eller 

prata med ett annat barn med en viss hudfärg eller trostillhörighet. Informanterna påtalar att 

de arbetar kontinuerligt med konfliktlösning, och informant B lyfter fram att det även uppstår 

svårigheter på förskolan mellan vårdnadshavare från olika kulturer, nedanstående minne är 

från ett föräldramöte:   

 

Speciellt kan jag upptäcka mellan X -språkiga och XX  -språkiga. Här 

kan man upptäcka något väldigt fult plötsligt bara. När dom som 

pratar X  bara vänder ryggen till de XX väldigt tydligt Och det är lite 

fult och då gäller det att gå in och uppmärksamma det med 

föräldrarna för att bryta det där. 

 

Några informanter ( H, I) önskar också att politikerna förstod att det krävs mer (resurser) i de 

socialt tunga områden där några av dem arbetar. 

 
 

Det komplexa arbetet utvecklar både pedagoger och verksamhet  

Från alla informanter framkommer det olika perspektiv på hur flerkulturell verksamhet bidrar 

till att nya idéer skapas, på grund av och utifrån de svårigheter som tillstöter i vardagen.   

En bidragande orsak till att pedagogerna arbetar kvar trots att det socialt mer komplexa 

arbetet är just personlig utveckling menar de. Samtidigt som informanterna poängterar att 

arbetet innebär att de måste tänka hela tiden påtalar informant I: (…) det är ju inte 
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mångkulturella som man tröttnar på, utan det är ju förutsättningarna. Verksamheten skapar 

ett starkare arbetslag men framförallt en vidare syn på människor, detta till trots.  

 

Informant I lyfter fram att några av de största synpunkterna kring utvecklingen av 

flerkulturella verksamheter är de stora vinster de ser med att ha färre barn på avdelningarna, 

för att kunna ge barnen den tid de har rätt till. Några informanter har uppmärksammat (C, H) 

att många barn saknar en vuxen förebild som lär dem barnets modersmål, och menar därför att 

det borde anställas fler modersmålstränare.  

 

En av de invandrade informanterna lyfter också fram att förskolan borde profilera sig mer så 

att fler familjer med annan härkomst får insikt i öppna förskolans integrerande verksamhet. 

Om mer konkret information från blanketter översattes till varje modersmål skulle betydligt 

fler vårdnadshavare lättare få insikt om vad förskolan är för något vilket skulle underlätta 

invänjningens språkliga svårigheter menar informant H. 

 

Sammanfattning av undersökningens kategorier 
Pedagogernas genuina engagemang är betydelsefullt för att få trygga vårdnadshavare eftersom 

deras uppfattning om förskolan utgår från pedagogernas förhållningssätt. Eftersom arbetet 

utgår från andra normer än den svenska förskolans konventioner och förskolan tycks vara 

många familjers enda länk till det svenska samhället, visar det sig att många vårdnadshavare 

också kommer med sociala frågor som snarare rör integreringen än det pedagogiska arbetet. 

Pedagogerna måste därför ofta konkretisera att de främst finns för barnet. Genom att erbjuda 

mycket tid kan insikt om verksamheten växa till trygghet hos barn och vårdnadshavare och 

invänjningen går lättare för de barn som är vana vid exempelvis svenska förskoleaktiviteter.  

 

Det ställs andra krav än i enspråkiga verksamheter. Framförallt tar arbetet mycket tid och 

energi men detta genererar utvecklingen av både dem och verksamheten. Informanterna tar 

oftast själva reda på information, dels vilket modersmål barnet har och dels vilken kulturer 

barnet är van vid. Invänjningen underlättas enligt pedagogerna av att de har ett språkkunnigt 

arbetslag och att pedagogerna besitter mer språklig och kulturell kunskap än kollegor i 

enspråkiga förskolor. 

 

 27



 

Övertydlig information om barnets behov i verksamheten och kontinuitet underlättar många 

vårdnadshavares förståelse för invänjningen. Tillgängliga modersmålstränarna har stor 

betydelse eftersom det har visat sig att barnets nyckel till invänjningen kan bestå i att ha höra 

modersmålet. Hur språkstöden agerar när de samtalar är av stor vikt att anamma liksom om 

det finns språkkunniga kollegor i arbetslaget. Kroppsspråk används tillsammans med en 

enklare variant av svenska för att förstärka samtalen då parterna brister i respektive 

språkförståelse. 

