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1.0 INLEDNING 

För att få till ett verkligt möte mellan människor från olika bakgrunder måste vi öka graden av 

interkulturalitet, en process där människor agerar och där vi med nyfikenhet, självkritik och 

respekt för varandras olikheter aktivt verkligen vill se varandra. Interkulturalitet är med andra 

ord något som händer, förändras och det finns många dimensioner av den (Fjällhed, 2012, s.44). 

Ovananstående citat speglar vikten av att arbeta med interkulturalitet i förskolans 

verksamhet. Samtidigt som dess ständiga förändring och dess olika dimensioner kan 

skapa en viss komplexitet i utbildnings och undervisningssammanhang. Interkulturell 

pedagogik bidrar till ökad förståelse att alla människor har en egen kultur som ständigt 

påverkas och berikas genom interaktion med andra. Förskolan är en mötesplats där 

pedagogiken bör genomsyras av en kulturell mångfald som kan inspirera barn att skapa 

gemensamma upplevelser (Lorentz, 2013). Denna studie undersöker hur en estetisk 

uttrycksform kan främja interkulturell pedagogik. Arbetet med estetik i olika former är 

väl förankrat i förskolans praktik och dess styrdokument, Skolverket (2010) skriver att: 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att 

förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång 

och musik, dans och drama. (s.10) 

Det kan finnas en viss variation i hur estetiska uttrycksformer kommer till användning i 

förskolan, vilket beskrivs mer ingående i bakgrunden.  Det råder enligt Häikiö (2007) 

två olika synsätt för hur estetisk kan användas, som mål eller som medel. Genom att 

använda estetiken som mål ses processen och produkten som ett självändamål där 

menings- och symbolskapande är centralt. Det andra synsättet, estetik som medel, 

innebär att arbetet med estetiska uttrycksformer förstås som en artefakt (ett 

hjälpmedel) för att uppnå andra kunskapsmål inom exempelvis matematik, språk eller 

naturvetenskap (Lind, 2010). Häikiö (2007) beskriver också att estetiska uttrycksformer 

kan användas som kunskapsväg med potential att verka meningsskapande i 

undervisning av andra ämnen. Det är därför betydelsefullt att använda estetiken som ett 

pedagogiskt redskap. Barn behöver ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur estetik 

kan användas som metod för lärande. En önskvärd kompetens, som idag många gånger 

är bristfällig hos pedagoger i förskolan, är medvetenhet om hur estetiken kan används 
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som mål eller medel i verksamheten (a.a). I Läroplanen för förskolan (2010) beskrivs att 

förskolan ska bidra till att barn utvecklar en positiv uppfattning om sig själva som 

lärande och skapande individer. Att de ska få hjälp att känna tilltro till sin egen förmåga 

utifrån olika aspekter, bland annat genom estetiska aktiviteter. Den estetiska 

uttrycksform som är aktuell för denna studie är lera. Lera är ett material som är 

föränderligt där människans intention och kunskap  avgör vad som skapas. Materialet är 

lätt att forma och omforma vilket möjliggör att syftet med vad som skapas kan förändras 

under processens gång (Knutes, 2012).  I denna studie kommer estetiken att förstås som 

ett redskap för att skapa kunskap om interkulturell pedagogik. Lunneblad (2006) 

beskriver vikten av interkulturell pedagogik i förskolan, då alla barn är bärare av sin 

egen kultur oavsett bakgrund. Arbetar pedagogerna1 på förskolan aktivt och medvetet 

med en interkulturell pedagogik kan det främja ett interkulturellt förhållningssätt både 

bland barn och vuxna (Bergstedt & Lorentz, 2006). Det svenska utbildningssystemet 

omfattas idag till stora delar av ett monokulturellt perspektiv, där den svenska 

etniciteten och kulturen normaliserats och ses som utgångspunkt, norm och mål för 

undervisningen (Lahdenperä, 1999). Det som avviker från denna konstruerade 

normalitet ses som avvikande och annorlunda (Lahdenperä, 2008).  Det interkulturella 

perspektivet kan förstås som motsats till det monokulturella. Om pedagogiken 

genomsyras av ett interkulturellt perspektiv möjliggörs att barn och elever får 

likvärdiga förutsättningar i den svenska skolan (a.a). Studien kommer att inspireras av 

sociokulturell teori, i kapitlet teoretisk utgångspunkt ges en tydligare förklaring av 

teorin i relation till studiens syfte. Studien utgår från pedagogernas perspektiv och till 

viss del även barnens, då deltagande observationer har skett där både barn och 

förskollärare observerats. Detta för att försöka synliggöra effekterna av det pedagogiska 

arbetet.  

                                                        

 

1 Pedagoger används i denna studie som ett gemensamt begrepp i de situationer där både barnskötare och 

förskollärare inkluderas 
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2.0 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 

 

SYFTE: 

Syftet med studien är att genom fallstudie skapa kunskap om interkulturell pedagogik i 

förskolan.  

 

FRÅGESTÄLLNING: 

Hur kan lera som en estetisk uttrycksform främja interkulturell pedagogik i förskolan? 
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3.0 BAKGRUND 

3.1 SOCIOKULTURELL TEORI 

Denna studie genomförs med inspiration från det sociokulturella perspektivet. Detta 

perspektiv valdes då dess innehåll går att applicera på studiens syfte. Begrepp som är 

framträdande i det interkulturella perspektivet är bland annat process, möten, 

kommunikation och identitetsskapande (Lahdenperä, 2004). Dessa begrepp går att 

återfinna i det sociokulturella perspektivet, där sociala samspel är centralt. Säljö (2012) 

påpekar att inom det sociokulturella perspektivet ses interaktion och kommunikation 

som väsentliga delar för lärande och utveckling. Kunskap överförs inte från en människa 

till en annan, utan det uppstår och skapas i samspel med andra (a.a). Artefakt är ett 

betydelsefullt begrepp i det sociokulturella perspektivet. En artefakt är skapad av 

människan med en tydlig intention om vad den skall användas till. Vilka artefakter som 

skapas och används beror på behovet i den sociokulturella miljö vi lever i. Det finns både 

intellektuella och materiella artefakter, en klocka exempelvis är en materiell artefakt 

men består av tecken och symboler som är en språklig (intellektuell) artefakt. 

Uppkomsten av materiella artefakter sker i samspel med utvecklingen av idéer och 

intellektuella kunskaper (Säljö, 2005).  Klockans syfte är alltså beroende av samspelet 

mellan de materiella och språkliga artefakterna för att den ska kunna agera medierande. 

Mediering är ett annat grundläggande begreppen i det sociokulturella perspektivet 

(Vygotskij,1995). Säljö (2012) beskriver att begreppet avser människors användning av 

artefakter för att skapa förståelse för sin omvärld. Vårt tänkande och våra 

föreställningar är, enligt det sociokulturella perspektivet, framvuxna ur och påverkade 

av vår kulturs materiella och intellektuella redskap. Intellektuella redskap är till 

exempel att vi talar olika språk, har olika räknesystem och symboler. Ett materiellt 

redskap kan vara till exempel en miniräknare, den hjälper oss att tänka genom att 

mänskliga funktioner och kompetenser har flyttats/formats till ett fysiskt redskap (a.a). 

Intellektuella redskap i det sociokulturella perspektivet är i första hand språket som en 

medierande artefakt. Med hjälp av språket kan vi beteckna och kodifiera verkligheten på 

ett flexibelt sätt. Säljö (2005) menar att de resurser som finns i vårt språk är människans 

allra viktigaste medierande redskap. 
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3.2 MONOKULTURELLT PERSPEKTIV  

Trots att Sverige är ett mångkulturellt land präglas samhället av ett monokulturellt 

perspektiv. Monokultur bidrar till att det egna sättet att leva och agera ses som det 

normala. Det som skiljer sig från detta uppfattas som avvikande, annorlunda och 

konstigt (Lahdenperä, 1999). Lorentz (2009)  beskriver etnocentrism, att alla människor 

sedan barndomen påverkas av den kulturella kontext de lever i. Vilket kan bidrar till en 

uppfattning om att den egna kulturen är bättre än andra och att förståelsen om sig själv 

och omvärlden skapas utifrån detta. Samhället formar oss att tänka i dikotomier, i 

motsatspar såsom vi och dem, rätt och fel och så vidare. Detta resulterar i ett svartvitt 

tänkande som formar oss till att fokusera på skillnader. Förståelse skapas genom ett vi 

och dem, att dem är dem för de inte är som vi (Lorentz & Bergstedt, 2006). Hur vi 

uppfattar andra och omvärlden grundas ofta i ett sådant tankesätt. Den svenska 

kulturen är i Sverige normaliserad och benämns ofta inte som en kultur, utan anses vara 

det självklara och det normala. Det som skiljer sig från den normaliserade svenskheten 

benämns som en specifik etnicitet/kultur och förstås som avvikande. Lorentz (2007, 

2009) och Lahdenperä (1999) beskriver Sveriges utbildningssystem som bristfälligt, då 

det till stor del omfattas av ett monokulturellt och etnocentriskt innehåll. Lahdenperä 

(1999) skriver att svenskheten är utgångspunkt, mål och norm för undervisningen. 

Skolan är en monokulturell institution som fokuserar på och gynnar det svenska, där 

barn och elever med annan kulturell bakgrund ses som avvikande (Lahdenperä, 2008). 

Detta menar författaren kan förstås genom att utbildningssystemet är ett nationellt 

projekt och därmed uppbyggt av ett monokulturellt perspektiv, då svenskhet per 

automatik utgjort normer och ideal (a.a). Det är viktigt att medvetenhet skapas om att 

skolan ofta genomsyras av ett monokulturellt perspektiv för att monokulturella mönster 

ska kunna synliggöras, granskas och motverkas. Lahdenperä (2008) beskriver det 

interkulturella perspektivet i motsats till det monokulturella, samt betonar det 

interkulturella perspektivets betydelse för att ge barn och elever likvärdiga 

förutsättningar i den svenska skolan. Hur likvärdiga förutsättningar ska skapas har 

diskuterats och Lorentz (2009)  beskriver att Sveriges utbildningssystem länge 

behandlat alla utifrån en likhetsprincip, som innebär att alla barn och elever är lika och 

därför ska ges lika förutsättningar.  En sådan utgångspunkt gynnar den monokulturella 
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diskursen, då likhetsprincipen formas av pedagogers uppfattningar och konstruerade 

normaliteter (Lorentz, 2009). Förskolan och skolan bör istället anpassa verksamheten 

efter varje individ för att skapa likvärdiga förutsättningar. (Lorenz, 2009, Skolverket 

2010). 

