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This is an essay about the difficulties that can occur within the intercultural preschool, with 

how the parents background, willpower and whishes may not always be applicable to the 

preschool curriculum due to cultural differences. It is about how I as an educator can have 

intentions that collide with childrens and parents homeculture. There are different references 

in different cultures and we need to find ways to communicate regardless of any language 

difficulties that may be present. From a written dilemma I explore how different conditions 

can affect our communication skills to parents of foreign origin. Through my work I daily 

meet with different cultures and diversity which is the reason and idea behind this essay.  

 

Keywords: Preschool, multiculturalism, intercultural, diversity, pedagogy, value-system, 

communication. 

 

Sammanfattning 

 

Detta är en essä om de svårigheter som kan uppkomma i den interkulturella förskolan kring 

hur föräldrars bakgrund, vilja och önskemål kanske inte alltid går att koppla till förskolans 

läroplan på grund av kulturella skillnader. Den handlar om hur jag som pedagog kan ha 

intentioner som krockar med barn och föräldrars hemkultur. Vi har olika referensramar i olika 

kulturer och vi behöver finna sätt att kommunicera med varandra trots eventuella 

språksvårigheter. Utifrån ett beskrivet dilemma utforskar jag hur olika förutsättningar 

påverkar kommunikationen med föräldrar av utländsk härkomst. Detta är något jag dagligen 

möter i mitt arbete på förskolan och som jag verkligen brinner för.  

 

Nyckelord: Förskola, mångkultur, interkulturell, mångfald, pedagogik, värdegrund, 

kommunikation. 
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Den interkulturella förskolan  

 

Olika förutsättningar 

 

Jag tittar mig omkring i rummet och ser hur barnen leker. Det är snart dags för mellanmål och 

efter det är det några av barnen som går hem. Maja och Sandra går in till hemvrån. Där inne 

finns ett litet bord med två stolar, en liten köksdel med tillhörande plastkastruller och servis. 

Det sitter krokar på väggen och på krokarna utklädningskläder. En polisuniform, en 

brandmans-utstyrsel och en prinsessklänning. Klänningen är väldigt populär bland barnen och 

de hamnar ofta i konflikter om vem som ska ha den.  

 

Maja tar ner polisuniformen från kroken  medan Sandra ställer fram glas och tallrikar på 

borden. Jag sitter i ett annat rum men kan genom dörröppningen se hur Maja kämpar med att 

trä uniformen, som är tryckt på ett slags förklädes liknande plagg, över huvudet. Till slut ser 

jag hur hon vädjande tittar ut från rummet, mot mitt håll. Hon behöver hjälp. Jag behöver inte 

vänta på att hon frågar, jag ställer mig upp och går mot henne. Efter mig kommer Ali som 

frågar vart jag ska. "Till hemvrån", svarar jag. "Du får följa med så kan du leka med tjejerna 

där". "Blä, jag leker inte med tjejer". Jag sneglar lite på Ali och funderar på varför han sa så? 

Men han tittar inte på mig utan går tillbaka till legohörnan där han varit innan. Jag vet att Ali 

ibland kan ha lite svårt att komma in i leken och att han gärna håller sig för sig själv av den 

anledningen. Vi har pratat om det i arbetsgruppen flera gånger och tänkt på att hjälpa honom 

in i lek och med kommunikationen.   

 

Vid ett senare tillfälle sitter jag med tre pojkar på golvet och vi bygger med legoklossar. De 

vill bygga höga torn och staplar klossarna på varandra. Emir bygger högst och Ali ser detta 

och blir lite arg. Han sätter armarna i kors och visar en tydligt sur min. Jag frågar honom 

varför han känner sig arg men jag får inget svar. Istället ser jag hur han ställer sig upp och går 

iväg in till hemvrån. Jag vet att det där inne finns fyra barn redan och jag överväger snabbt om 

jag behöver ställa mig upp och gå efter honom. Jag sneglar tvärs över rummet men tycker att 

det verkar som att han snabbt hoppar in i deras lek, så jag väljer att sitta kvar och hjälpa 

Anton plocka ihop tornet som nyss rasat för honom. När vi byggt ihop tornet på nytt vänder 

jag blicken mot hemvrån och ser hur Ali hakat av prinsessklänningen från kroken och hur han 
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börjar att klä på sig den. Man kan tydligt se att den sura minen är borta och hur i stället ett 

stort leende är på plats. 

 

Leken inne i hemvrån flyter på och glada skratt hörs tydligt ut. Hälften av barngruppen har 

klätt på sig och gått ut med två pedagoger. Klockan är nästan tre och vi brukar försöka 

komma ut på gården efter mellanmålet, men jag vill inte avbryta de barn som leker och har så 

roligt. Ali är mamma, Sandra är pappa och Maja är katt.  Mina kollegor är ute på gården och 

jag passar på att lyfta upp några mattor och ställa upp stolar så att städarna kan komma åt 

ordentligt. Jag går även ut till hallen och ställer upp några gummistövlar som ramlat ur sin 

plats i hyllan. Alis  pappa kommer in genom dörren och in i hallen. "Hej", säger jag och 

tänker snabbt för mig själv att det är toppen att han kommer nu så att han får se hur fint Ali 

leker då han den senaste tiden uttryckt oro över att Ali verkar vara ensam på förskolan. Att 

han inte har några vänner att leka med. "Han är inne i hemvrån, kom in!" säger jag. 

 

Pappan tar av sig skorna och kommer in. Han börjar gå mot hemvrån medan jag plockar upp 

en spade som inte hör hemma i hallen. Plötsligt hör jag en stark röst, det är Alis pappa som 

låter väldigt arg. Jag lämnar hallen och går emot dem. Pappan försöker slita av Ali klänningen 

medan Ali kämpar emot allt vad han förmår. Pappan tittar på mig och nästan skriker; "Varför 

har han klänning på sig?" Jag blir helt stum. Det som för mig var något otroligt positivt blir nu 

en stor katastrof. "Jag... alltså... De lekte och hade så roligt. Hur menar du nu, det är ju bara en 

lek." Det är allt jag får ur mig. Står sedan och försöker komma på om jag ska försöka hjälpa 

till att få av Ali klänningen så att vi alla sedan kan sätta oss och diskutera detta. Men han sliter 

sig loss och springer iväg. "Ser du vad du har gjort nu"? Pappan ryter åt mig och ger sig efter 

sin son. Han pratar med Ali med en riktigt arg ton på sitt hemspråk. Jag följer efter men säger 

ingenting. Ser på i tysthet när de till slut får på sig skorna och lämnar förskolan. Jag funderar 

över vad allt det här kan bero på? Är pappans reaktion kopplad till hans värderingar kring 

könsroller? Är det kulturellt betingat? Eller har han några andra upplevelser i sin bakgrund 

som fått honom att bli så upprörd?  

 

Eftersom pappan tidigare visat oro över att Ali verkade ha svårt att ta kontakt med nya 

kompisar på förskolan, var jag glad över att se honom komma in i leken så lätt och se hur 

roligt han hade det. Vi har den senaste tiden pratat mycket med barngruppen om hur man är 

en bra kompis och hur viktigt det är att låta alla som vill vara med. Det är flera barn på 

avdelningen som har haft lite svårt att ta plats eller att bjuda in sig själva eller andra in i 
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leksituationer. Så när jag såg Ali så glad där inne kände jag en glädje och stolthet i de samtal 

vi haft med barnen. Vi arbetar ju ständigt med värdegrundsfrågor, kanske det har gjort nytta? 

Efter händelsen går jag ut till mina kollegor och berättar vad som har hänt och vi tar ett 

gemensamt beslut att försöka bemöta Alis pappa på bästa möjliga sätt nästkommande morgon. 

Men det tar bara en halvtimme innan telefonen ringer. Det är rektorn  som undrar vad som 

egentligen hänt då en mycket upprörd pappa hört av sig. Jag kommer överens med rektorn att 

vi ska kalla in pappan på samtal så fort som möjligt, helst redan följande morgon.     

 

Jag har slutat för dagen men kan inte lämna jobbet bakom mig. En massa funderingar och 

tankar dyker upp i mitt huvud. Hur ska vi bemöta denna pappa som känner så starkt, mot 

något som enligt normen på förskolan borde vara helt i sin ordning och kanske även något 

som borde uppmuntras? Vad kan jag hitta i läroplanen om pojkar i klänning? Vart kan jag få 

stöd? Eller har pappan rätt till sin ståndpunkt? Kan det här ses som hans sätt att påverka och 

vara delaktig i verksamheten? Jag kanske helt enkelt borde tycka att det är bra att han 

involverar sig?  

 

Samtalet 

 

Jag känner en viss oro inför samtalet och förbereder mig mentalt. Att möta en förälder i en 

konflikt kan vara väldigt jobbigt, det är lätt att bli stressad. Alis pappa pratar lite svenska, de 

har bott i Sverige i ett par år och vi brukar inte behöva tolk för att kommunicera. Fast många 

gånger upplever jag att vi kanske ändå inte förstår varandra rätt i olika situationer? Våra 

kulturella skillnader och våra erfarenheter gör kanske att vi har helt olika syn på vad som 

hände igår? På hur barn och främst pojkar, kan eller bör förhålla sig till att leka med ett plagg 

som står för ett visst kön.   