 

Pedagogerna framhåller att de ständigt arbetar med värdegrundsfrågor och konfliktlösning, 

vars svårigheter visar sig även på förskolan mellan vårdnadshavare med olika religiös 

tillhörighet. Detta gör tillsammans med de stora skillnader som de uppmärksammat i synsätt 

och barnuppfostran, att pedagogerna måste vara medvetna om arbetets värderingar för att 

kunna konkretisera varför de agerar si eller så. De behöver vara bestämda då de förklarar för 

vårdnadshavare med annan härkomst vad verksamheten går ut på för att de ska få insikt och 

bli trygga i ”sin” roll på förskolan. Brist på svenska barn medför en flerspråkig majoritet, 

vilket ger sämre förutsättningar till svenska som talat barnspråk. Genom att tillåta ordväxling 

barn emellan kan pedagogerna bejaka barnets identitetsutveckling och kulturtillhörighet i brist 

på modersmålsträning. 

 

Analys och diskussion                 

Syftet var att undersöka och lyfta fram vad pedagoger uppfattar som gynnsamt vid 

invänjningen av barn med annan härkomst i en flerkulturell och flerspråkig verksamhet. I 

relation till tidigare forskning och litteratur presenterar jag här vad jag kommit fram till 

utifrån mina intervjuresultat från nio pedagoger på sex flerkulturella förskolor.  

 

Invänjning av barn med annan kultur 
Majoriteten i studien framhåller stort att pedagogernas engagemang styr förhållningssättet till 

familjer med annan kultur. Dels visar undersökningen att trygga vårdnadshavare genererar 

trygga barn och vice versa, dels kräver barnets anknytning ett genuint engagemang från 

pedagogens sida för att finna barnets nyckel. Det som föregår utvecklingen av trygghet blir då 

kontinuerliga besök på förskolan för att barn och pedagoger ska kunna knyta an till varandra 

vilket bekräftas av Pramling (1993) och Erixon, m.fl. (2007). Trots detta konstaterar jag att 

studien visar på skilda uppfattningar av rutinernas betydelse i förhållande till att lyssna in 
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barns signaler vilket Pramling (1993) styrker. Förskolornas strukturerade vanor är förvisso av 

stor betydelse men det som krävs för invänjning av barn med annan kultur är enligt denna 

undersökning istället engagerade pedagoger som ser till varje barns enskilda behov.  

 

Studien visar tydligt att invänjningen främst gynnas av pedagogers genuina förhållningssätt. 

Detta kan jag konstatera genom att engagerade pedagoger genererar den nödvändiga tillit som 

måste infinna sig hos vårdnadshavare. Detta styrker således Eklund (2003) Lindahl (1996), 

Persson (1994) och Pramling (1993). Det har med andra ord oerhört stor betydelse just 

invänjningen att pedagogerna visar sitt intresse och stort engagemang för barnets kultur, men 

jag är också förvissad om, att om barn med annan kultur ska kunna utveckla en positiv 

socialisering i samhället i förskolans sociala och kulturella miljö måste barnets kulturella 

tillhörighet bekräftas kontinuerligt. Vilket Eklund (2003) också hävdade. Detta påvisar 

således även barnets behov av att kontinuerligt besöka verksamheten. 

 

Vidare åskådliggör undersökningen verksamhetens pedagogiska förhållningssätt. Detta sätter 

jag i samband med att pedagogerna mer eller mindre bekräftande riktar sin uppmärksamhet 

mot vårdnadshavare. Studien visar att positivt bemötande avsevärt lättare kan grundlägga tillit 

och förståelse för hur förskolan gynnar barnets utveckling vilket bekräftas av Ivarsson 

Jansson (2001) och Persson (1994). Dels lyfter studien fram att trygga vårdnadshavare överför 

sin trygghet till barnet - vilket genererar en snabbare anknytning (Lindahl, 1996, Pramling, 

1993) och dels påvisar den att samarbetet fungerar bättre med trygga vårdnadshavare vilket 

Nauclér, Welin & Ögren (1988), Persson (1994) och Pramling (1993) hävdar. Jag kan också 

konstatera att studien synliggör att även vårdnadshavare behöver ”vänjas in” vilket (Norell 

Beach, 1995) hävdar i sin litteratur. 