3.3 INTERKULTURELLT OCH MÅNGKULTURELLT PERSPEKTIV 

Lahdenperä (2004) särskiljer begreppen interkulturell och mångkulturell och menar 

vidare att dessa två begrepp ibland används likvärdigt trots deras skilda innebörd. 

Mångkulturell menar Lahdenperä är en beskrivning av ett tillstånd, en position, en 

samexistens där människor lever sida vid sida i acceptans men utan att verkligen mötas. 

Det interkulturella beskriver en process, en interaktion, ett gränsöverskridande och 

relationen emellan människor (a.a). Bredänge (2003) beskriver likt Lahdenperä 

interkulturell som en rörelse snarare än det mångkulturellas tillstånd. Lorentz och 

Bergstedt (2006) förklarar interkulturell på följande sätt “Inter i interkulturell står för 

en interaktionsprocess där ömsesidig kommunikation sker mellan personer från olika 

kulturella bakgrunder” (s.16). Interkultur är ett komplext begrepp med många olika 

definitioner. De forskare som är aktuella för denna studie beskriver interkultur genom 

olika begrepp, så som interkulturalitet, interkulturellt förhållningssätt, interkulturell 

kompetens och interkulturell pedagogik. Vi är medvetna om att begreppet formuleras 

och till viss del definieras på olika sätt. Därför har vi i denna studie valt att använda 

begreppet interkulturell pedagogik med inspiration från forskarna Pirjo Lahdenperä och 

Hans Lorentz. Lahdenperä är Sveriges första professor inom interkulturell pedagogik. 

Lorentz arbetar som doktorand i pedagogik och har varit ämnesexpert för skolverket 

och skolinspektionen inom området interkulturalitet. Interkulturell pedagogik kan 

förstås genom att pedagogiken genomsyras av en kulturell mångfald. Förskolan och 

skolans verksamheter och miljöer bör präglas av barns och elevers olika erfarenheter. 

Genom ett sådant arbetssätt möjliggörs att barn och elever skapar gemensamma 

upplevelser (Lorentz, 2013).  
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3.3.1 INTERKULTURELL PEDAGOGIK 

En allt bredare internationalisering och globalisering ställer nya krav på samhället och 

förskolan (Lunneblad, 2009). Murray (2009) menar att förståelsen mellan människor 

från olika kulturella bakgrunder alltid varit viktig, men att dagens samhälle med 

immigration gör denna förståelse nödvändig. Den reviderade läroplanen (Skolverket, 

2010) betonar att förskolan är en social och kulturell mötesplats. Där barn ska kunna 

utveckla sin förmåga att kunna leva sig in i och förstå andra människors värderingar och 

villkor oavsett bakgrund. Skolinspektionen (2012:7) skriver att ett interkulturellt 

förhållningssätt kan gynna barnens förmåga att förstå olikheter, samt ge barnen 

möjlighet att förstå deras omvärld. Samtidigt som Skolinspektionen (2012:7) också 

påvisar att många förskolor saknar ett interkulturellt förhållningssätt. Att inta ett 

interkulturellt förhållningssätt innebär att vi genom sociala aktiviteter kan förstå, 

synliggöra och berika vår egen och andras kunskapssyn, tankesätt, värdegrund och 

livsformer (Lorentz och Bergstedt, 2006). Ett interkulturellt förhållningssätt kan 

utvecklas i möten genom att aktörerna har en vilja, nyfikenhet och ett intresse av att se 

och förstå varandra (Bredänge, 2003). Ponciano och Sahbazian (2012) definierar ett 

interkulturellt förhållningssätt som förståelsen av att ingen enskild människa företräder 

sin etnicitet. Varje individ företräder sina egna erfarenheter av den kulturella kontext 

denne befinner sig i. Vidare menar Ponciano och Shabazian (2012) att i det 

interkulturella förhållningssättet ses barn, familjer, miljöer och lärare som olika 

komponenter som i samspel kan lära av varandra. Det finns ingen utpekad expert som 

förser övriga med kunskap, utan i en öppen, tillåtande och nyfiken miljö kan 

interkulturella aspekter av lärande skapas. Interkulturalitet är alltså något som kan 

skapas i mötet med andra, genom de olika kunskaper och erfarenheter aktörerna bär 

med sig.  (a.a). Lorentz (2009) beskriver interkulturell pedagogik som ett förhållningsätt 

i lärande och undervisningssammanhang. Ett mål med interkulturell pedagogik kan 

förstås som att skapa utrymmen och möjliggöra för möten där interkulturella relationer 

kan uppstå (Murray, 2009). Lunneblad (2006) betonar vikten av interkulturell 

pedagogik och förklarar att det interkulturella perspektivet bör vara en del av varje 

förskola, men att det idag ofta förknippas med mångkulturella förskolor. Lunneblad 

(2006) beskriver vidare att varje människa är bärare av sin egen kultur oavsett 
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bakgrund. Det är betydelsefullt att interkulturell pedagogik genomsyrar och berikar hela 

förskolan och skolans verksamheter och inte ses som ett separat tema eller ämne 

(Coulby,2006). Interkulturell pedagogik bygger i samspelet och i förhållandet på en 

jämlikhet mellan aktörerna i deras olika kulturella kontexter, där ingen av aktörerna har 

rätt att definiera den andres etnicitet eller kultur (Lahdenperä, 2004). Lorentz (2009) 

beskriver att interkulturell pedagogik bidrar till en utvecklad förmåga att kunna se 

bortom det etnocentriska, för att möjliggöra autentiska möten som sker på lika villkor. 

Problematisering och analysering av etnocentriska beteenden och uppfattningar är 

viktigt för att möjliggöra ett vidgat perspektiv av sin egen och andra kulturer (Lorentz & 

Bergstedt, 2006). Interkulturell pedagogik präglas av en öppen och tillåtande miljö. 

Självreflektion är en central del för att förstå sig själv, sin omvärld och för att möjliggöra 

för möten över de kulturella gränserna (Ponciano & Shabatzia, 2012). Att tänka i 

dikotomier är något som det svenska utbildningssystemet bör motverka och istället 

rikta uppmärksamheten mot heterogeniteten i gruppen. Förståelse utifrån att alla är lika 

men också olika skapar möjlighet och tillåtelse att uppfatta varandra som likvärdiga 

samtidigt som annorlunda. Detta kan bidra till medvetenhet om att varje individ kan ses 

som en socialt konstruerad människa, en kulturprodukt med likheter och skillnader i ett 

likvärdigt och jämlikt förhållande (Lorentz & Bergstedt, 2006). Barns erfarenheter och 

bakgrund bör inkluderas i läroprocesser och prägla verksamhetens utformande. På 

detta sätt undviks ett monokulturellt arbetssätt och pedagoger intar istället ett 

interkulturellt perspektiv på undervisningen genom interkulturell pedagogik. Barns 

olika erfarenheter ses som tillgångar som berikar ett kollegialt lärande (Elmeroth 2008).  

3.4 ESTETISKA UTTRYCKSFORMER 

Estetiska uttrycksformer används i studien för att beskriva det kreativa skapandet som 

sker på förskolan. I andra sammanhang används synonymer som estetiska 

läroprocesser, kreativa processer, skapandeprocesser eller konstnärliga uttrycksformer 

(Häikiö, 2007). I barnkonventionen (2009) står att alla barn ska ges möjlighet till 

kulturell och konstnärlig verksamhet. 
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”Konventionsstaterna skall respektera och främja barnets rätt att till fullo delta i det kulturella och 

konstnärliga livet och skall uppmuntra tillhandahållandet av lämpliga och lika möjligheter för 

kulturell och konstnärlig verksamhet samt för rekreations- och fritidsverksamhet.” Artikel 31.2.  

Konstnärlig verksamhet för barn ska erbjudas på varje förskola, då skolverket (2010) 

skriver fram att alla barn ska få möjlighet att bilda sig utifrån olika aspekter och 

däribland den estetiska. Att använda estetik som medel är förankrat i Läroplanen för 

förskolan (2010) där det står skrivet att: 

"Arbetslaget ska ge barn möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och 

förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankegångar med hjälp av ord, konkret material och 

bild samt estetiska och andra uttrycksformer." (s.10). 

I citatet ses estetiska uttrycksformer, genom en skapande process, som en artefakt för 

att barn ska kunna utvecklas inom andra områden. Genom att använda ett estetiskt 

lärande ges barn möjlighet att bearbeta tankar och känslor utifrån sig själv och sina 

erfarenheter. Att integrera olika ämnen tillsammans med estetiska uttrycksformer kan 

berika och skapa nya sätt att tänka, arbeta samt utveckla metoder för lärande när det 

gäller språk, matematik och naturvetenskap (Häikiö, 2012). Blank (2012) menar att det 

finns två dominerande synsätt inom estetiken, antingen förstås estetiken som ett 

redskap för att stötta de akademiska ämnena eller så förstås estetiken som en unik kraft 

i sig själv separerad ifrån andra delar. Vidare menar författaren att dessa två synsätt 

också kan berika varandra.  Användandet av estetiska uttrycksformer kan utveckla 

förmågan att konkretisera inre upplevelser, genom olika medier och material. Estetik är 

enligt Haikiö (2007) ett medel för att medvetandegöra och konkretisera jaget. Det kan 

förstås genom att yttre material bearbetas för att försätta det inre så som tankar och 

erfarenheter i ordning. Därför innefattar alltid de estetiska processerna en subjektiv 

aspekt, då det sker både kunskapsutveckling och identitetsutveckling. Blank (2012) 

beskriver att i förskolans praktik ses ofta den estetiska processen som mer betydelsefull 

för barns lärande och utveckling än produkten. Författaren menar att värdet av 

produkten inte får förbises då även dessa kan innehålla till exempel minnen och känslor 

som bidrar till subjektsskapande(a.a). Genom att uppmärksamma och bejaka sitt inre 

möjliggörs fördjupad reflektion och ökad självkännedom. Reflektion kan leda till en ökad 

förståelse för sitt eget kunnande och hur de egna kunskaperna kan användas (Häikiö, 
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2007). Vygotskij, (1995) betonar att estetiken är ett redskap som kan användas för att 

skapa en högre medvetenhet. Metakognition innebär att synliggöra och förstå sin egen 

kunskapsutveckling och sitt förändrade kunnande (a.a). Att inta ett metaperspektiv är 

enligt Häikiö (2012) en viktig del för att känna meningsfullhet inför lärande och 

utveckling. Estetiska aktiviteter har i senare forskning visat sig ha stor betydelse för att 

utveckla personliga kompetenser. För samhällets utveckling och välfärd är det därför 

viktigt att skapa mer kunskap kring den estetiska kunskapsskapande processen, genom 

att studera hur barns personliga kompetenser och dess socialisation kan stimuleras med 

hjälp av estetiska aktiviteter (Antal-Lundström, 2006). Lindström (2002) 

problematiserar däremot användandet av estetiska uttrycksformer och menar att 

användandet i sig inte per automatik leder till utveckling och ett förändrat kunnande. 