 

Jag möter rektorn i vårt lilla samtalsrum och vi går igenom gårdagens händelse. Jag berättar 

hur jag upplevde det svårt att få pappan att stanna kvar och tala ut om saken på plats och att 

jag faktiskt inte kan förstå varför han reagerade så stark som han gjort. Jag tycker att det är 

viktigt att vi låter pappan förklara varför han känner så starkt motstånd för att hans son bär 

klänning. Vi börjar leta efter mål i läroplanen som kan vara ett stöd för oss i samtalet men 

hinner inte ta fram några innan pappan kommer in. Vi hälsar och jag erbjuder honom kaffe. 

Sedan sätter vi oss ner och Alis pappa får framföra sina åsikter. 
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Pappan tar sig verkligen tid att förklara för oss varför han reagerade så starkt. Även om 

varken rektorn eller jag kan relatera till hans kulturella bakgrund, får vi en bra inblick i hur de 

ser på könsroller i hans hemland. Pappan vill att vi ska respektera hans önskemål om att 

pojken aldrig ska klä ut sig till prinsessa igen. Det känns som att samtalet stressas igenom. Vi 

ger pappan utrymme att tala men han ger ett intryck av att inte vilja höra på oss. Han pratar 

fort och bestämt och reser sig snart och vill lämna rummet. Jag känner mig motvillig till att 

avsluta mötet med pappans ord. Jag vill gärna dra fram läroplanen och värdegrundspärmen för 

att tala om hur viktigt det är att varje barn får uttrycka sina känslor samt hur ett plagg inte är 

kopplat till varken kön eller sexuell läggning. Att Ali kanske bara använt klänningen som ett 

verktyg för att kunna vara med i leken med sina vänner. Men pappan är bestämd, tackar för 

sig och går.  

 

Jag stannar kvar i samtalsrummet en stund. Känner att jag behöver reflektera över samtalet vi 

just haft. Jag börjar fundera på hur jag själv ställer mig till pojkar i klänning. Mina söner har 

inte fått bära klänning hemma, fast på förskolan har jag inte reflekterat över att det skulle vara 

konstigt om de hade klänning på sig när de leker. Jag kommer själv från en kultur där 

könsroller är ganska tydligt markerade med klädsel. Sedan jag påbörjat min utbildning till 

förskollärare har jag vid många tillfällen fått omvärdera den grund jag själv varit van vid. Min 

erfarenhet av att möta olika kulturer har gett mig stor empati och förståelse för att allas 

värderingar kan se olika ut och hur viktigt det är att respektera det. Alis pappa kan det svenska 

språket men vi har många föräldrar som inte alls pratar svenska eller som just påbörjat sin 

SFI-undervisning. Jag tänker på hur svårt det då blir för de föräldrarna att förmedla sina 

tankar och känna sig delaktiga i vad som händer på förskolan. Utan språket är det svårt att ha 

inflytande och att vara med att påverka. Förskollärarutbildningen jag går är interkulturell men 

förskolans läroplan är utformad utifrån svenska värderingar och pedagogiska traditioner. Hur 

finner man sin plats i detta? 
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Många funderingar 

 

Jag minns tillbaka på en händelse för ett par år sedan när vi på förskolan firat jul genom att en 

tomte kommit på besök och delat ut julklappar till alla avdelningar. Vi pratade med barnen 

om julen och de traditioner som följer under just denna tid på året. Vi tände adventsljus, vi 

tränade inför luciatåget och vi sjöng julsånger. Dagen efter tomtens besök kom en mamma 

fram och bad att få prata med mig om en fundering hon haft. Hon berättade att hon var väldigt 

glad över att hennes barn fått ta del av svenska traditioner men att de själva inte firade jul just 

då. Hon kände att det blev lite konstigt när hon försökte förklara för sitt barn att jultomten inte 

kommer hem till dem, men att de kommer att få presenter när de firar sin högtid lite senare. 

Hon undrade om vi då kommer att uppmärksamma deras högtid?  

 

Jag känner att det kan bli ett dilemma att värna om våra traditioner men samtidigt arbeta för 

lika behandling. Kan det kallas för indirekt diskriminering när det finns barn på förskolan, 

som av religiösa eller kulturella skäl, inte firar jul? Vi ska ha föräldrarsamverkan och lika 

behandling samt även värna om våra traditioner, men hur går det ihop? Min största fundering 

blir; kränker vi barnet om vi nekar det något på grund av föräldrars önskemål? Jag blir lite 

ställd när jag får andra perspektiv på min egen verklighet, när jag inser att det finns olika 

verkligheter runt omkring mig. Jag tänker tillbaka på hur jag då upplevde att vi faktiskt borde 

ta upp firandet av traditioner på en planering. Det är viktigt att inte ta för givet att alla tänker 

likadant.  
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Syfte och frågeställning. 

 

Syften med denna essä är att få en ökad förståelse för hur verksamheten i förskolan bättre kan 

samverka med föräldrar med annan kulturell bakgrund och härkomst. Jag vill ta reda på vilka 

praktiska verktyg vi kan använda oss av för att skapa bra förutsättningar för en 

tillfredställande och lyckad kommunikation. De områden jag tänker beröra är de kulturella 

tomrum som kan finnas i läroplanen, då jag upplever att det ibland är svårt att koppla 

läroplanens mål till andra kulturer än den svenska. Samt även belysa föräldrars rätt att påverka 

verksamheten utifrån sina förutsättningar med betoning på kommunikation. Trots kulturella 

skillnader och åsikter för vad förskolan kan erbjuda, bör föräldrar, enligt Lpfö 98, ges 

möjligheter till delaktighet i verksamheten och att utöva inflytande över hur målen 

konkretiseras i den pedagogiska planeringen (Lpfö 98 2010, s.13). För att skapa ett bra 

samarbete mellan hem och förskola krävs enligt mig en stor kompetens och en stor vilja att 

förstå kulturella variationer. Det är viktigt att kunna sätta sig in i föräldrars tolkningar av 

förskolans läroplan och deras förståelse för det svenska samhällets funktioner. Då jag själv är 

uppväxt i en mångkulturell miljö och har mina rötter i en annan kultur känner jag starkt för 

dessa frågor. Vilket gör att jag medvetet har sökt mig till förskolor med stor kulturell 

mångfald.  

 

Jag ställer mig frågorna;  

 Hur förhåller vi oss egentligen till olika kulturer och hur arbetar vi på förskolan med 

att integrera den kulturella mångfalden in i vår verksamhet?  

 Kan vi förstå varandra rätt, även om vi talar samma språk, när våra kulturella 

förutsättningar kan se så olika ut? 

 Hur får man interkulturell pedagogisk kompetens? 

 Vad behöver man tänka på vid interkulturella möten med föräldrar? 

 

Metod. 

 

Jag utgår från det sociokulturella perspektivet och fokuserar på olika kulturellt knutna 

fenomen inom den interkulturella förskolan. Det finns både för- och nackdelar med detta då 

man studerar individer i grupp och i sociala sammanhang och kanske förbiser att vi alla 

påverkas olika av det vi möter i livet. Men grunden i detta teoretiska perspektiv är att man 



7 
 

som människa lär sig i sociala sammanhang. Det finns kulturella minnen som vi ärver i 

generationer och det språket vi talar är starkt knutet till de kulturella arv vi har. Jag kommer 

att skriva om hur viktig kommunikationen är, för att ett bra samarbete ska kunna ske med 

föräldrar, när det gäller interkulturella frågor och värderingar på förskolan. Språket är det 

mest betydande kulturella redskapet, med språket förmedlas traditioner och normer till 

nästkommande generationer. Detta görs genom socialisation och främst inom familjen. När 

barnet kommer till förskolan och möter en annan kulturell värld kan det uppstå dilemman. Det 

är dessa dilemman jag skriver om i min essä. 

 

Att skriva i essäform är något som jag tycker väldigt mycket om. Genom att först skriva ner 

ett dilemma påbörjar processen som leder till reflektion kring det man vill belysa. Under 

skrivandets gång upplever man olika aspekter av dilemmat och riktningen för essäns 

frågeställning kan ändras flertalet gånger under skrivprocessen. Denna erfarenhet är givande 

och utvecklande. Genom reflektionen upptäcks saker man tidigare inte tänkt på och man 

bjuder genom sitt skrivande in läsaren till deltagande i reflektionen. Enligt Jo Bech-Karlsen 

blir den egna livserfarenheten en utgångspunkt för reflektionen vilket skapar en sökande form. 

En essä kan vara kunskapsrik och klok, men aldrig pedagogisk.  

 

 "Det essäistiska skrivsättet är personligt såtillvida att läsaren dras  in i 

 skribentens tankevärld, inbjuds att ta del i hans upplevelser och reflektioner. 

 Essäisten är ett skrivande jag som inte döljer sin subjektivitet utan tvärtom visar 

 fram dem. Essän är alltså inte systematisk och avslutad, utan på väg" (Bech-

 Karlsen 1999, s.47). 