 

Studien visar vidare att tillgängliga språkstöd är nödvändiga för att många barn alls ska kunna 

integreras i förskolan. Iinvänjningsprocesser har visat sig svåra beroende på att barnet inte 

kunnat knyta an till en vuxen. eftersom många barns nyckel till invänjningen består i att bli 

förstådd. Detta konstaterar jag genom studiens citat som synliggör att barnet visat sig bli 

otrygg då ingen vuxen förstår det, vilket jag också finner stöd för i Nauclér, Welin & Ögren 

(1988) och Eklund (2003).  
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Arbetet med andra kulturer i verksamheten  
De nio intervjuerna återspeglar ett komplext arbete och olika förhållningssätt i mötet med 

andra kulturer. Pedagoger på flerspråkiga förskolor är enligt undersökningen i stort behov av 

såväl kunskap om egna kulturens synsätt som andra kulturers synvinklar. Språkstöd eller 

flerspråkiga kollegor tycks vara nästintill oundvikligt som resurs hos dessa pedagoger då 

arbetet kring barn med annan kultur ofta utgår från ett annorlunda arbetssätt vilket Ehn (1996) 

och Ronström, Runfors, Wahlström (1995) styrker. Trots detta visar studien tydligt att dessa 

”andra resurser” i princip är ett personligt ansvar, och stämmer därmed inte alls med Ivarsson 

Janssons (2001) påstående att pedagoger ska få information om ett barns hemförhållanden. 

Jag kan tydligt se både att verksamheten kräver särskilda kompetenser och att pedagogerna 

behöver ha en klar insikt om sitt förhållningssätt, vilket Nauclér, Welin & Ögren (1988) och 

Von Brömssen, (2006, red.) stödjer. 

 

Vidare kan jag konstatera att många vårdnadshavare med annan kultur har svag insikt i 

förskolan vilket förorsakar att många barn inte kommer kontinuerligt vare sig under eller efter 

invänjningen eftersom de vuxna är osäkra. Genom att komma med frågor som snarare rör 

integreringen i samhället än den pedagogiska verksamheten påverkas därmed förskolornas 

verksamhet, vilket Ivarsson Jansson (2001) och Pramling (1993) också stöder. Studien visar 

att denna ambivalens vanligtvis beror på stora kulturella olikheter som Eklund (2003) 

bekräftar, eftersom en gynnsam integrering av barn med annan kultur förutsätter att de 

inblandade är införstådda med förskolans roll. Genom detta kan jag således slå fats att många 

barns anknytning och samspelande möjligheter minimeras avsevärt eftersom sporadiska besök 

försvårar barnets integrering i förskolan. 

 

Studien påvisar med detta fram att många vårdnadshavare inte alls känner till vad en förskola 

är utan tror att förskolan har samma innebörd som en skola. Detta blir framförallt tydligt 

genom att pedagogerna ofta ser att vårdnadshavare har andra synsätt av barns utveckling än 

förskolans uppfattningar. Lindahl (1996) och Persson (1994) stödjer så detta. För många 

familjer med annan kultur innebär det att förskolans är deras första länk till det svenska 

samhället, vilket medför att de påbörjar socialiseringsprocessen i och med sitt behov av 

förskoleplats. Ehn (Lindahl, 1996) och Eklund (2003) som styrker detta, menar dock att det 

beror på att familjerna bara kommer i kontakt med värderingarna vid invänjningen. 
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Ivarsson Jansson (2001) hävdar att mer samtalstid med vårdnadshavare genererar förståelse 

och insikt om förskolan lättare, och undersökningen lyfter också fram att pedagogerna måste 

avsätta oerhört mycket tid för att etablera förtroende hos många vårdnadshavare med annan 

kultur. Samtidigt visar studien att pedagogers arbetssätt lyfter fram hur deras intresse inför 

andra kulturella vanor och språk ser ut. För det första åskådliggör den hur pedagoger ”ser” på 

andra kulturer och för det andra visar detta på hur samarbetet ser ut med hemmet. Trots att 

samarbetet är pedagogens ansvar synliggör studien att ett gediget samarbete med 

vårdnashavare inte är självklart för alla pedagoger i studien vilket Ivarsson Jansson (2001) 

stödjer. Ett ”smalt” samarbete utgör därmed ett dilemma eftersom många vårdnadshavare blir 

trygga av att se hur pedagogen tar till sig barnet. Med andra ord betyder det att pedagogens 

personliga intresse lyfter fram hur barnets kultur och språk accepteras och bejakas i 

verksamhetens interkulturella perspektiv.  