Författaren skriver att användningen av estetiken som medel måste ske i en helhet, 

genom ett reflekterande arbetssätt. Det måste finnas en pedagogisk planering för hur 

och varför estetiken ska användas som redskap för att bli ett medel för ökat lärande 

(a.a). Det finns tidigare studier gjorda på hur musik som en estetisk uttrycksform kan 

agera hjälpmedel för att skapa förståelse för sig själv, andra och omvärlden. Frith (1996) 

menar att musik stärker både det subjektiva och det kollektiva lärandet. Att människor 

lär känna sig själva och varandra genom kulturella och sociala aktiviteter med det 

estetiska som mittpunkt. Antal-Lundström (2006) beskriver i sin rapport ett 

musikalprojekts som genomförts i Eskilstuna 2002, i projektet undersöks 

körmedlemmars personliga utveckling. Deltagarna som var mellan 12-72 år 

intervjuades om sina upplevelser under projektets gång. I rapporten Estetiska 

aktiviteter som pedagogiskt redskap (2006) sammanfattas resultatet med att det skett 

ett gränslöst interkulturellt estetiskt möte. Att deltagarna genom en gemensam 

mötesplats utvecklat vänskapsband och relationer samt ny förståelse för sig själva, de 

andra deltagarna och för musiken. Lera är den estetiska uttrycksform som är aktuell för 

denna studie. Det är ett naturmaterial som finns i olika varianter beroende på var i 

naturen det skapats (Norman, 2008). Norman (2008) beskriver att människan länge 

använt lera som ett redskap för sitt skapande på grund av att materialet är lätt att forma. 

Lerans struktur gör det till ett föränderligt material, där det är människans intentioner 

och kunskaper som avgör vad som skapas (Knutes, 2012).  Under arbetet med lera kan 

flera sinnen påverkas såsom känsel, lukt, syn och hörsel (Norman, 2008). Trots det 
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estetiska materialets fördelar är lera relativt ovanligt förekommande i förskolans 

praktik, en orsak till detta kan vara på grund av pedagogers bristande 

materialkännedom (Granberg, 2001). 

3.5 SPRÅK OCH KOMMUNIKATION I FÖRSKOLANS DISKURS 

Under 40-talet utvecklade Loris Malaguzzi förskolorna i den italienska staden Reggio 

Emilia. Malaguzzi hade som mål att skapa en verksamhet där demokratiska värden var 

levande, där barn sågs som kompetenta och utvecklades till starka självständiga 

individer. Ett av de viktigaste redskapen för att uppnå dessa mål var att ge barnen 

möjlighet att uttrycka sig på många olika sätt. Malaguzzi beskrev de olika uttryckssätten 

som barnens hundra språk (Dahlberg & Åsén, 2005). Hundra språk används som en 

metafor för de uttryckssätt som barn använder för att skapa mening om sig själva och 

sin omvärld. Kroppens språk är det först språket ett barn använder för att kommunicera 

med sin omgivning (Wallin, 1986). Förskolans läroplan är influerad av Malaguzzis och 

Reggio Emilias filosofi, att barn ska ges möjlighet att uttrycka sig genom sina olika språk 

(Jonstoij & Tolgraven, 2007). Skolverket (2010) skriver: "Arbetslaget ska ge barn 

möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla 

upplevelser, erfarenheter, idéer och tankegångar med hjälp av ord, konkret material och 

bild samt estetiska och andra uttrycksformer"( s.11). FN:s barnkonvention (2009) 

skriver att varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör 

honom eller henne. Alla barn på förskolan har ännu inte tillägnat sig ett verbalt språk 

och en del barn talar andra språk än svenska, detta gör att pedagogerna måste vara 

sensitiva för barns olika uttrycksformer (Wallin, 1996). Språk kan i denna studie förstås 

som ett sätt att förmedla sig på och innefattar verbal, symbolisk och kroppslig 

kommunikation. 

4.0 METOD 

En kvalitativ ansats utifrån fallstudie valdes för att besvara studiens syfte och 

frågeställning. Syftet är att skapa kunskap om interkulturell pedagogik i förskolan. 

Frågeställningen är hur lera som en estetisk uttrycksform kan främja interkulturell 
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pedagogik i förskolan. Fallet som studerats hoppas kunna bidra till öka förståelse för 

arbetet med interkulturell pedagogik i förskolan. 

4.1 URVAL 

Studien har genomförts på en kommunal förskoleavdelning i södra Sverige i ett 

mångkulturellt bostadsområde. Det gick 14 barn på avdelningen i åldrarna ett till tre år. 

Arbetslaget bestod av tre pedagoger, varav två förskollärare och en barnskötare. Urvalet 

baserades på förskoleavdelningens arbetsform; utifrån ett pågående projekt där lera var 

en central del av verksamhetens pedagogik. Leran fanns tillgänglig för barnen att arbeta 

och leka med spontant under hela vistelsetiden på förskolan, samt användes under 

planerade aktiviteter. En av förskollärarna på avdelningen informerade om att hon drev 

arbetet med leran, det var hon som medverkade i studiens intervjuer. Vår respondent 

var utbildad pedagogista. Vilket är en person som är specialutbildad för att driva det 

pedagogiska arbetet framåt, detta arbetssätt kommer ursprungligen från Reggio Emilias 

filosofi. Under sin pedagogistautbildning valde hon att göra ett fördjupningsarbete om 

interkulturalitet, vilket innebar att hon hade en viss kännedom om begreppet. En av 

författarna till denna studie genomförde vid ett tillfälle förskollärarprogrammets 

verksamhetsförlagda utbildning på denna avdelning, med respondenten som 

handledare. Det var utifrån denna kontakt som intresse skapades att genomföra en 

fallstudie på avdelningen, samt förenklade möjligheten till kontakt och tillträde. Bryman 

(2011) beskriver detta som ett bekvämlighetsurval.  

4.2 INSAMLING AV DATA  

Fallstudie är en metod som länge använts inom olika discipliner som till exempel 

medicin och juridik. Däremot är forskningsinriktningen en relativ ny metod inom 

pedagogiken. Det finns ingen allmän enighet om innebörden av begreppet fallstudie 

(Merriam, 1994). Denna studie genomfördes med inspiration av Sharan B Merriam 

(1994), då hon beskriver fallstudiemetoden i förhållande till pedagogik och 

samhällsvetenskap. Författaren (1994) beskriver forskningsinriktningen följande: 

"Fokus ligger på process snarare än på resultat, på kontext snarare än på specifika 

variabler och på att upptäcka snarare än att bevisa" (s.9). För att göra fallstudie till en 
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genomförbar metod för denna studie gjordes ett urval av vad som skulle ingå. Urvalet 

innebar att insamling av data begränsades till två observationer, två intervjuer, samt 

avdelningens likabehandlingsplan som dokument. Fallstudie innehåller vanligtvis större 

mängd intervjuer, observationer och dokument (a.a).  

4.2.1 DELTAGANDE OBSERVATION 

Två deltagande observationer genomfördes på avdelningen under den vardagliga 

verksamheten, när aktiviteter med lera pågick. Deltagare vid observationerna var barn 

och förskollärare. Förslag på datum när observationerna kunde genomföras 

diskuterades vid en kort informationsträff om studien, då ett samtyckesdokument 

(Bilaga 1) lämnades till förskoleavdelningens personal. Datum och tid för första 

observationen bestämdes sedan via telefonsamtal och andra observationstillfället 

beslutades om via samtal vid första observationen. Observationerna genomfördes 12/4 

samt 15/4 2016. Observationerna pågick löpande under fem respektive åtta minuter 

och de fullständiga fältanteckningarna utgjorde fem A4 sidor i textstorlek elva. 

Tidslängden för en observation går inte enligt Bryman (2011) att förutbestämma, han 

menar att observation är något framväxande. Observatörerna måste ta hänsyn till syfte 

och specifik situation och utifrån dessa aspekter bestämma när observationen bör 

avslutas. Observatörerna hade inga förutbestämda fokusområden, då observationerna 

var ostrukturerade (a.a). Merriam (1994) menar att observationernas fokus får visa sig i 

efterhand och att fokus kan ändras under studiens gång. Vid båda observationstillfällena 

anslöt sig observatörerna till förskolan tidigt på dagen för att delta i den dagliga 

verksamheten. Detta för att barn och personal skulle ges bättre förutsättningar för att 

känna sig bekväma med observatörernas närvaro. Den första observationen 

genomfördes vid en planerad aktivitet med lera, en förskollärare och fyra barn deltog. 

Den andra observationen utfördes vid en spontan aktivitet med en annan förskollärare 

och fyra barn. Under observationerna valde observatörerna att inta ett förhållningssätt 

som Merriam (1994) kallar för deltagare-observatör. Vilket innebär att forskarnas 

observationsroll är sekundär till rollen som deltagare. Sökte de som observerades 

kontakt eller respons på något vis, åsidosatte observatörerna sin observationsroll för att 

integrera tillsammans med barnen eller pedagogerna. Under observationerna skrevs 
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provisoriska anteckningar i en spaltdokumentation (bilaga 2). Bryman (2011) menar att 

noteringar, citat, fraser eller liknande utgör de provisoriska anteckningar och de 

används för att möjliggöra att observatören får en större minnesbild av situationen som 

helhet. Efter varje observationstillfälle sammanställdes observatörernas 

fältanteckningar och skrevs samman till en gemensam fältanteckning (Creswell, 2013). 