 

Mina tankar och känslor inför detta examensarbete har varit många och oroliga. Jag har en 

ständigt pågående dialog inom mig själv kring det ämne jag valt för min essä, dagligen möter 

jag dessa utmaningar och dilemman som jag skriver om. För mig innebär arbetet med essän 

att jag tar mig tiden att verkligen reflektera över hur vi möter kulturell mångfald, vilken del 

jag själv har i den och hur samhället ser på den rådande integrationspolitiken. Skrivandet kan 

vara en bra metod både för reflektion och för att synliggöra den kunskap jag får genom mina 

erfarenheter. Maria Hammarén skriver om länken mellan den inre och yttre dialogen och hur 

man genom en växelverkan mellan dessa kan stärka och påverka arbetslivets utveckling. 

Enligt Hammarén är skrivandet ett hjälpmedel för att berika och förnya så väl den inre som 

den yttre dialogens kvalitet (Hammarén 2010, s.29). Den inre dialogen som jag för med mig 
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själv behöver jag hjälp med att implementera till en yttre dialog. Jag plockar ut händelser ur 

det dagliga arbetet och kan genom det skrivna få syn på frågeställningar som jag annars 

kanske inte haft tid att fundera över. 

 

De tankar och reflektioner som jag har kring essäns dilemma kan vara ett känsligt eller helt 

främmande ämne för vissa, medan andra känner igen sig i denna miljö som jag beskriver. 

Med den ständigt pågående debatten kring flyktingar och integrationspolitik är det ändå ett 

väldigt levande ämne som man behöver samtala om.  

 

Sekretess och etiska överväganden 

 

För att belysa essäns riktning har jag beskrivit en  händelse som enligt mig tydligt 

representerar hur våra ambitioner på förskolan ibland kan krocka med barnens hemkulturer. 

Jag är mån om att den sekretess som jag skrivit under på inte ska brytas och har av den 

anledningen inte beskrivit barn eller förälder på ett sådant sätt att det skulle kunna kopplas till 

individer, alla namn är utbytta. Detta gäller även kollegor och rektor. 

 

Reflektion 

 

Bygga broar 

 

I min berättelse beskriver jag hur en pedagogs intention kan krocka med en förälders vilja och 

tankar kring sitt barns fostran utifrån deras hemkultur. Jag kopplar detta till att det finns ett 

glapp mellan hem och förskola som blir rätt tydligt när man arbetar i en interkulturell miljö. 

Mitt dilemma blir mer och mer tydligt för mig genom den utveckling jag gjort under 

utbildningen till förskollärare. Jag upplever allt oftare hur jag reflekterar kring förskolans 

läroplan och hur den lätt kan bli svårtolkad av föräldrar med annan kultur än den vi har på 

förskolan. Jag funderar på hur man kan bygga broar mellan de olika kulturerna som samlas på 

den mångkulturella förskolan och läroplanens strävansmål? 

 

Varje dag på samlingen har vi en liten stund av reflektion med barnen då vi tar upp sådant 

som hänt nyligen. Barnen får själva berätta ifall någon känt sig utanför, eller om man har varit 

en bra kompis. Dessa reflektioner har gjort stor nytta för barnen på avdelningen men vi har 
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upplevt att det ändå är något vi gärna vill utveckla. Vi har även försökt att involvera 

föräldrarna i vårt arbete med värdegrunden men det har varit svårt. Många föräldrar känner 

sig osäkra på språket och undviker helst att prata med oss. När jag försöker prata om något 

som hänt under dagen upplever jag ofta att föräldern bara nickar men att hen egentligen inte 

har förstått vad jag försöker förmedla. De blir då ofta stressade och osäkra. Även Alis pappa 

har väldigt svårt att uttrycka sig och undviker helst samtal med oss.  Jag funderar verkligen på 

hur man på bästa möjliga sätt skulle kunna involvera dem mer i vårt arbete på förskolan, utan 

att behöva boka tolk vid varje tillfälle.  

 

Det blir idag allt viktigare att föräldrar är deltagande och har inflytande, vilket syns i  

styrdokumenten för förskola och skola. I Lpfö 98, reviderad 2010, läser jag om hur föräldrar 

ska ges möjlighet till insyn och delaktighet i verksamheten för att kunna påverka den. Detta 

ska göras genom att man ger en god introduktion, fortlöpande samtal, utvecklingssamtal och 

delaktighet i utvärdering. Det ska ske genom visad respekt för deras synpunkter. Förskolan 

ska enligt läroplanen vara ett komplement till hemmet och det är vårdnadshavare som har 

ansvaret för barnets fostran och utveckling. Samtidigt ska detta ske inom ramen för de 

nationella målen (Skolverket 2010, s.13). Jag ställer mig den viktiga frågan; hur ska 

nyanlända föräldrar introduceras till dessa mål? Även om de finns översatta till olika språk 

och bör finnas lätt tillgängliga på varje förskola, kan de verkligen förstås om man har annan 

kulturell erfarenhet av förskola och skola?  

 

På förskolan ges möjlighet till många spännande möten mellan individer från olika kulturer. 

Att arbeta i interkulturella miljöer förutsätter att man är nyfiken på och vill omfamna olika 

kulturers nyanser. Förr eller senare kommer de flesta av oss att komma i kontakt med barn 

och familjer med en annan kulturell bakgrund och som då även kommer med andra 

referensramar. De föräldrar som är nyanlända till Sverige behöver känna sig trygga med 

förskolan. Nyanlända ser oftast förskolan som en representant för det svenska samhället och 

kan även koppla den till att ses som en myndighet som de har daglig kontakt med. Vilket i 

många fall kan kännas jobbigt. Har man lämnat ett otryggt liv bakom sig är man säkert extra 

vaksam. Förskolans och pedagogernas roll blir då att få familjerna att känna sig välkomna och 

delaktiga. För det krävs en lyckad kommunikation.  
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Olika begrepp 

 

Här vill jag förklara hur jag tolkar olika begrepp jag stött på under skrivandet. 

Integrationspolitik innebär oftast att man vill att minoriteten ska anpassa sig till majoriteten. 

Inom svensk politik menar man oftast den process där invandrare får medborgarskap och där 

de blir en del av det svenska samhället. Begreppet integration ska inte förväxlas med 

assimilation, som betyder att man fullt anpassar sig till majoritetens kultur.  För mig är 

integration att ge och ta. Att möta människor och acceptera olikheter. Enligt Aycan Bozarslan, 

som skrivit en bok om förskolan som arena för integration, förutsätter integration att det sker 

genom att båda parter vill vara med och att alla får vara med som de är (Bozarslan 2001, 

s.21). I Sverige är medborgarskapet inte direkt kopplat till kulturell tillhörighet och man kan 

alltså bli svensk medborgare utan att behöva överge väsentliga delar av sin identitet.  

 

Ett område där många kulturer och kulturyttringar blandas kallas för mångkulturellt. I en 

mångkulturell förskola finns det representanter för många olika kulturer, etniciteter eller 

nationaliteter. Med interkulturellt menas handlingar mellan individer. Så för att kunna arbeta 

med mångfald och i en mångkulturell miljö måste man ha ett interkulturellt synsätt. Det 

innebär att man behöver ha en stor förståelse för andras tankesätt. För hur de ser på kunskap 

och värdegrunder. Det är en process som är gränsöverskridande och som kräver ömsesidig 

respekt. 

 

Interkulturell pedagogisk kompetens utvecklas genom kulturell interaktion. Som pedagog 

måste man, enligt mig, vara öppen till att utforska och samarbeta med människor som upplevs 

vara annorlunda enligt ens egna normer. Man behöver, på ett utforskande sätt, skaffa sig 

kunskap om hur man förhåller sig till det som kan uppfattas som annorlunda. Det är även utav 

stor vikt att kunna se till individen. Alla är vi lika i våra olikheter och som pedagog måste 

man kunna se varje barn utifrån det barnets förutsättningar. Det är även av stor betydelse att 

man bemöter alla människor med respekt, tolerans och med god kommunikation. Det 

förutsätter en kunskap och förståelse för värden och bedömningar som man möter i 

interkulturella sammanhang och möten. Interkulturell pedagogik bör enligt mig vara ett 

förhållningssätt som bygger broar av förståelse för bl.a. etnicitet, genus och klass. Pedagogik 

är en blandning av både vetenskap och praktik.  
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Att förstå varandra rätt 

 

Enligt mig är kommunikation det viktigaste medlet för att skapa gemenskap och förståelse för 

ens egna intentioner. Den mesta av kommunikationen sker på en interpersonell nivå, d.v.s. 

mellan personer, antingen ansikte mot ansikte eller mer indirekt genom någon form av media. 