 

Pedagogernas bemötande av andra kulturer  
För det första bidrar språkliga brister till att pedagogerna måste ge tydligare och mer konkret 

information till många vårdnadshavare med annan kultur vilket även omfattar kroppsspråk i 

kommunikationen. För det andra belyser studien förskolans interkulturella perspektiv 

eftersom pedagogerna lyfter fram olikheter och olika synsätt genom sin syn på andra kulturer.  

 

Undersökningen visar att vårdnadshavare med annan kultur vanligtvis bemöts med 

övertydliga och konkreta förklaringar eftersom detta liksom upprepad information kan få 

vårdnadshavare att förstå den socialiserande och utvecklande meningen med förskolan lättare. 

Detta finner jag också stöd för i Eklund, (2003), Erixon m.fl. (2007), Ivarsson Jansson (2001), 

Lindahl (1996) och Pramling (1993).  

 

Det framkommer följaktligen att många vårdnadshavare med annan kultur har mycket svag 

insikt i vad svensk förskoleverksamhet innebär, vilket många gånger medför en svårare 

invänjningsprocess (Lindahl, 1996, Eklund, 2003, Pramling, 1993). Studien visar att svag 

insikt i förskolans svenska normer innebär att verksamheten dagligen utgår från 

värdegrundsfrågor och mycket konkret konfliktlösning, framförallt i barngrupperna men även 

mellan vårdnadshavare från olika kulturer. Detta medför att pedagogerna ideligen måste 

redogöra för både förskolans roll och vad de i egenskap av pedagog står för, men framförallt 

måste de klargöra förutsättningarna för barnets olika behov för att det ska kunna delta i 
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förskolans verksamhet. Detta lyfter markant fram att många vårdnadshavare inte själva tar 

reda på hur förskolan fungerar- till skillnad från vad Ivarsson Janssons (2001) hävdar att de 

ska. Sammantaget visar också ovanstående att flerkulturell verksamhet för med sig andra 

kompetenser än de som pedagoger i enspråkig verksamhet behöver – därför att de måste 

konkretisera dilemman professionellt. 

 

Vidare pekar studien på att anknytningen går lättare för de barn som förstår och känner igen 

förskolans aktiviteter vilket stöds av Lindahl (1996) och Strandell (1994). Detta synliggör att 

några av studiens förskoleverksamheter bemöter barn med annan kultur enligt ett förväntat 

(normerande) utvecklingsmönster (Hörnfeldt, 2002, Markström, 2005). Studien lyfter med 

andra ord fram att pedagogernas tolkning speglar verksamhetens synsätt och återskapar 

förskolans traditionella värderingar (Ehn, 1996, Markström, 2005, Lunneblad, 2006) om hur 

barn förväntas vara. 

 

Undersökningen visar slutligen att pedagogernas möten med andra kulturer generar såväl 

konkreta idéer om flerspråkiga förskolors arbetssätt som vilken inblick de önskar att familjer 

med annan kultur har ”med sig i bagaget” inför invänjningen. Dels visar undersökningen att 

detta många gånger beror på språkliga dilemman och dels på att många barn med annan kultur 

inte känner till de svenska barnpedagogiska aktiviteterna. Barns ovana kan innebära en 

svårare invänjningssituation eftersom många barn därmed befinner sig i en otrygg miljö som 

Lindahl (1996) påstår. Genomgående i intervjuerna är att språkbarriärer underlättas av olika 

kroppsspråk, bilder och av att pedagogerna studerar hur språkstödens kommunikation ser ut 

(Ronström, Runfors & Wahlström (1995) med barnet. 