De fullständiga fältanteckningarna utgör den huvudsakliga datakällan från de 

deltagande observationerna. 

4.2.2 KVALITATIV INTERVJU  

Två intervjuer genomfördes för att undersöka förskollärarens erfarenhet kring arbetet 

med lera som estetisk uttrycksform, i relation till interkulturell pedagogik. Intervjuerna 

möjliggjorde, genom respondenten minnesbilder, en ökad förståelse för hur lera som ett 

pedagogiskt redskap har påverkat verksamheten (Merriam,1994). Intervjuerna var 

semistrukturerade, med redan förberedda intervjuguider (Bilaga 3), dessa innefattade 

förhållandevis specifika teman som var aktuella för studiens syfte. Innan studien 

påbörjades gavs respondenten olika datum med tidsförslag för intervjuer. Datum 

diskuterades även i samband med observationsbesöken och bestämdes slutligen genom 

ett telefonsamtal. Intervjuerna genomfördes 21/4 samt 22/4 2016. Innan intervjuerna 

genomfördes var respondenten informerad om studiens syfte och frågeställningar 

(Bryman, 2011). Vid planeringen av intervjuerna bestämdes att de skulle pågå i ca 

20minuter vardera, för att den data som samlades in genom intervju, observation och 

dokument skulle bli hanterbar för den tidsperiod som uppsatsen genomfördes under. 

Intervjuerna skedde på avdelningen där fallstudien genomfördes. För att genomföra 

intervjuerna ostört valde vi att placera oss i en avskild miljö. Närvarande under 

intervjuerna var respondenten och två intervjuare. Intervjuare ett ställde frågor och 

intervjuare två förde anteckningar om vad respondenten sa, styrde det tekniska samt 

hade uppsikt över tiden. Studiens frågeställning låg till grund för intervjufrågorna 

(Creswell, 2013). Detta för att skapa kunskap om respondentens förståelse och tolkning 

av begreppet interkulturell pedagogik och estetiska uttrycksformer. Svaret på frågan 

kring interkulturell pedagogik blev mycket utförligt vilket ledde till att intervjuarna och 

respondenten gemensamt beslöt att avvakta med området estetiska uttrycksformer till 
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nästkommande intervjutillfälle. Bryman (2011) beskriver vikten av flexibilitet under 

kvalitativa intervjuer för att uppnå ett så rikt material som möjligt. Utifrån den första 

intervjun upptäcktes, genom förskollärarens beskrivning av verksamheten, 

återkommande områden som var av intresse för att besvara studiens syfte och 

frågeställning. Sonderingsfrågor förbereddes till andra intervjutillfället med avsikt att 

möjliggöra en fördjupad beskrivning och utveckla en ökad förståelse kring områdena, 

fallet och verksamheten. Exempel på soderingsfråga: du berättade för oss att ni skapar 

ett gemensamt lerspråk. Kan du beskriva på vilket sätt leran kan vara ett verktyg för 

kommunikation? Intervjuerna spelades in med hjälp av mobiltelefon och 

transkriberades sedan enligt ett bestämt transkriberingssystem, som inspirerats från 

Gjems (2011). I studiens resultat presenteras citat utan transkriberingssystem för att 

göra texten mer lättläst. Intervjuerna består sammanlagt av 42,58 minuters inspelning 

och det transkriberade materialet utgör åtta sidor dataskriven text i storlek elva.   

4.2.3 DOKUMENT SOM INFORMATIONSKÄLLA 

Avdelningens likabehandligsplan är det dokument som ingick i analysen. Vi använde 

detta dokument i studien då det inte är framskrivet ur ett forskningssyfte. Till skillnad 

från intervjuer och observationer har inte forskarna genom sin närvaro påverkat eller 

förändrat det dokument som studerats. Fördelen är alltså att dokumentet är en objektiv 

informationskälla (Merriam, 1994). Likabehandlingsplaner ska skrivas på varje förskola 

och innehålla information om hur avdelningen arbetar mot diskriminering och 

kränkande behandling både främjande, förebyggande och åtgärdande (Skolverket, 

2014). Förskolan ska främja lika rättigheter och möjligheter för alla barn som deltar i 

verksamheten (Skolverket, 2010). Skolverket (2014) menar att i arbetet med 

likabehandlingsplanen ska pedagoger ges förutsättningar att gemensamt kunna 

diskutera egna normer och attityder, samt de normer som genomsyrar den pedagogiska 

verksamheten. Detta för att uppmärksamma attityder och föreställningar om vad som 

betraktas som normalt eller onormalt, då det är sådana föreställningar som många 

gånger ligger bakom kränkning och diskriminering i verksamheten. Detta gjorde att vi 

fann likabehandlinsplanen som ett relevant dokument att granska i förhållande till 



  

16 

studiens syfte. Då attityder och föreställningar kan komma att påverka den pedagogiska 

verksamheten, samt barns möjlighet till lärande och utveckling (a.a).    

4.3 ANALYS  

I analysarbetet används metoden tematisk analys. Metoden finns inte beskriven utifrån 

tydliga regler eller tekniker, då det inte råder enighet om hur den tematisk analysen bör 

genomföras (Bryman, 2011). Den tematiska analysmetod som används för att 

strukturera data i detta arbete är inspirerad av Brymans (2011) beskrivning. 

Analysarbetet påbörjades efter första observationen och intervjun. Direkt efter 

observationen avsattes tid för att sammanställa de spaltdokumentationer som skrivits 

ner (a.a). Den inspelade intervjun lyssnades igenom för att utifrån dess innehåll kunna 

förbereda relevanta frågor inför nästkommande intervjutillfälle. Genom denna process 

skapades ny förståelse för situationen och arbetet med lera. Förståelsen för arbetet med 

lera blev alltså mer omfattande inför det andra observation och intervjutillfället. Bryman 

(2011) menar att tidig bearbetning kan leda till en ökad förståelse för insamlad data och 

underlätta kodnings- och analysprocessen. Efter att all data var insamlad 

transkriberades intervjuerna och fältanteckningar sammanställdes ytterligare. 

Dokumentet bearbetades inte under datainsamlingsförloppet, utan dess innehåll 

analyserades först när all data var samlad. En intensiv analys av all data genomfördes i 

tre olika steg: i första steget lästes data igenom så objektivt som möjligt. Tankar och 

reflektioner i förhållande till syfte och frågeställning noterades i slutet av 

genomläsningen. Dessa anteckningar beskrev till exempel om läsaren skapat ny 

förståelse för en situation. Under andra genomläsningen skedde regelbundna noteringar 

i marginalen, dessa bestod av läsarens tolkningar, återkommande ord eller begrepp 

samt intressanta iakttagelser av situationer i relation till studiens syfte. Dessa 

noteringar gjordes så objektivt som möjligt. Den tredje genomläsningen bestod av att 

urskilja fler relevanta aspekter i datan utifrån frågeställningen. Tankar och reflektioner 

skrevs även ner i slutet av denna genomläsning. Materialet bearbetades sedan med 

färgpennor utifrån noteringarna i marginalen, varje färg representerade ett specifikt 

tema. Vid första kodningen med färgpennor identifierades 12 subteman. Dessa 

sammanställdes i olika dokument där det noggrant var framskrivet ifrån vilken datakälla 
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informationen var hämtad och vilket subtemana det kopplades till. Genom att ha allt 

relevant material samlat blev det lättare att identifiera innehållet och dess innebörd. 

Efter denna kodningsbearbetning gjordes ytterligare en genomläsning och granskning 

av materialet. Vilket resulterade i att det genom sammanställning av subtemana 

identifierades två huvudteman, underbyggda av tre respektive två subteman.  

4.4 ETISKA STÄLLNINGSTAGANDEN 

Vi har tagit del av de forskningsetiska huvudkrav som är utgivna av Vetenskapsrådet 

(2002). De huvudkrav som finns skrivna är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Deltagare och vårdnadshavare har 

informerats om studiens syfte.  De har också fått upplysning om att deltagandet i studien 

är frivilligt och att deltagare har rätt att avbryta sin medverkan under studiens gång. 

Information till vårdnadshavare och barn förmedlades via en samtyckesblankett samt 

genom muntlig information från personal och studiens författare. Muntligt samtycke har 

inhämtats ifrån deltagande förskollärare och skriftligt samtycke har inhämtats ifrån 

minderåriga deltagares vårdnadshavare. Samtyckesblanketterna lämnades till förskolan, 

där de sedan delades ut till vårdnadshavare. De signerade samtyckesblanketterna 

förvarades i en pärm, som en av författarna förvaltade fram tills inlämningsdatum för 

studien, därefter lämnas blanketterna in till Högskolan i Jönköping som förvarar dessa i 

säkra utrymmen. Alla deltagare är anonyma i studien och namn på deltagare har 

avkodats. Exakt var förskolan är lokaliserad benämns inte och förskolans namn har 

avkodats för att säkerställa anonymitet. Information och insamlad data användas endast 

till denna specifika studie. Under observationerna var observatörerna sensitiva för 

barnens deltagande. En del barn kunde inte förmedla sig verbalt om de inte ville närvara 

under observationen. Observatörerna var medvetna om detta och uppmärksamma på 

barnens andra kommunikativa uttrycksformer, såsom de fysiska. Lämnade ett barn till 

exempel aktiviteten så avslutades barnets deltagande av observationen. Efter 

observationerna fick de barn som önskade titta på anteckningar och fick återigen verbal 

respons på observationernas syfte.  
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4.5 TROVÄRDIGHET  

En av författarna till denna studie genomförde en av förskollärarprogrammets 

verksamhetsförlagda utbildningar på denna avdelning innan studien påbörjades. Detta 

medför att författaren har en viss förförståelse av verksamheten (Merriam, 1994). 