Så det är just kommunikation jag vill fokusera på här. När kommunikationen dessutom sker 

mellan personer med olika kulturell bakgrund, kallar man det för interkulturell 

kommunikation. När ett socialt samspel sker genom kommunikation mellan två individer med 

olika bakgrund kan det ofta uppstå förvirring. Kanske kan personen upplevas som konstig, 

annorlunda och svårtolkad. Om vi även lägger till språkliga hinder så är förvirringen 

antagligen ett givet faktum. När man arbetar på en förskola i ett område med stor kulturell 

mångfald möts man dagligen av denna förvirring åt båda hållen. Pedagogerna kan ha svårt att 

förstå och relatera till nykommande föräldrar från andra kulturer och de i sin tur möts av en 

för dem helt främmande typ av kommunikation. Dessutom ska de lämna ifrån sig det käraste 

de har, sina barn. Så att få till en bra dialog på bådas villkor är så otroligt viktigt och något vi 

på förskolan alltid bör sträva efter. Här bör även nämnas att det finns olika grader av 

förståelse. Vi tolkar saker olika. Språket och den kulturella förståelsen av vad som har sagts 

kan skapa stora gap i kommunikationen med föräldrar. Hans Lorentz, som är fil dr i 

pedagogik vid Lunds universitet, talar om hur olika grader av förståelse, beror på individuella 

skillnader i fråga om erfarenheter, kunskaper och tolkningar (Lorentz 2013, s.104). Han 

menar vidare att det som krävs för att skapa goda förutsättningar för en god interkulturell 

kommunikation, är att man har intresse för det och ett stort engagemang. Det måste finnas en 

önskan och en motivation att förstå. Om intresset saknas finns det ingen motivation att lära 

sig. För en bra kommunikation behöver man även finna gemensamma referensramar. Kan 

förskolans läroplan verkligen bli en sådan referensram? 

 

Det finns många olika språkliga faktorer och kommunikativa processer som kan påverka ett 

interkulturellt samspel. Alla de olika kulturer vi kommer i kontakt med har olika variabler av 

sociala koder, kroppsspråk och tonlägen. På den interkulturella förskolan kommer man 

dagligen i kontakt med dessa verbala och icke-verbala skillnader som lätt kan leda till att 

missförstånd skapas. Enligt Lorentz så är det tre förutsättningar som måste uppfyllas för att 

man ska uppnå en lyckad interkulturell kommunikation. Först behöver man ha kunskap om 

språk och kultur. Vidare är det viktigt att vi har empati och förståelse för olika värderingar, 

normer och beteenden, då vi möter personer med olika kulturell bakgrund. Slutligen måste 
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man ha självinsikt och tillit till sina starka och svaga sidor (Lorentz 2013, s.137). Han menar 

att det är viktigt att inse och förstå att även om man talar samma språk så är det inte säkert att 

man förstår varandra rätt. Vi behöver alltså känna till och ha förståelse för människors 

kulturella skillnader. 

 

Enligt Aycan Bozarslan kan man inte skylla en dålig relation till förskolebarnens föräldrar på 

språkliga brister. "Det går att visa intresse, engagemang och vänlighet utan ord" (Bozarslan 

2001, s.18). Att ha en kommunikation där man förstår varandra är viktigt. Bozarslan skriver 

om hur det kan vara när man har ett samtal med en förälder där det finns stora språkliga 

hinder. Hon beskriver ett sådant samtal och reflekterar över hur mycket hon och mamman i 

fråga egentligen kunde dela under samtalet, trots mammans stora brister i det svenska språket. 

Man ger och tar i ett samtal. Man delar med sig och tar in. I interkulturella möten behöver 

man vara öppen och inte tolka utifrån sina egna referensramar. Det kräver kanske att man har 

erfarenhet av den kulturen man möts av. Kanske har man haft vänner från just det landet, eller 

mött föräldrar därifrån innan? Men denna vilja att förstå måste vara besvarad för att det ska 

fungera. Alis pappa visade inget intresse av att höra vår åsikt under samtalet utan ville bara 

förmedla sin vilja utan att vi fick ifrågasätta honom. Jag funderar över hur samtalet hade 

kunnat se ut ifall rektorn och jag fått berätta hur vi arbetar med värdegrunden utifrån 

läroplanen. Skulle jag kunna öppna upp hans syn på leken med klänningen ifall jag förklarat 

hur jag upplevde den? Jag föreställer mig att jag berättar om hur jag sett att Ali inte kunde 

komma in i någon lek just den dagen men att han helt plötsligt, då han befunnit sig i hemvrån 

tagit initiativ till att leka med de andra barnen. För att kunna göra detta ville han klä ut sig, 

precis som de andra barnen hade gjort då de lekte en rollek. Att det var just en klänning han 

valt tycker jag inte att man behöver fästa sig vid. Det viktiga var ju ändå att han tagit ett steg 

till att få vara med i leken utifrån sina förutsättningar. Jag föreställer mig att pappan då skulle 

förstå och öppna upp för en mer öppen kommunikation oss emellan, där under samtalet. Men 

det hände inte och jag funderar över varför. Kan det vara så att vi var lite ställda och kände 

viss rädsla över att inte förstå de kulturella aspekterna i pappans åsikter. Valde vi då 

omedvetet att inte ta ställning? 
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Giraffspråket - en empatisk kommunikation 

 

Under samtalet med Alis pappa kände jag att varken rektorn eller jag fick komma till tals 

vilket gjorde mig väldigt frustrerad. Jag kan i efterhand fundera över hur jag hade kunnat 

hantera samtalet och kommunikationen bättre. Det händer ofta att man möts av föräldrar i en 

konflikt där man efteråt känner att man borde hanterat mötet annorlunda. Jag har själv ofta 

tänkt; jag borde ha sagt så här. Eller; varför lät jag föräldern prata med mig på det viset? Att 

på förhand veta hur man ska hantera en situation är omöjligt men man kan vara bättre 

förberedd om man tagit del av olika samtalstekniker eller har konkreta verktyg i sin 

kunskapsbank. Erfarenhet ger ett bättre självförtroende. Ju fler konflikter man löser genom 

sitt yrkesutövande, desto starkare och säkrare blir man.  

  

Genom mitt arbete på förskolan har jag kommit i kontakt med ett sådant verktyg för enkel och 

tydlig kommunikation. Detta redskap har jag fått stor nytta av inom konflikthantering och är 

något jag ofta använder mig av i kontakten med föräldrar. Det är en kommunikationsmodell 

som kallas för Giraffspråket och som grundades av den amerikanske psykologen Marshall 

Rosenberg. Jag tänker mig att det är ett perfekt hjälpmedel när man behöver uttrycka sig klart 

och tydligt och när man behöver minimera utrymmet för missförstånd. 

 

Giraffspråket, även kallat Nonviolent Communication eller empatisk kommunikation, ger en 

klar insikt i de värderingar man ofta och allt för snabbt sätter, när man tar emot information 

från en medmänniska. Socionomen Anne-Christine Smith beskriver det så här:   

 

Äntligen har jag fått ett "verktyg" och ett förhållningssätt där jag kan uttrycka 

mina känslor och behov på ett bra sätt, men även ge uttryck för det som jag ser 

och känner i mitt arbete med människor i svåra situationer (Smith 2001, s.6). 

 

Själva modellen är tydlig och enkel. Den ger ett nytt sätt att kommunicera. Situationer som 

känns jobbiga kan förändras till något positivt. Det handlar om att tala och lyssna empatiskt 

vilket kan vara väldigt användbart i en interkulturell kommunikation. Vi är alla 

programmerade av de normer och värderingar som dominerar den kultur vi lever i och 

modellen ger ett konkret verktyg till att överskrida detta. 

 

För att ge ett konkret exempel på empatisk kommunikation beskriver jag två uttalanden: 
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1. Maria, sluta leka med lampan! 

2. Maria, när du tänder och släcker lampan blir det jobbigt för mig och det är många i rummet 

som reagerar. En del kanske får huvudvärk när ljuset ändras och det är bättre om lampan får 

vara tänd.  

I det andra uttalandet har man på ett personligt plan konkret berättat hur man känner och hur 

man önskar att det vore istället, vilket ger mottagaren en bättre insikt i vad det är man 

försöker förmedla. På så sätt blir Giraffspråket ett redskap för att främja empatin mellan 

människor.  

 

Om vi tänker tillbaka på situationen kring Ali och hans pappa så hade denna 

kommunikationsmodell kunnat vara av stor nytta för mig under samtalet.  Enligt Bodil 

Weirsøe skall man som yrkesperson inte uttrycka vad man känner om saker som aktualiseras i 

ens medvetande under ett föräldrasamtal. Däremot kan de känslor eller behov som är 

relevanta för samarbetet och lösningen av yrkesuppgiften, om de uttrycks på giraffspråk, 

bearbetas i samtalet och behöver då inte framstå som jobbiga. Jag tänker på hur jag ville 

plocka fram läroplanen och värdegrundspärmen under samtalet. Varför gjorde jag inte det? 