 

Till sist går det att urskilja en stor medvetenhet kring att vilja bejaka barns skilda kulturer, till 

förmån för barns identitetsutveckling (Ehn (Lindahl, 1996) och Eklund, 2003) men 

Skolverkets interkulturella direktiv innebär att arbeta medvetet med barns olika språk och 

kulturer. Undersökningen påvisar därmed att pedagogerna har olika erfarenheter av både 

flerkulturell verksamhet och de olika behov som finns hos barn med annan kultur, därmed 

kan det tolkas som att förskolornas praktiska arbete sker olika. Gruber (2007), Lorentz & 

Bergstedt, (2006, red.) och Lahdenperä (2004) bekräftar således att olika åsikter avgör hur det 

praktiska mångfaldsarbetet ska ske. 
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Styrdokumenten kontra studien 
Undersökningen visar att de nio pedagogerna bejakar andra kulturer varierande.  Intervjuerna 

synliggör att det krävs ett positivt bemötande från pedagogernas sida för att de ska klara av att 

framhålla mångfalden som Skolverkets Allmänna råd och kommentarer för kvalitet i 

förskolan (2005) föreskriver. Studien tydliggör i och med detta att kontentan av genuint 

intresse och engagemang som stödmaterialet (Skolverket, 2006) förordar, inte förstås lika av 

alla. Därmed kan jag konstatera att pedagogerna ser olika betydelser vid användningen av 

språkstöd, vilket Skolverket (2006) framförallt förordar vid invänjningen.  

 

Pedagoger bör vara medvetna nog för att förstå och acceptera att olika kulturer ser sitt synsätt 

som det normala eftersom barns skilda kulturer ska bejakas såväl kulturellt som språkligt. 

Men studien visar tydligt att kontinuerliga reflektioner kring olika värderingar och synsätt inte 

är ett självklart förhållningssätt för alla pedagoger. Det är möjligt att inte alla studiens 

informanter har uppmärksammats på att dessa barn har rätt att utveckla dubbel kulturtillhö-

righet sedan 2004 (Skolverket, 2006) 

 

Undersökningen synliggör således att det krävs andra kompetenser hos pedagogerna som på 

grund av professionen ska få kompetensutveckling eftersom flerspråkig verksamhet medför 

särskilda krav (Skolverket, 2005). Trots detta visar studien påtagliga brister eftersom 

arbetslagen inte ens får så adekvat information som vilket modersmål ett kommande barn med 

annan kultur har. Detta liksom annan betydelsefull information tar pedagogerna vanligtvis 

själva reda på. Följaktligen går Skolverkets riktlinjer stick i stäv mot en värdefull aspekt del i 

denna undersökning. 

 
Ett genuint samarbete grundar sig på pedagoger som kan integrera samarbetet från en 

gemensam värdegrund och tydliggöra sin och förskolans roll för vårdnadshavare med annan 

kultur (2006). Studien belyser dock att detta är mycket komplicerat. Dels tyder studien på att 

en viss osäkerhet kring hur pass bestämda pedagogerna behöver vara mot vårdnadshavare och 

dels lyfts en tycka synd om dem – syn fram, eftersom ”de inte känner till våra livsvillkor.” 

Pedagogerna ska trots detta arbeta professionellt enligt Skolverkets riktlinjer som utgår från 

en rak och uppriktigt bestämd kommunikation, för att undvika studiens påvisade svårigheter i 

samarbetet med vårdnadshavare. 
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Sociokulturella perspektivet kontra studien 
Skolverket (2005) framhåller att det sociokulturella arbetssättet ska kunna utveckla kognitiv, 

social - och språklig kompetens hos barn trots språkliga barriärer. Studien visar däremot att 

detta snarare synliggörs som intentioner hos pedagogerna, eftersom perspektivet utgår från 

barns delaktighet (Säljö, 2000). Det sociokulturella arbetssättet förutsätter både barns 

förståelse - för att knyta relationer, liksom insikt om förskolans aktiviteter. Följaktligen utgår 

inte det teoretiska perspektivet från studiens undersökta praktiker. Det förordas från högre 

instanser (Skolverket, 2005) att verksamhetens sociala aktiviteter bör ske kontinuerligt och 

utgå från mindre barngrupper med fler pedagoger, med tanke på arbetets komplexitet men 

studien visar påfallande att det inte är på det viset. Studien lyfter istället upp en komplicerad 

arbetssituation som dels belyser att oerhört mycket privat engagemang krävs och dels tycks 

politiker ha föga insikt om att dessa förskolor kräver andra och betydligt fler resurser än 

enspråkiga förskolor. Barns möjligheter till sociala samspel enligt det sociokulturella 

perspektivet försvåras därmed på grund av parternas språkliga - och kulturella barriärer vilket 

jag finner mycket stöd för (Eklund, 2003, Lindahl, 1996, Nauclér, Welin & Ögren, 1988, 

Strandell 1994). 