Medvetenhet finns om att detta kan ha kommit att påverka studien till viss del. Det var 

under observationerna en fördel att en av författarna var välkänd för barnen, då det 

medförde att endast en person var ny i verksamheten. Inför intervjuerna bestämdes att 

den författare som inte hade någon förförståelse av just den utvalda avdelningens 

verksamhet skulle ställa frågor och leda intervjun. Detta för att respondenten och 

författaren inte samtalat om verksamheten tidigare, vilket skulle kunna bidra till mer 

detaljrika förklaringar. Intervjuerna försökte genomförs så objektiva som möjligt, för att 

minska risken att påverka respondentens svar. Observationerna genomfördes innan 

intervjuerna, för att inte observatörerna skulle speglas av respondentens beskrivningar 

av verksamheten (Bryman, 2011). Då data samlades genom deltagande observation fick 

observatörerna ibland avsluta observationerna kortare stunder för att bemöta de barn 

eller vuxna som sökte kontakt. Men inget avbrott inträffade samtidigt för 

observatörerna, det var alltså minst en observatör som förde anteckningar. Enligt 

Christoffersen och Johanesson (2015) ökar en studies trovärdighet om flera metoder 

används vid datainsamlingen. I denna studie har tre olika datainsamlingsmetoder 

använts och triangulerats, vilket enligt föregående författare ökat studiens trovärdighet.  
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5.0 RESULTAT 

Resultatet av studien visar att kommunikation och möten är två betydelsefulla begrepp 

för att främja interkulturell pedagogik. Dessa begrepp kan berikas genom användandet 

av en estetisk uttrycksform. De huvudteman som identifierats är alltså kommunikation 

och möten. Huvudtemat kommunikation består av tre subteman: barns fantasi, lera som 

medel och arena för kommunikation. Huvudtemat möten utgörs av två subteman som är 

gemensamt intresse och samarbete genom lera. De citat som presenteras i resultatet har 

justerats till viss del för att göra texten mer lättläst. Talspråk har korrigerats till 

skriftspråk, exempel är asså som istället skrivs som alltså. Personerna som observerades 

är avkodade genom att de tillskrivits nya namn, Mia och Anna är de namn som 

representerar förskollärarna som deltog i de aktiviteter som observerades.  

R ESP O NDEN T EN B ES KR I V ER  AR BE T E T MED LER A :   

Satte sig ett barn vid leran då kom det fler barn och det gör fortfarande det.  Det är väldigt sällan 

det sitter ett barn själv med leran, det är liksom, går ett barn dit så kommer det fler barn dit 

direkt. Det känns som det är, det blir liksom. Bara det är ett möte, alltså att det lockar till 

kommunikation, det lockar till samvaro, det lockar till att vara tillsammans och ha, ha någonting 

ihop. 

5.1 KOMMUNIKATION 

Kommunikation innebär att förmedla sig mellan varandra och innefattar både verbal 

och icke verbal kommunikation mellan barn till barn, vuxen till barn och barn till vuxen.  

Subtemat Barns fantasi innefattar hur barnen på förskolan använder lera som ett 

verktyg för att berika leken. Lera är ett material som går att forma och omforma till det 

ändamål som leken kräver för att utvecklas. När leran används för att konkritisera 

fantasin i en rollek blir leran ett hjälpmedel för att kunna prata om leken. Respondenten 

beskriver varför leran kan vara ett meningsfullt redskap i leken: 

Den här leken, den är meningsfull för oss vi, vi får ut någonting av att leka den här leken i leran. 

Den hjälper oss att prata kring det här.  
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Förskolläraren påpekar lerans betydelse för barnens lek på förskolan. Efter att barnen 

utforskat och lärt känna leran som material har de kunnat använda sina kunskaper och 

gjort materialet till ett redskap för att berika leken. Respondenten har sett att barnen 

har utvecklat en större medvetenhet om att leran kan användas i kombination med det 

resterande materialet som finns på förskolan, för att berika och utveckla rollekar. I 

början av arbetet med leran fanns inte denna medvetenhet. 

Dom har använt figurer, olika figurer, dom har använt leran som kläder och som sängar, gett dom 

mat med leran och liksom skapat en rollek utifrån leran. (....) Från början kanske det bara blev, när 

de tog Babblarna till leran och någon kom på att den skulle sätta på kläder och nu, nu har de ju 

testat lite, nu vet dem att det här är ett redskap som man kan använda till det här.  

Barns fantasi blev synligt under observationerna. Det framkom att de aktörer som deltar 

i aktiviteten behöver kommunicera med varandra för att kunna skapa relevant material 

av leran till den gemensamma leken. 

Maja tar en klump med lera från bordet. 

Maja: ”Bro” 

Mia: ”Bro?” 

Maja: ”Nej en bock” 

Mia: ”Ja en bock!” 

Mia, Maja och Janvie pratar om att bygga en bro, som i bockarna Bruse. Lite senare under 

observationen har de tillsammans byggt en bro som ställs mitt på bordet.  

I likabehandlingsplanen syns inte arbetet med estetik/leran som ett framskrivet 

område. I dokumentet beskrivs avdelningens arbetsätt generellt samt vilka specifika 

åtgärder som gjorts för att förebygga diskriminering och kränkande behandling. Det 

finns två delar i likabehandlingsplanen som blir relevant för resultatet i denna studie, då 

de skapar förutsättningar för barnen att mötas och kommunicera. De två citaten 

beskriver pedagogernas medvetenhet kring miljön och arbetsätt för att skapa goda 

förutsättningar för möten och kommunikation.  

Vid varje aktivitet finns det möjlighet för flera barn att leka och prata. 

Vi har tillfört material för att skapa lek som gynnar den gemensamma leken. Till exempel har vi 

valt att ta fram bilar har vi jättemånga bilar. Det skapar mindre konflikter och mer dialog. 
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Subtemat Lera som medel innefattar hur lera används som medel för att berika barnens 

möjligheter att förmedla sig mellan varandra. Barnen har genom arbetet med lera funnit 

materialet som ett gemensamt kommunikationsverktyg som de alla kan använda och 

förstå. Barnen har i arbetet med leran utvecklat nya begrepp i meningsfulla 

sammanhang. Begrepp/ord som används och som blir relevanta för aktiviteterna med 

lera blir konkritiserade med hjälp av leran och beskrivna av pedagogerna, vilket bidrar 

till att alla barnen lär sig de begrepp/ord som blir väsentliga för aktiviteterna. För de 

barn som inte talar verbalt har gemensamma symboler skapats. Respondenten 

beskriver att de skapat ett gemensamt lerspråk på avdelningen. Detta möjliggör att 

barnen kan förmedla sig mellan varandra även om de talar olika hemspråk eller inte 

uttrycker sig verbalt. 

Vi har skapat ett gemensamt språk i leran, som alla kan prata. Så det är ju ett sätt att liksom, hitta 

en gemensam kommunikation. För kommunikation är ju förutsättningen för att vi ska kunna 

förmedla oss med varandra på olika sätt".  

Vidare beskriver respondenten hur de dokumenterat processerna som skett i arbetet 

med leran. Dessa dokumentationer har getts tillbaka till barnen och de har tillsammans 

pratar kring sina erfarenheter. Respondenten menar att barnen har, genom detta 

arbetsätt, blivit medvetna om den metakunskap som de utvecklat genom arbetet med 

leran.   

Jag kan se att dem är mer medvetna om att leran kan, är ett kommunikativt redskap nu än från 

början.  

De förskollärare som är med barnen under aktiviteterna med leran använder språket på 

ett medvetet sätt i meningsfulla sammanhang för att möjliggöra lärande inom det 

svenska språket. Personalen har fortutbildat sig inom matematik och använt detta ämne 

som en del i arbetet med leran. Leran har blivit ett medel för att konkretisera 

matematiska begrepp. Detta har berikat barnens möjligheter till kommunikation även i 

andra sammanhang än de matematiska. 

Vi har sett större och mindre och vi har uppmärksammat olika former, vi har vi har jobbat med 

design, med lägen, med på och i och vertikalt och 
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horisontellt alltså olika... Vad ska jag kalla det för? Olika, det är ju 

språkliga, matematik är ju väldigt mycket språk också så att det blir ju... Vi har hittat liksom ett 

ganska stort gemensamt språk som alla kan prata i leran. Så det är ju ett sätt att liksom, hitta en 

gemensam kommunikation. 

Detta citat är från andra observationen då ett fat med stora pärlor stod framdukat i 

mitten av bordet. 

Janvie: ” Titta här!” 

Janvie håller upp sin hand med stora pärlor i. Mia benämner de olika pärlornas former som oval, 

cirkel och rektangel. 

Subtemat Arena för kommunikation innefattar hur arbetet med leran ses som en central 

del i verksamheten och därigenom en betydelsefull plats för kommunikation. 

Anledningen till att leran blivit ett fokusmaterial på avdelningen är för att pedagogerna 

sett ett gemensamt intresse för leran hos barnen. Respondenten beskriver hur 

pedagogerna sökt efter barnens intressen genom att studera vad barnen gjorde med 

sina händer, då informanten menar att det taktila för barns kommunikation ligger 

mycket i det dem rör vid.  

Det är väldigt mycket som de använder sina händer till när de utforskar. Det vi tittade på, hade 

som fokus, liksom att vi följer barnen, barnens händer får visa oss vägen. 

Den kommunikation som sker på avdelningen är alltså inte enbart genom verbala 

uttryck. Barnen behöver därför ges möjligheter att förmedla sig med hjälp av andra 

uttrycksformer. Lera som en estetisk uttrycksform har berikat barnens möjligheter att 

uttrycka sig. Respondenten beskriver hur det ibland sker en kommunikation i arbetet 

med leran genom att barnen tittar på varandra och härmar varandra. Barnen är 

intresserade av vad kompisarna skapar för att sedan göra likadant, detta härmande ser 

respondenten som en kommunikation. 

De härmar varandra lite när de sitter vid det där bordet och håller på med leran. (…) De kanske 

inte säger, har en verbal kommunikation eller att barnen med, med ord, det är inte alltid det är 

ord, utan ibland kan det vara bara en blick.  
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Förskollärarna som var med under observationerna uppmanar barnen att prata verbalt 

med varandra, men de inbjuder vid flera situationer barnen att finna andra lösningar för 

att förmedla sig mellan varandra. I situationen nedan uppmanar förskolläraren Anna ett 

barn att uppmärksamma det andra barnets kroppsspråk.  

Achmed och Maja tittar på varandra en lång stund Maja slutar trycka pärlor under den stunden. 

Achmed sträcker sig och börjar ta pärlor ur Majas glas. 

Anna: ”Nej Achmed, fråga, man får fråga först om man får ta. Fråga Achmed, du får fråga Maja om 

ni kan byta” 

Achmed tittar på Maja och sedan på Anna. 

Anna: ”Fråga Maja Achmed" 

Achmed tittar återigen på Maja och sedan på Anna. Anna frågar åt Achmed men Maja svarar inte. 