Jag borde ha delat mina kopplingar till läroplanen med pappan och berättat hur jag tänkte i 

situationen med klänningen. Att jag tycker det är viktigt för barn att få uttrycka sina känslor 

med alla medel och hur jag trodde att klänningen verkligen bara var ett redskap för Ali att 

kunna komma in i leken, då han så starkt visat att han har ett behov av att leka med andra 

barn. Jag kunde genom Giraffspråket ha förmedlat för pappan hur engagerad jag är i Alis 

bästa utan att sätta några värderingar i plagget i sig. Även om Alis pappa kanske inte hade gett 

sig angående klänningen, hade han i alla fall fått möta en pedagog som visar förståelse och 

som även kan förmedla sin omtanke om hans barn. 

 

Ylva Ellneby skriver om hur det i mötet med föräldrar från andra kulturer än den svenska, lätt 

kan uppstå kollisioner i frågor som gäller förhållandet mellan pojkar och flickor (Ellneby i 

Weirsøe 2004, s.93). Jag kopplar det till frågan jag fick av Alis pappa; varför hade hans son 

klänning på sig? För att kunna arbeta med barn som har ett annat kulturellt ursprung måste vi 

enligt Ellneby våga ompröva vår egen ståndpunkt och vara öppna för förändringar för att våga 

oss på den oförutsägbara kontakten människa till människa. Och i dessa situationer har 

Giraffspråket, enligt mig, mycket att tillföra. Bodil Weirsøe beskriver det något outforskade 

kommunikationsrummet som föräldrakontakt och samtal med föräldrar innebär. Hon menar 

att många pedagoger känner lite oro över just dessa samtal. Enligt henne uttrycker många 
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pedagoger en rädsla för att förlora den tillitsfulla kontakten med föräldrarna. Då samtal med 

en förälder innebär att man bemöter ett ämne som är känsligt för båda parter så leder 

sårbarheten lätt till en aktivering av försvarsmekanismerna. Många olika känslor väcks hos 

både föräldrar och pedagoger och pedagogens förmåga att kommunicera empatiskt kan vara 

avgörande för det fortsatta förloppet (Weirsøe 2004, s.116). När jag tänker tillbaka på 

samtalet inser jag hur jag själv kände en rädsla och osäkerhet kring ämnet. Jag ville inte 

framstå som enkelspårig, utan ville visa förståelse för den kulturellt knutna åsikt pappan hade 

samtidigt som jag ändå kände att jag hade rätt ifråga om hur Ali använt klänningen som ett 

verktyg in i leken.  

 

Interkulturell pedagogisk kompetens 

 

Interkulturell kompetens kan enkelt förklaras med att det är en förmåga att effektivt 

kommunicera i interkulturella situationer och att kunna förhålla sig till en mångfald av olika 

kontexter (Lorentz & Bergstedt 2006, s.121). Det handlar dock inte bara om personliga 

erfarenheter utan ska även baseras på aktuell forskning. 

 

För att kunna påstå att man har en interkulturell pedagogisk kompetens behöver man enligt 

Lorentz ha en balans mellan kommunikativ, social och medborgerlig kompetens (Lorentz 

2013, s.106). För det krävs en samspels- och integrationsprocess. Dessa olika kompetenser 

måste samspela och interagera med varandra. Vidare kan man påstå att interkulturell 

pedagogisk kompetens är ett resultat av flera olika dimensioner av kunskaper och 

kompetenser. För att uppnå dessa krävs enligt mig ett personligt engagemang. Brinner du inte 

för att arbeta interkulturellt kan du aldrig bli bra på det. Det kräver ganska mycket av 

pedagogen då man måste hantera möten med olikheter. Man måste kunna lösa eventuella 

konflikter och missförstånd.   

 

De områden jag är uppväxt i har präglats starkt av olika kulturer och min erfarenhet av att 

mötas av olikheter har starkt påverkat mig som person. När mina föräldrar på 80-talet valde 

att emigrera till Sverige från ett då väldigt oroligt Polen, som stod under militärens styre, var 

den kulturella mångfalden i Sverige relativt liten. Vi flyttade in till ett bostadsområde med 

mestadels svenskar i utkanten av en storstad. Jag började i första klass redan efter två veckor i 

Sverige och talade flytande svenska efter ett par månader. Vår assimilering till det svenska 

samhället var enkel och snabb. Mina föräldrar lärde sig språket och hade jobb. Vi flyttade så 
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småningom närmare staden och till en förort som då fortfarande var liten. Medan åren gick 

fick jag allt fler kompisar med utländsk härkomst. De fick syskon som föddes i Sverige och 

även jag fick en lillebror som bara har erfarenhet av det svenska samhället och som anser sig 

vara svensk. Jag vet inte om det var ett medvetet val att söka jobb på en förskola med stor 

kulturell mångfald. Men det är den miljö jag är bekant vid och som jag själv kan relatera till 

genom olika erfarenheter jag gjort i livet. Samtidigt så har mina 30 år i Sverige gjort mig 

svensk i mångas ögon. De föräldrar jag möter på jobbet har svårt att, utifrån mitt utseende, 

veta mitt ursprung. Mitt utseende är neutralt med grönbruna ögon, ljust hår och ljus hy. Mitt 

svenska uttal är utan anmärkning. Jag bär inte kors eller annan symbol som kan knyta mig till 

en religion. Men jag tror mig ändå ge ett intryck av att jag kan relatera, att jag förstår. Vid 

tidigare möten med Alis pappa har vi haft väldigt bra samtal om Alis utveckling och 

kommunikationen har fungerat. Däremot har vi aldrig diskuterat kulturella frågor. Om det 

tidigare hade framkommit att det i deras hemkultur rådde väldigt starka normer kring genus 

och könsroller, hade det fått mig att agera förebyggande i situationen med klänningen? 

Kanske hade jag uppmuntrat Ali att istället klä på sig polisuniformen? Eller hade jag ignorerat 

det och tyckt att Ali hade rätten att uttrycka sig hur han vill i leken på förskolan? Jag funderar 

över hur pass mycket jag personligen tycker att föräldrar ska anpassa sig efter den svenska 

kulturen som förskolan präglas av. 

 

Mina förutsättningar att klara mig i livet är starkt knutna till den assimilation mina föräldrar 

gjorde på 80-talet. Det var då möjligt att snabbt bli en del av samhället och komma in i den 

svenska kulturen. Man talade då om arbetskraftsinvandring. Idag ser det annorlunda ut, 

förutsättningarna har ändrats. Johannes Lunneblad skriver om hur Sverige genomgått en 

förvandling från ett kulturellt homogent till ett kulturellt heterogent samhälle. Han menar 

dock att det är en föreställning med modifikation. Man har alltid haft olika samhälliga 

uppdelningar i Sverige genom människors olika ekonomiska status, utbildning, vad man äger 

och vilket arbete man har. Idag betonar man istället etniska och religiösa skillnader när man 

talar om det mångkulturella samhället. Han betonar även att det idag inte finns någon tydlig 

definition av vad som avses med ett mångkulturellt samhälle. "Mångkultur som begrepp 

behöver alltså inte ha någon värderande innebörd, utan kan användas som en beskrivning av 

hur ett samhälle ser ut med avseende på dess befolkning" (Lunneblad 2009, s.11). Han skriver 

vidare om hur Sverige på 70-talet ändrade sin invandrarpolitik från en assimilationspolitik till 

att istället utgå från integrationstänkande. Invandrarnas kulturella och språkliga bakgrund 

skulle nu erkännas, lyftas fram och stärkas. I skolan infördes hemspråksundervisning och stöd 
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till kulturella verksamheter såsom bokinköp, radio- och TV-program på andra språk än 

svenska.  

 

På 1970-talet var det utvecklingspsykologiska teorier om barn som hade stor betydelse och 

det var även utifrån dessa som invandrarbarnens livssituation kom att förstås. Det talades om 

den psykologiska kris som invandrarbarnen kunde drabbas av i mötet med förskolan. 

Anledningen var att man ansåg att barnen i högre grad än andra utsattes för dubbel påverkan. 

De var påverkade av hemmets normer och värderingar och de normer som gällde på 

förskolan.  

 

Ett barn som utsätts för olika påverkan från olika håll, kan lätt bli förvirrat och 

därigenom utveckla osäkerhet i sin upplevelse av det egna jaget (Lunneblad 

2009, s.38). "Märker barnet att det svenska levnadssättet - det som barnet 

kommer i kontakt med i sin miljö utanför hemmet - inte accepteras av 

föräldrarna, kommer det att lära sig att på ett osäkert och konfliktfyllt sätt leva i 

två världar utan riktig trygghet och tillit (Socialstyrelsen, 1976 s.19)" (i 

Lunneblad 2009, s.39). 

 

Många av barnen som jag möter på den interkulturella förskolan har känslomässiga 

svårigheter. De kan ha upplevt saker jag själv inte ens kan föreställa mig. De kan ha tappat 

tron för och slutat att lita på vuxenvärlden. De kan ha svårt med att skapa relationer. Kanske 

är det fallet med Ali? Man får handskas med olika frågor och på bästa möjliga sätt försöka 

tillgodose deras behov. Och alla som arbetar på förskolan vet hur viktigt det är att helheten 

fungerar. För att få trygga barn behöver man ha trygga föräldrar. Det är ett samspel som kan 

vara väldigt knepigt att få till och det är enligt mig så otroligt viktigt att man har en öppen 

inställning till det man möter. Kultur, språk, tonlägen och kroppsspråk kan alla vara svåra att 

tolka om man inte har erfarenhet av dem. Min egna uppväxt och erfarenhet av olika kulturer 

har gjort att jag lättare kan tolka de olika nyanserna av den interkulturella kommunikationen. 