 

Socialisationsteoretiskt – och samhällsteoretiskt perspektiv kontra studien 
Undersökningen visar att ett socialisationsteoretiskt perspektiv synliggörs i förhållningssättet 

hos de av studiens pedagoger som har utvecklat en bredare interkulturell förståelse för 

integrering av barn och vårdnadshavare med annan kulturell härkomst. Dessa pedagoger är 

införstådda med att bemötandet är det som främst påverkar en god socialisering, vilket jag 

finner stöd för i Eklund (2003), Studien visar att reflektioner har manat fram en medvetenhet 

som innefattar god kompetens och insikt om vad gynnsamma socialiseringsprocesser i princip 

kräver av båda parter. Markström (2005) och Stier (2009) stöder sålunda detta.  

 

Vidare kan jag även urskilja att Grubers (2007) och Léons (Hörnfeldt, 2002) forskning även 

stämmer överens med studiens pedagoger. Flera intervjuer påvisar att pedagogerna lyfter fram 

den svenska förskolekulturens tänk, på ett sådant sätt att andra kulturers barnsyn mycket lätt 

kan uppfattas som både mer eller mindre bristfälliga. De osynliga sociala normerna för hur 

barn ska vara är vid en viss ålder är så inpräntade i den svenska förskolans norm, men detta 

får inte förbises allteftersom pedagogerna får en allt bredare kulturell bas att reflektera våra 

svenska värderingar mot.  
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Slutsats 
Jag konstaterar således att regelbundna besök på förskolan är nog så viktiga för att uppnå 

trygghet, men det är framförallt det ärliga engagemanget i pedagogers förhållningssätt som 

avgör hur tillitens till familjens vuxna medlemmar vinns. Engagemanget innebär att avsätta 

oerhört mycket mer tid och att vara lyhörd för andra kulturers integrerande förutsättningar. 

Olika språk och kulturer ska enligt styrdokumenten utöva inflytande för att berika våra 

synsätt, men när – och hur svårigheter bemöts i vardagen, beror på arbetslagets och 

framförallt på pedagogens genuina syn på andra kulturer. Det är med andra ord inte som 

förväntat trygga rutiner i barnens vardag som avgör en god invänjningsprocess för barn med 

annan kultur, utan det sociala bemötandet mellan familjer och pedagogerna. 

 

Vidare forskningsfält 
Vårdnadshavares tankar kring pedagogers uppfattningar om förskolans (interkulturella) 

arbetssätt vore mycket värt att undersöka. Dels hur vårdnadshavare med annan härkomst 

uppfattar att pedagoger arbetar med mångfald och dels hur vårdnadshavare anser att förskolor 

skulle kunna bejaka mångfalden i relation till familjernas integrering och barns olika behov av 

förskoleaktiviteter.  

 

”Att skapa en trygg miljö i förskolan för otrygga barn är inte det lättaste.  

Men det är den vuxnas ansvar om barn leker, hur barn leker och vad barn 

leker”.                                                                 (Erixon m.fl. 2007, s.91). 
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Bilaga 1   

 
bild 

Till de flerspråkiga 
förskolorna

 
 
 
Hej, Cecilia här.  
Jag studerar till förskollärare vid Campus Norrköping på Linköpings Universitet. Jag 
ämnar skriva examinationsuppsatsen om invänjning/inskolning på flerspråkiga 
förskolor. 
 
Syftet med uppsatsen är att få veta hur invänjning går till i flerspråkiga förskolor, vad 
som är av vikt att tänka extra på när man arbetar i dessa förskolor. 
Jag kommer att genomföra en intervju (vi för ett samtal kring de frågor jag har) 
Frågorna kommer att beröra hur du som förskollärare ser på invänjning i förskolan, 
dina tankar och din värdefulla erfarenhet. Din identitet kommer att vara anonym i 
uppsatsen, men intervjun kräver inspelning med bandspelare för att du ska få full 
uppmärksamhet av mig. 
 