Maja tittar på Anna. Anna nickar åt Achmed.  

Anna: ”Du får prova” 

Achmed sträcker sig mot Maja och börjar ta ut glaset. Maja ser sur ut och tittar på Achmed. 

Anna: ”Maja ser inte glad ut. Nej hon vill inte Achmed du får lägga tillbaks pärlorna i hennes glas”. 

Achmed lägger tillbaks pärlorna i Majas glas, tittar på henne och säger ”hej då pärlan. 

Respondenten beskriver hur hon ofta gör en gemensam lerform och placerar på mitten 

av bordet. Denna lerform bli då allas och hon ser att barnen blir mycket tillåtande mot 

varandra och att detta bidrar till gemenskap och kommunikation 

Den blir en gemensam arena för samtal eller för kommunikation och då är de jätte, då kan de sitta 

alla i hela barngruppen runt den formen och liksom utforska med pinnar och pärlor på olika sätt 

tillsammans.  

Leran kan förstås som en artefakt för barnen att kommunicera och förmedla sig genom.  

Hur leran används som ett kommunikativt redskap är beroende av aktören och 

situationen, vilket gör att kommunikationen kan se olika ut. Barnen kan till exempel 

använda leran som ett komplement till det verbala språket för att utveckla en pågående 

lek. Förskollärarna kan använda leran som ett medel för att uppnå aspekter av lärande i 

det svenska språket i ett meningsfullt sammanhang. Alla barnen på avdelningen har 

ännu inte tillägnat sig ett verbalt språk och en del barn pratar andra språk än svenska. 

Leran kan därmed förstås som en alternativ kommunikativ uttrycksform, som kan bidra 

till en gemenskap där alla barn kan känna att de har den kompetens som krävs för att 
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kunna delta. Leran är i sig ett dött material och blir endast ett kommunikativ redskap via 

ett mänskligt agerande. Det är barnen själva som besitter kunskap om hur leran kan 

agera förmedlande, när de själva aktivt väljer att kommunicera via det. 

5.2 MÖTEN 

Respondenten beskriver möte som en väsentlig del i att bli till, vilket i denna studie 

förstås som utvecklandet av jaget och förståelse om sig själv och sin omvärld. Förskolan 

ses som en viktig mötesplats där erfarenheter kan processeras.  

Jag, jag tror att man blir till i mötet med andra människor. Och barnen möts här på förskolan och 

blir till med varandra och med oss. 

I subtemat gemensamt intresse beskriver respondenten vikten av ett gemensamt 

intresse för att möjliggöra möten. Respondenten beskriver att vikten av ett möte inte 

behöver ligga i barnens kultur, det kan skapas ur ett gemensamt intresse. Att mötas 

genom ett intresse kan leda till ett gränsöverskridande utbyte aktörerna emellan på 

flera olika plan. Vidare beskrivs hur barnen söker sig till andra som de känner 

samhörighet och har roligt med. Gemensamt intresse kan möjliggöra ett möte som leder 

till samhörighet.  

Man hittar ju sin, om de träffar någon och så delar de ett gemensamt intresse så blir ju det 

viktigare i många fall än vad man kommer från för länder.  

Vikten av ett gemensamt intresse tydliggörs flera gånger i intervjuerna och att förskolan 

bör skapa goda förutsättningar för att möten ska uppstå. Detta genom att låta 

verksamheten präglas av barngruppens intressen. Respondenten beskriver hur de har 

gått till väga på dennes förskola: 

När vi introducerade barnen i början av terminen så hade vi tre stationer som vi välkomnade 

barnen till, eftersom vi är tre pedagoger. Och då blev leran det material som blev mest populärt 

och då valde barnen det till sitt fokusmaterial och då tänkte vi, då använder vi det som ett material 

att bygga vidare på. 
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Respondenten beskriver hur leran var den aktivitet som barnen i många fall sökte sig 

till, hon menar vidare att en viktig del för att ett möte ska uppstå är att det måste finnas 

ett intresse att mötas. Detta intresse kan uppstå genom ett material eller i en miljö. Ur 

observationerna visade sig följande situation som kan fördjupa respondentens 

beskrivningar om ett gemensamt intresse:  

Mia rullar en lång orm, Janvie och Maja tittar på Mias orm, sedan på varandra och skrattar. 

Citatet kan förstås som att ett gemensamma fokus skapats på Mias lerorm, genom 

Janvies och Majas intresse för materialet lera. Ur samma observationstillfälle utspelar 

sig denna situation: 

Lima skrapar upp lera med kniven som sitter på bordet och ger till Mia som rullar leran till en 

liten boll och ger tillbaks den lilla bollen till Lima. 

Limasträcker sedan bollen mot Janvie och visar. Janvie tittar på Lima och ler. 

Leran agerar som redskap för att möjliggöra mötet mellan Lima och Janvie, intresset för 

leran påvisas i Limas agerande att skapa ett gemensamt fokus kring ler-bollen.   

Respondenten beskriver att leran kan agera förmedlande. Om ett barn till exempel lekt 

en ensamlek och inte vill göra detta längre, men har svårt att uttrycka sig verbalt eller 

komma in i en redan pågående lek, kan leran agera som en mellanhand för att mötas och 

leka. Sätter det sig ett barn ensam och arbetar med leran söker sig oftast flera barn dit. 

Det är väldigt sällan det sitter ett barn själv med leran, det är liksom går ett barn dit så kommer 

det fler barn dit, direkt (…). 

Leran kan alltså ses som ett medvetet redskap för barnen att mötas genom. 

Respondenten uttrycker vikten av att alla barnen ska få ta plats, rätten att få ta plats, att 

uttrycka sig och tydliggöra sig själv i olika situationer. Alla barn har rätt att känna sig 

viktiga, för alla barn är viktiga. Det är av vikt att barnen bär med sig det, dels för att de 

ska växa som människor i sig själva men även för att möjliggöra möten där medvetenhet 

finns om sin egen och andras viktighet. Att vi alla är människor tillsammans. I förskolans 

likabehandlingsplan står framskrivet: 
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Vid varje aktivitet finns det möjlighet för fler barn att leka och prata. 

Möjlighet att ta plats, känna och skapa gruppsamhörighet tillsammans. Detta visar sig i 

leran där flera barn kan arbeta/leka tillsammans och samtidigt.  

I subtemat samarbete genom lera beskriver respondenten hur möten kan ske genom 

turtagning, genom att idéer växlas mellan barnen. Detta kan ses som ett slags samarbete 

barnen emellan där tillträde till varandras idéer tillåts och uppmuntras.  

(…) du gör och så härmar jag dig och sen gör jag och så du, det blir någon slags turtagning något 

slags samarbete i ett möte liksom. 

Under ett av observationstillfällena utspelade sig en situation i det som vi kallar för 

gemensamhetesformen, en lera som respondenten beskriver att hon skapar för att alla 

ska ha lika stort tillträde till den. Respondenten beskriver att gemensamhetsformen kan 

främja en tillåtande atmosfären och en större gemenskap runt leran. 

Maja lägger en pärla på gemensamleran. Cajsa tittar på Maja när hon lägger pärlorna på 

gemensamhetsleran. Maja tittar upp på Cajsa och Cajsa tittar på Maja. De tittar på varandra en 

stund. Cajsa tar en pärla och trycker fast på gemensamleran och tittar sedan på Maja. Maja och 

Cajsa tittar på varandra. De lägger sedan pärlor samtidigt på gemensamhetsleran och placerar 

pärlorna bredvid den andres. 

Barnens iakttagelser utav varandra leder till ett outtalat gemensamt fokus barnen 

emellan. Respondenten beskriver hur arbetet med leran ofta sker i samarbete och att 

det genom samarbetet sker ett slags möte, hur barnen får syn på varandra genom leran 

när de hjälps åt.  

Under tiden har Maja krupit runt på golvet vi det låga bordet och suckar. Anna uppmärksammar 

Maja och undrar om hon har tappat pärlor. Achmed börjar också krypa på golvet, tar en pärla och 

sträcker den mot Maja. Maja tar den och båda ler. Maja trycker fast pärlan på sin lera. 

Achmeds agerande gör, som respondenten beskrev, att Maja och Achmed får syn på 

varandra. De hjälptes åt för att plocka upp Majas tappad pärlor på golvet. Achmeds 

handling, att plocka upp och sedan överlämna pärlan till Maja, resulterar i att de båda får 
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syn på varandra och möts genom samarbetet. Respondenten beskriver att barnen ofta är 

väldigt tillåtande i arbetet med leran, men att barnen själva kan och får bestämma om 

andra barn får vara med i arbetet med deras lera. 

Cajsa tittar på Calle, Calle tittar på Cajsa. Cajsa plockar sedan upp några av Calles gula pärlor som 

ligger på bordet och trycker ner i hans lerklump, Calle tittar under tiden på Cajsa. Cajsa tittar upp 

på Calle. Cajsa ger några av de gula pärlorna hon plockat upp till Calle och de trycker några pärlor 

samtidigt i hans lera. 

Ur observationerna kunde vi utläsa många situationer där barnen möts i samarbetet, 

ofta genom en individuell intention eller handling som uppfattas eller registreras av 

någon annan deltagare. Det var många gånger barnen som uppmärksammade varandras 

handlingar i leran och genom att "erbjuda" ett samarbete uppstod möten.  

Achmed sträcker sig efter en lerklump långt ifrån honom på bordet, Janvie tittar på honom och 

puttar sedan lerklumpen mot honom. Achmed tittar på Janvie och ler. Achmed och Janvie skrattar. 

För att ett möte ska ske bör det finnas ett intresse av att mötas aktörerna emellan. 

Materialet lera är alltså i sig inte den största faktorn till att ett möte ska uppstå, utan det 

är själva intresset för materialet som är avgörande. Intresset för lera möjliggör därför att 

möten uppstår. Rollekar kan berikas genom användandet av lera, då materialet ständigt 

finns tillgängligt och kan användas som ett redskap. Ett kollegialt användande av leran 

blir då synligt, vilket kan innebära både konflikter och gemenskap. Hur ett möte kan se 

ut beror på flera olika aspekter, däribland de förutsättningar som aktörerna har inför ett 

möte. Leran är i sig inte en ensam faktor för att möte ska ske, utan leran kan förstås som 

sekundär till det gemensamma intresset.  