Genom erfarenheter blir det som är annorlunda inte så främmande.  

 

"Det svenska samhällets internationalisering ställer höga krav på människors 

förmåga att leva med och förstå de värden som ligger i en kulturell mångfald. 

Förskolan är en social och kulturell mötesplats som kan stärka denna förmåga 

och förbereda barnen för ett liv i ett alltmer internationaliserat samhälle. 
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Medvetenhet om det egna kulturarvet och delaktighet i andras kultur ska bidra 

till att barnen utvecklar sin förmåga att förstå och leva sig in i andras villkor 

och värderingar. Förskolan kan bidra till att barn som tillhör de nationella 

minoriteterna och barn med utländsk bakgrund får stöd i att utveckla en 

flerkulturell tillhörighet" (Lpfö 98 2010, s.6). 

            

 

Maktstrukturer  

 

Under samtalet med Alis pappa fanns det inte mycket utrymme för dialog. Kommunikationen 

var mest ensidig. Jag har tidigare beskrivit hur svårt samtalet med en förälder kan bli om man 

dessutom upplever att det finns en kommunikationsproblematik. Många av mina kollegor har 

uttryckt hur de inte riktigt vågar ta upp vissa saker med föräldrar då de är rädda för att bli 

missuppfattade. Jag reflekterar över mitt eget sätt att tala till föräldrar och upptäcker att jag 

väldigt ofta förenklar mitt språk, använder enkla ord, bara för att försäkra mig om att jag 

verkligen blir förstådd. Det har jag även gjort med Alis pappa. Jag funderar vidare på vad det 

är som jag då förmedlar? Får jag verkligen fram det som jag menar eller förminskar jag mitt 

budskap genom de enkla orden? Jag kan uppleva att det blir en ekonomisk fråga. Hade man 

haft förutsättningar att boka in tolk varje gång man behövde prata med en förälder så skulle 

misstolkningar förhoppningsvis inte finnas. Men i verkligheten och i den dagliga kontakten 

får man förlita sig på ens egna förmåga att göra sig förstådd. Det kan gälla olika saker, barnets 

omvårdnad, praktisk information om verksamheten eller helt enkelt för att berätta hur dagen 

har varit. Om vi använder ett komplicerat språk eller svåra ord riskerar vi att hamna i ett läge 

där föräldrarna känner ovilja att bygga en relation till oss. Det kan då skapas konflikter och 

samarbetet försvåras.  

 

Det är lätt att man knyter språkkunskaper till en slags makt. Ett komplicerat språk visar på en 

kunskap som kan få föräldrar att känna sig mindre värda. "Pedagogen talar om mitt barn och 

pratar om saker jag inte förstår. Men det är ju mitt barn och jag borde ju veta bäst" kan de 

tänka. Så det är viktigt att i samtal med föräldern försöka se till att man inte får hen att känna 

sig mindre värd. Om jag i samtalet med pappan dragit fram dokument som läroplanen och 

dessutom använt svåra ord och kopplat mina åsikter till olika pedagogiska teorier hade han 

kanske blivit ännu argare än han redan var? Jag funderar över om det kanske var just därför 

som han höll samtalet kort och avslutade mötet så fort? 
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Mariann Enö skriver om att förskollärare ofta avstår från att utnyttja det symboliska kapital 

som de har erhållit genom yrkesutbildningen. De använder sig av sitt sociala kapital, i 

föräldrakontakten samtidigt som de i sammanhang som kräver kunskap om vissa begrepp drar 

nytta av denna kompetens (Enö i Harju & Tallberg Broman 2013, s.44). Vidare skriver hon 

"Jag tror att det är viktigt att acceptera vissa saker och tänka: vad är mitt uppdrag? Jag kan 

inte lägga in mina värderingar", vilket får mig att fundera lite på komplexiteten kring det 

dilemma jag beskrivit ovan. Jag anser att min grundtanke var helt rätt när jag ansåg att Ali 

kunde dra stor nytta av att ha på sig klänningen och använda den som ett verktyg för att 

komma in i leken. Han behövde just då stöd i att knäcka lekkoder och att förbjuda honom att 

bära klänning hade varit att gå emot vårat uppdrag och mål som finns i förskolans läroplan. 

Samtidigt som vi ses som ett komplement till hemmet och genom ett gott samarbete med 

föräldrarna ska arbeta för att barnet ska få de bästa förutsättningarna inför ett framtida 

lärande. Pappans vilja var att Ali aldrig skulle få ha klänning. Och utifrån hur jag tolkar 

läroplanen så är klänningen istället något vi borde uppmuntrat, med det normkritiska 

tänkandet som stöd. Men i samtalet med pappan kom inga av mina tankar fram. Så jag, liksom 

Enö, anser att systemet har sina begränsningar då människor har olika förutsättningar och det 

kan ställa till bekymmer i mötet med den interkulturella förskolan. För även den mest 

medvetna pedagogen bär på fördomar som kan försvåra kommunikationen.     

 

Föräldrasamverkan 

 

Att få föräldrar som inte är insatta i det svenska skolsystemet intresserade av läroplanen kan 

vara en utmaning som kräver tålamod och resurser. Om du inte har språkliga färdigheter, och 

systemet är helt nytt och obekant för dig, behöver du tillgång till tolk och till pedagoger som 

tar sig tid att förklara. Om du själv aldrig varit ett barn på förskola och om din erfarenhet av 

barns rättigheter innebar att du som barn inte hade några, ja då blir det svårt att förstå. Och 

utan förståelse finns ingen vilja till delaktighet. Där har vi som arbetar i interkulturella 

områden en stor utmaning. Även likabehandlingsplanen kan vara väldigt svår att förmedla. 

Kajsa Svaleryd och Moa Hjertson har i sin bok "Likabehandling i förskola & skola" skrivit 

om de svårigheter som kan uppstå när man ska involvera föräldrar. De menar att det är viktigt 

att alla i arbetslaget förstår syftet bakom att inkludera föräldrarna då det ingår i skolverkets 

rekommendation. I skollagen står det att man som vårdnadshavare till barn på förskolan ska 

erbjudas möjlighet till inflytande över utbildningen (Svaleryd och Hjertson 2012, s.181). 
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Detta kan enligt mig bli problematiskt i den mångkulturella förskolan, då kommunikationen 

oftast är begränsad. Ingegerd Tallberg Broman skriver om hur föräldrasamverkan har 

förändrats och hon menar att det historisk har skett en förändring från institutionsansvar till 

ökat föräldraansvar. Idag anses och förväntas föräldrar ta ett större ansvar för barnens lärande, 

utveckling, hälsa och välbefinnande. "Genom ökad insyn och delaktighet ska större 

ömsesidighet och delat ansvar uppnås (Tallberg Broman i Harju och Tallberg Broman 2013, 

s30). Enligt henne sker detta idag genom kommunikativt förhandlande. Hon ser även ett 

dilemma i detta när det gäller förskolor i mångkulturella områden, då förskolans antagna mål 

och förälderns önskemål krockar. Många förskolor i dessa områden använder sig utav 

"brobyggare" eller "kulturtolkar", personer som kan tolka och relatera till de båda "världarna" 

eller "kulturerna"(Tallberg Broman i Harju och Tallberg Broman 2013, s.36). Även  

Bozarslan som jag skrivit om tidigare tar upp begreppet "kulturtolkar". Hon menar då 

kulturkompetenta pedagoger som kan förstå barn och föräldrar på ett annat sätt. Pedagoger 

som har samma eller liknande kulturell bakgrund. Dessa pedagoger kan hjälpa till med att 

göra förskolan begriplig för nyanlända och vara goda förebilder för barnen. De kan, enligt 

Bozarslan, fungera som en länk mellan föräldrars kultur och den svenska (Bozarslan 2001, 

s.119).  

 

Jag har nyligen bytt arbetsplats och arbetar nu i ett område med avsevärt högre ekonomisk 

status. Föräldrarna på denna förskola är mestadels svenskfödda, har över medelinkomst och 

utbildningsnivån är hög. För mig är det som en helt annan värld med helt andra 

förutsättningar än vad jag är van vid. Jag upplever att föräldrarna är väl insatta i 

strävansmålen och att de har förväntningar på förskolan utifrån den kunskap de har om 

läroplanen. Då jag de senaste nio åren arbetat i en mångkulturell miljö är jag starkt färgad av 

de utmaningar och erfarenheter jag gjort där. Enö beskriver hur många pedagoger som byter 

miljö känner en saknad till det mångkulturella (Enö i Harju & Tallberg Broman 2013, s.48). 

Hon pekar på vikten av att känna sig behövd och hur man som pedagog behöver detta för att 

känna meningsfullhet inom sitt yrke. Så mitt nya möte med ett högresursområde är en 

utvecklingsprocess som jag befinner mig mitt i. Jag kan ta upp föräldramöten som exempel. 