Min erfarenhet gör att jag är fullt införstådd med att tiden kan vara knapp men ett 
samtal med var och en av er (8 deltagare behövs) på 30-45 min skulle betyda oerhört 
mycket för detta arbete. Plats och tidpunkt väljer DU, jag anpassar mig. Efter godkänt 
på framläggningen får ni gärna ta del av det publicerade arbetet. 
 
Diskutera med just ditt arbetslag när det passar bäst och återkom gärna till mig om ni 
har några frågor. 
 
Tack på förhand// Cecilia Alsterberg 
 
 
Telefonnummer och mejladress: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 

Bilaga 2 
 

Namn och telefonnummer fanns i sidhuvudet då detta sändes 

 

Huvudsakliga Frågeställningar till dig som informant för att du skall ges möjlighet att 

fundera före vårt samtal. Då vi träffas har jag ett fler ingående frågor som berör 

respektive tema kring barn 1-5 år som vänjs in i verksamheten 

 

 

 

*Vad är din uppfattning om vårdarnas roll och hemmets betydelse för barnets invänjning? 

 

 

 

*Hur arbetar förskolan interkulturellt, dvs. med förhållningssättet att låta människor med olika  

språk och kulturer påverka varandra i verksamheten? 

 

 

 

*Hur arbetar förskolan med barnets första- och andra språk (modersmålet och svenskan) 

under invänjningen? 

 

 

 

* Hur arbetar ni med att skapa trygghet för barn med invandrarbakgrund?  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 
Bilaga 3 

INFORMANT ____    
Antal yrkesverksamma år på flerspråkig förskola____ 
Antal pedagoger på enheten_____  
Pedagogens uppfattning om antal flerspråkiga förskolor i kommunen______ 
 
Syftet (förklarades ännu en gång före intervjun) 
Vad är viktigt att ta hänsyn till vid invänjning av barn med invandrarbakgrund 
Få förståelse för hemmiljöns påverkan för invänjningen 
Ökad förståelse för kulturens betydelse i verksamheten 
 

Hur stödjer ni vårdaren före, under och efter barnets invänjning? 
 
 
 
Hur ser du helst att vårdaren förbereder barnet före invänjningen? 
 
 
 
Före invänjning, hur får du förförståelse om just det barnets kultur? 
 
 
 
Vilka positiva effekter har du uppmärksammat med interkulturellt arbetssätt? 
 
 
 
Vilka negativa effekter har du uppmärksammat med interkulturellt arbetssätt 
 
 
 
Hur arbetar förskolan med barnets två språk under invänjningen? 
 

 

Hur arbetar ni för att skapa trygga grupper med flerspråkiga barn? 

 

 

Vad görs när en invänjning uppfattas dra ut på tiden? 


	Inledande bakgrund 
	Syfte 
	Frågeställningar                  
	Disposition 
	Styrdokument
	Teoretisk förankring 
	Sociokulturellt perspektiv     
	Socialisationsteoretisk perspektiv 
	Samhällsteoretiskt perspektiv
	Interkulturellt perspektiv
	Invänjning av barn med annan kultur
	Barns olika modersmål i verksamheten
	Arbetet med andra kulturer i verksamheten

	Tidigare examensarbeten
	Sammanfattning av litteraturgenomgång 

	Metod
	Metodval 
	Urval med förberedande kontakter och etiska aspekter 


	Genomförande
	Informanterna som deltog
	Bearbetning av data 
	Generaliserbarhet, reliabilitet och validitet

	Resultat
	Barns invänjning gynnas av pedagogernas genuina förhållningssätt
	Barns invänjning kräver vårdnadshavares förtroende
	Språkstöd är många barns förutsättning för god invänjning och utveckling
	Viktigt att prata modersmålet hemma

	Pedagogernas syn på språkstöd för samarbetet med hemmet
	Många vårdnadshavare med annan kultur behöver tydligare information

	Arbetet är mer komplext än i enspråkig förskola
	Arbetet kräver mer engagemang av pedagogerna än enspråkiga verksamheter

	Kulturella skillnader
	Sammanfattning av undersökningens kategorier
	Invänjning av barn med annan kultur
	Arbetet med andra kulturer i verksamheten 
	Pedagogernas bemötande av andra kulturer 

	Styrdokumenten kontra studien
	Sociokulturella perspektivet kontra studien
	Socialisationsteoretiskt – och samhällsteoretiskt perspektiv kontra studien

	Vidare forskningsfält