6.0 DISKUSSION 

6.1 METODDISKUSSION 

Det finns tidigare forskning kring att estetiska uttrycksformer kan främja ett 

interkulturellt förhållningssätt. Därför formulerades studiens frågeställning med 

utgångspunkt att estetiska uttrycksformer kan främja interkulturell pedagogik. Denna 
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studie ger en inblick i ett särskilt fall, med utgångspunkt att förstå dess specifika 

kontext. Genom att besvarat studiens syfte och frågeställning kan detta arbete ses som 

ett exempel för hur interkulturell pedagogik kan användas i förskolans praktik och 

därigenom agera som en inspiration. Studien hade kunnat berikas genom att undersöka 

olika estetiska uttrycksformer, för att se om det råder någon variation i hur de kan 

främja interkulturell pedagogik. 

6.1.1 URVAL 

Innan syfte och frågeställning var utformade hade författarna ett intresse att undersöka 

estetiska uttrycksformer i relation till interkulturell pedagogik. Till en början var det 

inte klart vilken estetisk uttrycksform studien skulle fokusera på. Genom att en av 

författarna genomförde en av sina verksamhetsförlagda utbildningar hos respondenten 

fanns vetskapen om att denna person hade viss kännedom om begreppet 

interkulturalitet. Författaren skapade även vetskap om att avdelningen arbetade med 

fokusmaterialet lera. De tre olika komponenterna; personens kännedom om begreppet 

interkultur, avdelningens fokusmaterial lera och det faktum att förskolan låg inom ett 

rimligt avstånd ledde till att fallstudien valdes att genomföras på denna avdelning. Valet 

av förskola skedde medvetet för att kunna finna svar på studiens syfte och 

frågeställning. 

6.1.2 DELTAGANDE OBSERVATION 

Observationerna genomfördes med hjälp av spaltdokumentationer och var beroende av 

observatörernas perceptionsförmåga. Merriam (1994) beskriver att de som förhåller sig 

kritiska till deltagande observation som metod för datainsamling menar att människan 

är subjektiv och därmed har en ogiltig perceptionsförmåga. I en deltagande observation 

kan inte observatören undvika att påverka eller påverkas av miljön och det som 

observeras (a.a). Att frånskriva sig denna aspekt av observation hade kunnat ske genom 

användning av en videokamera som placerats på en fast punkt som tillät att författarna 

inte skulle behöva delta alls vid situationen. Observatörernas perceptionsförmåga hade 

genom detta inte behövt diskuteras, då allt som observationerna visar finns på film. 

Observatörerna hade inte heller påverkat situationen med sin blotta närvaro och hade 
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förmodligen inte blivit påverkade av att befinna sig i miljön. Men att använda 

videokamera utesluter inte det faktum att observatörerna tolkar den insamlade datan 

och därmed återkommer diskussionen om subjektivitet. I kvantitativa studier sker 

studien objektivt men i kvalitativa studier så sker delar, som här, så objektivt som 

möjligt. Författarna är alltså medvetna om att tolkning sker oavsett, enbart genom att 

metoderna för datainsamling är av kvalitativ metod (a.a). Bryman (2011) skriver att 

observatörernas kunskaper och erfarenheter påverkar hur och vilka tolkningar som 

görs och därmed studiens slutprodukt. Hur observatörernas närvaro påverkat de 

personer som observerats är svårt att veta. Det finns en risk med deltagande 

observationer, då de som blir observerade kan påverkas av observatörens närvaro och 

dess syfte, vilket kan inverka på dess agerande (Merriam, 1994).  

6.1.3 KVALITATIV INTERVJU 

Eftersom studien är utformad med en kvalitativ ansats föll sig användandet av 

kvalitativa intervjuer naturligt. Bryman (2011) beskriver att i kvalitativa intervjuer kan 

samma person intervjuas flera gånger, då forskarens fokus är att inskaffa detaljerade 

svar om bland annat respondentens ståndpunkter. Därför valde vi att intervjua en och 

samma person vid två tillfällen. Semistrukturerade intervjuer genomfördes för att 

respondenten skulle ha möjlighet att utforma sina svar så fylligt som möjligt och för att 

intervjun skulle kunna vara flexibel utifrån respondenten. Ett medvetet val gjordes då 

ostrukturerade intervjuer valdes bort, dels för att författarna hade begränsad erfarenhet 

av att intervjua, samt för att studien hade ett tydligt syfte. Användningen av 

semistrukturerade intervjuer valdes då de erbjuder både respondenten och intervjuaren 

frihet att utforma sina svar och ställa eventuella följdfrågor (Bryman,2011).  Merriam 

(1994) betonar vikten av flexibilitet i intervjun för möjligheten att följa upp sådant som 

är av intresse. Vår förförståelse av interkulturell pedagogik och estetik i relation till syfte 

och frågeställning var faktorer som påverkade när intervjuguiden utformades inför 

första intervjun. Hur vi valde att utforma intervjuguidens intervjufrågor påverkade de 

svar respondenten gav, eftersom samspelet i en intervju inte går att frånkomma. 

Bryman (2011) skriver att det är av stor vikt att intervjuare inte ställer ledande frågor, 

då respondentens svar kan påverkas utav intervjuaren. Huvudfrågorna utformades för 
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att inte vara av ledande karaktär. Inför den andra intervjun utformades en intervjuguide 

som till stor del var en fördjupning ifrån den första intervjun. Aspekter eller teman som 

respondenten uttryck i första intervjun inspirerade till de huvudfrågor som utformades 

inför andra intervjutillfället. Sonderingsfrågorna hade stor påverkan på det insamlande 

materialet, då de skapade förtydligande om de områden som var av intresse för studiens 

syfte och frågeställning. Frågor som innehöll flera frågor i en undveks. Merriam (1994) 

beskriver att en sådan utformning inte ger respondenten möjlighet att besvara frågorna 

en i taget, vilket medför en risk att inte alla delar i frågan blir besvarad. Intervjuerna 

försökte genomföras så objektivt som möjligt, för att inte leda respondenten att utforma 

sina svar i en särskild riktning. Däremot ville intervjuarna visa ett stort intresse för det 

som respondenten beskrev oavsett egna värderingar. Detta för att respondenten ska 

vilja beskriva så ingående som möjligt och för att öka intervjuernas trovärdighet och 

tillförlitlighet (Merriam, 1994). I observationerna sågs förskollärarnas närvaro och dess 

förhållningssätt som betydelsefullt för att berika barnens utveckling och lärande. Detta 

var något som inte framkom tydligt i intervjuernas innehåll. Vilket vi tror kan bero på att 

vi inte skapat några intervjufrågor som direkt innehöll detta perspektiv. Denna 

avsaknad av data uppmärksammades först i slutet av analysarbetet. Men hade kunnat 

bli betydelsefullt för att skapa ytterligare förståelse av förskollärarens arbete i det 

studerade fallet. Under intervjuerna beskrev respondenten arbetet med fokusmaterialet 

endast genom dess positiva aspekter. Detta har kommit att färga resultatet, det hade 

varit av intresse för studien om frågeställningar utformats där respondenten kunde 

beskriva om de mött något motstånd under arbetets gång. Samt om dessa motstånd 

påverkat hur pedagogiken utformats.  I resultatet presenteras citat från intervjuerna 

utan användandet av transkriberingssystem. Detta för att göra texten mer lättläst och 

för att vi ansåg att borttagandet av de tecken som ingick i transkriberingssystemet inte 

skulle komma att påverka förståelsen av innehållet för läsaren. Under analysarbetet 

ansåg vi att det kunde vara av betydelse att transkribera intervjuerna utifrån ett särskilt 

system, som en hjälp att minnas hur respondenten gjort sina uttalanden.   
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6.1.4 DOKUMENT SOM INFORMATIONSKÄLLA 

Valet att använda likabehandlingsplanen som dokument diskuterades och reflekterades 

författarna emellan. Både positiva och negativa aspekter diskuterades och även 

möjligheten att välja andra dokument. Merriam (1994) skriver att bestämma äktheten 

och relevansen i ett dokument är en del av forskningsprocessen. Valet stod mellan att 

välja likabehandlingsplanen eller någon av förskolans pedagogiska dokumentationer 

som behandlade arbetet med lera.  Att välja en pedagogisk dokumentation hade gett oss 

mer information utifrån den valda estetiska uttrycksformen.  Vi valde att använda 

likabehandlingsplanen då det är ett dokument som enligt lag skrivs på varje förskola. 

Dokumentet ska skrivas av hela personalstyrkan på avdelningen och revideras årligen, 

därmed kan den ses som ett dokument som skapats i samstämmighet. Valet av 

dokument har liksom intervjuinnehåll och observationsfokus påverkat vår studie 

(Bryman,2011). I resultatet återfinns bara en liten del av likabehandlingsplanens 

innehåll som relevant för att besvara studiens syfte och frågeställning. Dokumentet 

innehöll några specifika åtgärder och förebyggande arbeten som gjorts för att skapa ett 

bättre klimat på avdelningen. Attityder och normer som genomsyrar verksamheten 

fanns inte framskrivet i detta dokument. Skolverket (2014) menar att pedagogerna ska 

ges möjlighet att diskutera sina egna och verksamhetens attityder, normer, värden och 

förhållningsätt för att främja barns lika rättigheter och möjligheter. I dokumentet 

framkommer inte om diskussioner skett, vilket de kan ha gjort. Skolinspektionen (2009) 

skriver att många förskolor och skolor har bristfälligt innehåll i sina 

likabehandlingsplaner. Detta är den vanligaste förbättringsåtgärd som framkommer vid 

inspektioner (a.a).  