Vid ett tidigare tillfälle för ett par år sedan hade vi på en relativt stor förskola två föräldrar 

som dök upp på ett långt innan aviserat föräldramöte. Medan det på min nuvarande förskola 

var fullt hus och alla föräldrar på min avdelning dök upp. Skillnaden av samverkan upplever 

jag som enorm. Begränsningar kan enligt Enö relateras till bristande kunskap, resurser och 

hierarkiska förhållanden. Det finns många knep till att få föräldrar att komma på möten och 
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man får prova olika former (Enö i Harju & Tallberg Broman 2013, s.51). Men då är vi igen 

tillbaka till vikten av rätt kommunikation.  

 

Jag upplever att många föräldrar med invandrarbakgrund visar en slags rädsla för den hierarki 

som de uppfattar råder på förskolan. De ser oss oftast som en myndighet och det kan finnas en 

rädsla för ett sådant möte. "Varför vill de att jag kommer"? Jag funderar på om vi verkligen är 

tydliga med att förmedla vad ett föräldramöte egentligen är till för? Kanske tror föräldrarna att 

de ska få pekfingrar i hur de själva sköter om sina barn? Kanske de inte alls är medvetna om 

att mötet är till för att de ska få delaktighet och för att ge dem en chans till att samverka och 

påverka verksamheten. Även utvecklingssamtalen är känsliga och kan skapa stor oro för den 

förälder som inte är insatt i syftet med dem. Jag tänker vidare på vikten av att visa vägen för 

nyankomna föräldrar med små barn, vidare in i skolans värld där det är så viktigt att de är 

delaktiga i barnens kunskapsutveckling. Jag vill betona vikten av att inte ta för givet att det är 

ointresse som gör att föräldrarna i interkulturella miljöer inte dyker upp på möten. Utan jag 

tror att det är rädsla och okunskap om hur skolsystemet och samhället är uppbyggt. Det man 

inte har kunskap om kan man känna oro inför och väljer då helt att dra sig undan för att inte 

framstå som okunnig vilket då framhäver hierarkin.  

 

Det dagliga mötet  

 

På den interkulturella förskolan möts och samtalar människor med olika bakgrund, både 

språklig, social och kulturell. Det sker en förmedling av information. Denna information 

behöver nå fram på plats och i stunden, utan hjälp av tolk, bildstöd eller liknande. Det är här 

samarbetet med hem och familj skapas. Det är oftast i hallen som den dagliga kontakten sker 

vid lämning och hämtning. Den här känsliga stunden för varje förälder när man lämnar ifrån 

sig sitt lilla barn i någon annans vård över dagen, kräver ett engagemang från både föräldrar 

och pedagoger. Det krävs ett samspel av båda parter för att överlämningen ska bli så trygg 

som möjligt för barnet. Även vid hämtning skapas det tillfälle för kommunikation då man 

behöver förmedla hur dagen har varit. När man berättar för föräldern hur dagen har varit, 

vilka aktiviteter barnet varit med på informerar man inte enbart om barnets välbefinnande 

utan även om hur man arbetat med barnets utveckling och lärande. Det är även här i det 

dagliga mötet som man har chansen att introducera förskolans värdegrund, strävansmål och 

hur skolsystemet är uppbyggt. Polly Björk-Willén har i boken, "Nationell förskola med 

mångkulturellt uppdrag", genomfört en analys om samtal i förskolans tambur (hall). Hennes 
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syfte är att belysa hur ömsesidig förståelse och samförstånd skapas i dessa samtal. Hon menar 

att språk och samtalande är den största didaktiska utmaningen för förskolans personal när det 

gäller att ge alla barn och familjer ett likvärdigt bemötande (Björk-Willén, Gruber & Puskás 

2013, s.115). Detta får mig att fundera vidare på hur det kan se ut på förskolorna och bland 

pedagogerna. Hur många är det egentligen som arbetar på förskolan som har utländsk 

bakgrund? På de interkulturella förskolor jag arbetat på så har helsvenska pedagoger varit en 

klar minoritet. De flesta av mina arbetskollegor har haft utländsk härkomst och olika kulturell 

bakgrund. Det har funnits stor språklig variation men alla jag arbetat med har alltid talat 

svenska med alla föräldrar och barn. Endast i undantagsfall när det verkligen var något viktigt 

som behövde förmedlas, tog vi hjälp av varandra för översättning. Även detta kunde 

egentligen skapa missförstånd. Som exempel kan nämnas att när jag bad en kollega om hjälp 

att tolka till arabiska, så upplevde den kollegan en inre konflikt i att förhålla sig till den 

rådande kulturen och normen på förskolan och till förälderns förhoppning om att få prata med 

någon som kommer från deras hemland, där hela skolsystemet ser annorlunda ut. I samma 

bok som ovan, beskriver Sabine Gruber hur den etniska mångfalden i området bildar 

utgångspunkt för förskolechefernas engagemang att rekrytera och anställa personal med 

utländsk bakgrund. Hon har intervjuat förskolechefer om just detta och drar slutsatsen att det i 

mångetniska områden finns förskolor som behöver stöd av personal med kompetens om 

människor med annan bakgrund än svensk, så att de kan hjälpa de svenska kollegorna i 

kommunikationen (Björk-Willén, Gruber & Puskás 2013, s.127). Enligt Gruber förväntas 

personal med utländsk bakgrund  informera och förmedla kunskap till invandrade föräldrar 

om det svenska samhället och den svenska skolan.  

 

Lekens pedagogiska värde 

 

Vidare i boken skriver Linda Häll om leken i förskolan och dess pedagogiska värde. Hon 

menar att "leken är barnens arbete" och det syftar till att berättiga lekens plats i förskolan 

(Häll i Björk-Willén, Gruber & Puskás 2013, s.72). Även läroplanen lyfter leken och kopplar 

den till utveckling och lärande. När jag såg Ali leka i hemvrån iklädd klänning kopplade jag 

automatiskt det till läroplanen och kände sån glädje i det. Han hade bara en stund innan 

utryckt att han inte leker med tjejer, men trots det fann han ett sätt att komma in i leken och på 

så sätt även bli delaktig i en gemenskap med kompisar på förskolan. Jag kopplar den fria 

leken, alltså den som inte är iscensatt eller planerad av oss pedagoger, till så många olika 

viktiga aspekter i barnens värld. De tränar sociala koder, de arbetar med värdegrund, språk, 
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fantasi och utveckling. Det finns egentligen inga gränser för hur man kan använda leken som 

ett verktyg på förskolan. Men det är utifrån den rådande kulturen på förskolan och vilka 

värderingar eller kunskaper man vill förmedla till barnen.  

 

Häll beskriver hur  barn använder fysiska artefakter som kommunikativ resurs (Björk-Willén, 

Gruber & Puskás 2013, s.87) och det kopplar jag till Ali och klänningen. Jag tror inte att Ali 

la ett könsvärde i klänningen utan använde den som ett medel för att komma in i leken. När 

det fick bli på hans egna villkor använde han sig av en fysisk artefakt och fick på så sätt vara 

med i en lek med flera kompisar. Trots att detta kan ses som väldigt positivt så resulterade det 

i en mindre lustfylld situation när hans pappa kom in. Om jag hade varit pedagog i Alis 

pappas hemland hade jag antagligen inte tillåtit Ali att sätta på sig klänningen. Och det hade 

varit rätt i den kulturen. Det är här jag tycker att det blir så svårt att koppla läroplanen till 

kulturella skillnader som vi kan mötas av i dagens Sverige. Jag hade ett tydligt stöd i 

förskolans läroplan för att uppmuntra och låta Ali leka i klänning, samtidigt som det där i 

tydligt står att man ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran, 

utveckling och växande. "Förskolans uppgift innebär att i samarbete med föräldrarna verka 

för att varje barn får möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar" (Lpfö 98, 2010, s.5). 

Men vilka är förutsättningarna? Är det utifrån barnens hemkultur eller förskolans kultur man 

menar då? Läroplanen utrycker och påpekar den växande kulturella mångfalden men det 

lämnas stort utrymme för tolkning kring de frågor som kan uppkomma på förskolan i sådan 

miljö. 

 

Normkritik 

 

Alla barn är unika och har rätt att utvecklas som individer utan att bli begränsade utav olika 

föreställningar som finns om de grupper de ingår i. På den interkulturella förskolan är det 

främst etnicitet som utgör en sådan gruppering. Dessa grupper har ofta egna normer och 

värderingar. Jag som pedagog anser att det är väldigt viktigt att få syn på dessa normer. När 

Ali säger till mig att han inte leker med tjejer, talar han om för mig att det är en norm han tagit 

till sig. Att det är skillnad på killar och tjejer. Ali kanske har förväntningar på sig själv utifrån 

sin hemkultur och berättar detta för mig genom den meningen. Att han senare väljer att klä sig 

i klänning kan upplevas som normbrytande.  
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Karin Salmson och Johanna Ivarsson har skrivit en handledande bok, "Normkreativitet i 

förskolan", som bygger på deras erfarenhet, forskning och förskolans styrdokument. De vill 

förmedla tanken att normer är roliga att arbeta med på förskolan samtidigt som det direkt är 

kopplat med likabehandlingsplanen. "Normkritiken är ett perspektiv som hjälper oss att se 

normer och deras konsekvenser" (Salmson & Ivarsson 2015, s.12). De beskriver normkritiken 

som ett relativt nytt kunskapsområde och menar att det krävs handling för att arbeta med 

detta.  

 

Att arbeta normkritiskt innebär enligt mig att vara öppen och respektfull. Man behöver även ta 

hänsyn till andra människors normer för att vidga sin egna. Jag har på en förskola arbetat med 

en pojke som hade väldigt starka åsikter om könsnormer. Han ville absolut inte leka med 

tjejer och valde bara lekar, som han själv påpekade, bara pojkar leker. Jag ägnade mycket tid 

till att utmana hans normer. Under en planerad lek där barnen skulle ta sig till mig som till 

exempel elefanter, ormar eller ballerinor var han med i leken tills jag nämnde ballerinor. 

Sedan satt han på en bänk och vägrade vara med. Jag tog fram normkritiska ritmallar med 

stålmannen som diskar och då ville han inte färglägga. Medan jag arbetar med denna essä 

reflekterar jag över ifall jag gjorde rätt när jag försökte ändra hans norm. Det känns ibland 

som att vi vuxna utövar en viss makt över barnen. Det är vuxna som styr över det pedagogiska 

innehållet på förskolan och det är föräldrarna som barnen är beroende av för omsorg. 

Samtidigt som vi enligt barnkonventionen ska lyssna på och respektera barnens åsikter. Om vi 

tittar tillbaka på situationen med Ali så ser jag tydligt ett dilemma. Jag har fokuserat på 

kulturskillnader och föräldrakontakt men kanske lite medvetet inte tagit upp Alis syn på det 

hela. För det skulle genast bli ett annat dilemma som handlar om barnets rätt att uttrycka sig.  

 

Vi ska på förskolan arbeta för att motverka traditionella könsroller samtidigt som vi ska 

bejaka och respektera kulturella skillnader. Jag tänker mig förskolan som ett rum för fria 

tankar och idéer, där barnen kan vara sig själva och där de får uppleva en blandad kulturell 

mångfald. Jag kan bemöta barnens frågor och även utmana deras normtänkande på ett 

respektfullt sätt, genom att prata om olikheter. I förskolans läroplan finns detta beskrivet. Men 

det är när man möter föräldrar som ser annorlunda på denna normkritik som jag upplever att 

det blir svårt. Mötet med Alis pappa är bara ett exempel på hur olika vi ser på normer. Och för 

oss som arbetar på den mångkulturella förskolan är ett sådant möte något vi dagligen stöter på 

i någon form. Kulturkrockar och missförstånd skapar situationer där pedagogerna måste vara 

flexibla och toleranta. Även om man inte har rötter i en annan kultur så kan man, enligt mig, 
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med erfarenhet skaffa sig kunskap om den. Det kräver dock att man är duktig på att åsidosätta 

sina egna normer. 

  

I mångkulturella områden finns det många resurser att hämta för att främja den kulturella 

mångfalden. Det är en tillgång och något som många förskolor är otroligt duktiga på. Att ta in 

barnens hemkultur i verksamheten. Man kan spela musik från olika länder, fira olika 

kulturella högtider och uppmärksamma olikheterna som något positivt. Barnens modersmål är 

ett bra verktyg för att plocka fram mångfalden. Man kan ta reda på vad till exempel mjölk 

heter på olika språk, och använda de olika varianterna när man serverar mjölken till barnen.  

 

Slutord 

 

Efter samtalet med Alis pappa har jag förstått att det inte bara handlade om en konflikt kring 

genus och könsroller utan att det var kulturellt betingat. Inom vissa kulturer är det viktigt att 

vägleda barnen mot en förståelse av skillnaden på könen och att en klänning på en pojke då 

kan symbolisera något väldigt laddat. Har vi inte skyldighet att respektera dessa åsikter och ge 

plats för dem på förskolan och så klart även i samhället?  

 

Förutsättningen för att ha en lyckad kommunikation är att vi är medvetna om de kulturella 

skillnader som finns gällande kroppsspråk och gester. Innan man lär sig språket är det svårt att 

ta till sig det nya landets kultur och normer. Många nyanlända föräldrar sätts in i samhällets 

system tidigt och för att kunna gå på svenskundervisning behöver de först skola in sina barn 

på förskola eller skola. Att möta dessa föräldrar är väldigt spännande men kan vara väldigt 

svårt. Vi på förskolan är ofta deras länk till samhället och vi behöver ofta vara ett stöd kring 

frågor som inte gäller deras barn. Flexibilitet är viktig och om man lyckas få en bra relation 

med föräldrarna så utgör det en god grund för barnen att få en bra start på förskolan och 

vidare in i skolans värld. Men denna kommunikation är inte alltid enkel. Det är lätt att bli 

nervös inför de möten som man utsätts för där ens kommunikativa förmåga prövas.  

Under mina 30 år i Sverige har jag upplevt hur samhället blivit mer mångkulturellt och hur 

tankar, ideologier och livsvärden ändrats hos allmänheten. Mångfalden är enligt mig lika 

iögonfallande som segregationen. När jag arbetade på en förskola i ett område där stora delen 

av barnen är barn till nyanlända, blev det min vardag. Jag möttes dagligen av en massa 

känslor, en massa missförstånd och av barn och föräldrar som behövde stöd och förståelse. 
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Det dagliga arbetet handlade mycket om att ge barnen den trygghet de behövde och vid mötet 

med föräldrarna, om att introducera dem till förskolans kultur och till läroplanen. När jag 

sedan bytte till ett annat område med högre ekonomisk status och där de flesta barnen har 

svenskfödda föräldrar, insåg jag snabbt hur annorlunda jobbet blev. Helt andra saker hamnar i 

fokus och man kan lättare koncentrera sig på läroplanen och planera verksamheten utifrån 

barnens behov och med stöd av föräldrarsamverkan. Jag upplever det som två skilda världar 

och det var utifrån dessa känslor som idén till denna essä kom till.  

 

I det professionella livet kan vi sällan välja bort de svåra samtalen. När en förälder vill 

konfrontera oss måste vi hitta bästa möjliga väg att möta föräldern så neutralt som möjligt. 

Jag kan tycka att man i sin yrkesroll ofta får offra sin trygghet till förmån för kvaliteten. För vi 

behöver nöjda föräldrar för att få nöjda barn. Alla föräldrar har värdefulla erfarenheter att dela 

med sig av och man kan få ett enormt stort utbyte om man lyckas med en bra kommunikation. 

Även om man ibland möts av konflikter och motstridigheter så finns det alltid ett utbyte av 

kunskap. Vid interkulturella möten finns inga gränser för hur stort utbytet kan bli.  

 

Att möta kulturella skillnader, som med Alis pappa, blir alltid ett spännande möte enligt mig. 

Och nu i efterhand kan jag känna stolthet i de reflektioner jag gjort kring mitt egna agerande i 

situationen. Jag har utforskat olika teoretiska perspektiv och fördjupat mig i olika 

förhållningsätt. När jag exempelvis tittat på giraffspråket, har jag fått ett konkret exempel på 

hur man på ett empatiskt sätt kan bemöta föräldrar med annan kulturell bakgrund. Och jag 

kopplar ihop empati med respekt. De båda egenskaperna är grunden till en bra interkulturell 

pedagogisk kompetens. När man visar empati och respekt för den man möter är chanserna 

goda att man får det tillbaka och kan på så sätt mötas i ett givande samtal där båda parter får 

uttrycka sina känslor och önskemål. Att arbeta med språkliga hinder är en sak, men förr eller 

senare kan även nyankomna föräldrar ta del av den information vi pedagoger förmedlar. När 

de känner sig trygga med språket kan de behöva hjälp att förstå sig på den kultur de möter på 

den svenska förskolan och det är där vi pedagoger kan göra vårt bästa för att på ett öppet och 

vänligt sätt beskriva och förklara hur vi tänker och hur vi arbetar med läroplanen.  

 

Ofta när man skriver om eller talar om samtal med föräldrar så menar man att det är "jobbiga" 

samtal. Man pratar även om hur viktigt det är att förhålla sig professionellt i mötet med 

föräldrar. Att man ska skilja på sin professionalitet och sina privata åsikter och känslor. Men 

om jag tänker efter, så handlar ju samtalen om det mest viktiga föräldrarna har, deras barn. Är 



27 
 

det då inte viktigt att man faktiskt bryr sig om deras barn? Och inte bara har en professionell 

syn på barnet. Giraffspråket kan hjälpa pedagogen att hålla fast vid och stärka hennes 

förmåga att utforska vad som rör sig inom föräldrarna och henne själv i relation till barnet 

(Weirsøe 2004, s.119). För även om det inte är ur barnets perspektiv som denna essä är 

vinklad så är det ändå barnet som är viktigast. 
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