6.1.5 ANALYS 

Tematisk analys användes för att utarbeta centrala teman och subteman. Detta för att på 

ett konkret och tydligt sätt kunna presentera resultatet. Datainsamlings metoderna 

ledde till ett rikt och fylligt material. Detta möjliggjorde att det fanns flera sätt att tolka 

och förstå materialet på. Hur vi har tolkat materialet kan skilja sig ifrån hur någon med 

annan erfarenhet och kunskap hade tolkat och analyserat materialet (Bryman, 2011). 
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Analysarbetet har pågått under hela datainsamlings perioden och har alltså inte varit 

begränsad till en viss del i studien. Den pågående analysen har underlättat arbetet, då 

förståelse av materialet skapats under studiens gång. Analysen avslutades med det 

Merriam (1994) benämner som intensiv analys. All insamlad data och alla nedskrivna 

tolkningar och reflektioner bearbetades. Analysen utfördes i relation till syfte, 

frågeställning och det sociokulturella perspektiv som antagits i studien. Vi fann det 

viktigt att hålla oss till en röd tråd för att säkerställa att inte för stora utsvävningar 

gjordes som skulle kunna visa sig vara irrelevanta för resultatet. De huvudtemana och 

subteman som identifierats kan ses som sammanflätade och beroende av varandra, men 

de kan särskiljas och förstås genom sina variationer. Under analysarbetet var det ibland 

svårt att särskilja om situationen visade möten eller kommunikation. Dessa begrepp 

samt de subteman som finns i resultatet är inte varandras motsatser, utan kan bildas och 

berikas av varandra. Då verkligheten är komplex och det är många komponenter som 

bidrar för att bilda ett sammanhang (Merriam, 1994). 

6.2 RESULTATDISKUSSION 

Resultatet visar att möten och kommunikation främjar interkulturell pedagogik genom 

arbetet med lera. Vi hoppas och tror att detta arbete kan skapa insikt, förståelse och 

diskussioner om hur verksamheten kan utformas för att främja interkulturell pedagogik.  

6.2.1 LERA SOM GEMENSAMT INTRESSE 

I slutet av analysarbetet upptäckte vi att lera som ett gemensamt intresse skapar goda 

förutsättningar för möten och kommunikation. Denna insikt skapade ny förståelse av  

fallet som studerats. Att det inte enbart var lera som en estetisk uttrycksform som 

bidrog till att kommunikation och möten utspelades. Utan att det var leran som barnens 

gemensamma intresse som gjorde materialet till ett viktigt redskap att mötas och 

kommunicera genom. Vi vill påpeka att förskolans arbetssätt möjliggör för en variation 

av olika aktiviteter i verksamheten. Det är pedagogernas ansvar att verksamheten 

präglas av barnens intressen (Skolverket,2010). Detta kan innebära att inte alla barn i 

barngruppen delar ett stort gemensamt intresse, utan att gemenskap frambringas i olika 

aktiviteter som grundas på olika intressen. Att ta tillvara på barnens intressen är 
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förankrat i förskolans styrdokument, Skolverket (2010) skriver "de behov och intressen 

som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för utformningen av 

miljön och planeringen av verksamheten" (s.12). Att utforma verksamheten efter 

barnens intressen är ingen ny insikt om hur arbetet i förskolan bör bedrivas. Men att 

utforma verksamheten efter barnens gemensamma intressen för att genom detta främja 

arbetet med interkulturell pedagogik ser vi som en mindre befäst kunskap. Detta arbete 

kan därför komma att bli betydelsefullt då Skolinspektionen (2012) varnar för bristen 

av ett interkulturellt förhållningsätt i förskolan. I intervjuerna framkom vikten av att 

arbeta för att förebygga ett vi och dem tänkande i förskolans verksamhet. Detta är något 

som Lorentz (2009)  behandlar då han skriver att en grundsten för interkulturell 

pedagogik är att utmana etnocentriska beteenden. I intervjuerna belystes att leran är ett 

material som går att forma och omforma utefter önskemål, i observationerna visades att 

det inte fanns något fel sätt att arbeta med leran. Leran kan alltså ses som ett material 

som uppmuntrar till ett användande som inte är förutbestämt. Enligt Lorentz och 

Bergstedt (2006) formar samhället människan att tänka och förstå världen i dikotomier. 

Detta bidrar till en uppfattning och förståelse av omvärlden i termer som rätt eller fel, vi 

eller dem och så vidare. Leran kan, genom ett medvetet användande, förstås som ett 

material där dikotomier kan undvikas. Arbetet med den estetiska uttrycksformen skapar 

en arena där barn och pedagoger kan inspirera, inspireras och lära av varandra. "Med 

hjälp av kommunikation med andra blir vi delaktiga i sätt att beteckna och beskriva 

världen som är funktionella och som gör att vi kan samspela med våra medmänniskor i 

olika aktiviteter" (Säljö, 2005 s. 82). Ponciano och Shabatzian (2012) menar att i 

samspel med andra kan interkulturella aspekter av lärande tillägnas. I denna studies 

bakgrund beskrivs en rapport om ett musikprojekt, där körmedlemmar genom kören 

som mötesplats skapat ny förståelse för sig själva, varandra och musiken (Antal-

Lundström, 2006). Rapporten grundas på ett frivilligt deltagande dit medlemmarna 

aktivt sökt sig. Detta till skillnad från vår studie då barnen inte själva valt att vistas på 

förskolan. Där emot är deltagandet i arbetet med leran frivilligt. Vi ville använda denna 

rapport i vår studie för att dess resultat påvisar att en estetisk uttrycksform kan främja 

interkulturalitet. Därför kan vi förstå vårt resultat som att lera är en av flera estetiska 

uttrycksformer som kan användas som ett pedagogiskt redskap i förskolan för att främja 

interkulturalitet. 
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6.2.2 KOMMUNIKATION OCH MÖTEN 

Kommunikation och möten är två väsentliga begrepp inom interkulturell pedagogik, då 

de bidrar till att skapa förståelse av sig själv, andra och omvärlden (Lorentz & Bergstedt, 

2006). Lahdenperä (2004) beskriver interkulturalitet som en process, ett 

gränsöverskridande och menar att fokus ligger på relationen mellan människor. Utifrån 

detta förhållningsätt kan leran, som ett gemensamt intresse, förstås som ett redskap för 

att främja möten och möjliggöra för att relationer utvecklas mellan barnen. I denna 

studie ses intresse, vilja, engagemang och nyfikenhet mellan aktörerna som en 

förutsättning för att möten ska uppstå (Bredänge, 2003).  En möjlig tolkning av 

resultatet är att leran kan ses som ett medierande verktyg för att möten och 

kommunikation ska berikas. Säljö (2005) skriver "I kombination med en tänkande 

individ blir ett i en mening dött föremål ett ytterst känsligt redskap som kan användas 

för att kommunicera med omvärlden med stor precision" (s.81). Leran blir medierande 

genom att barnen med avsikt använder materialet för att mediera verkligheten för sig 

själva och varandra i konkreta sammanhang. Leran har inte endast genom att finnas 

tillgänglig blivit en artefakt för kommunikation och möten, utan det är barnens och 

pedagogernas tänkande och gemensamma erfarenheter som avgjort hur materialet 

blivit ett redskap (a.a). Säljö (2005) skriver att utvecklandet av olika former av 

medierande redskap, både intellektuella och materiella, är den mest påtagliga 

komponenten för vår kunskapsbildning. Respondenten beskriver att de i arbetet med 

leran utformat kommunikationsverktyg som alla barnen på avdelningen kan förstå och 

använda. Resultatet för studien kan tolkas som att det är barnen och pedagogerna på 

avdelningen som utarbetat ramarna för hur lera ska fungera som redskap för 

kommunikation och möten. Lorentz och Bergstedt (2006) skriver att ett interkulturellt 

lärande kan bidra till ett gemensamt språk, där social inkludering skapas i en 

gemensamhet mellan deltagarna. I denna studie blir det synligt att leran i sig, som ett 

material, inte varit den avgörande faktorn till att möten och kommunikation uppstår. 

Utan att leran blivit ett medel för att på olika sätt berika möjligheten för kommunikation 

och möten. Häikiö (2007) beskriver estetik som ett medel för att åskådliggör jaget. Att 

estetiken kan möjliggöra ökad självkännedom, fördjupad reflektion och synliggörande 

av sitt eget kunnande. Leran blir då ett verktyg för att ordna tankar och erfarenheter. 
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Häikiös uppfattning om hur estetik kan användas som medel visar sig inte i resultatet 

för denna studie. Vårt resultatet visar att förståelsen om sig själv, andra och världen 

skapas främst genom möte och interaktion med andra människor. Studiens resultatet 

visar också att estetiken blir ett medel för kollektivt lärande, genom bland annat det som 

respondenten beskriver som det gemensamma lerspråket. Då barnen med hjälp av lera 

och pedagoger lär sig nya begrepp i meningsfulla sammanhang, så som större, mindre, 

lång och kort. Lerspråket kan tolkas som en social samvaro som uppstår i användandet 

av leran, där samspel och kommunikation sker genom olika uttryck och verktyg. 

Estetiken blir ett redskap för att mötas och kommunicera mellan varandra. Det råder 

alltså skilda uppfattningar mellan Häikiö (2007) och författarna till denna studie om hur 

estetiken kan verka som medel. Detta kan bero på att författarna till denna studie 

influerats av litteratur som använts för att skapa förståelse om interkulturell pedagogik. 

En annan möjlig förståelse för varför studiens resultat inte är enigt med Häikiös (2007) 

beskrivning kan vara för att författarna till denna studie, genom vald metod, inte kunnat 

identifiera inre processer och tankar. Där emot är resultatet av denna studie 

samstämmigt med Häikiös (2007) beskrivning om att estetiken kan vara ett medel för 

att uppmärksamma sitt förändrade kunnande. I resultatet resovisas hur 

dokumentationsarbete synliggjort barnens gemensamma erfarenheter och förändrade 

kunnande. Respondenten beskriver även att barnen utvecklat ett mer medvetet bruk av 

leran som verktyg för exempelvis leken. Metakunskap, att synliggöra det förändrade 

kunnandet, är viktigt för att upprätthålla engagemang, lust och vilja för ett fortsatt 

lärande (Säljö, 2005).  
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Figur 1. Interkulturell pedagogik främjas genom att pedagogiken skapar förutsättningar för att ett gemensamt 

intresse kan utvecklas. Ett gemensamt intresse möjliggör för möten och kommunikation aktörerna emellan. Att mötas 

och kommunicera genom ett gemensamt intresse möjliggör att gemensamma upplevelser skapas. Gemensamma 

upplevelser kan utveckla förståelse om sig själv och andra. Detta kan förstås som en process, då de gemensamma 

upplevelserna bidrar till att främja interkulturell pedagogik. 

6.2.3 FIGUR 1 

Vi har skapat en modell som beskriver den process som resultatet visar. Fallet som 

studerats ger insikt om att interkulturell pedagogik kan främjas genom ett gemensamt 

intresse.  I resultatet visas betydelsen av gemensamt intresse för att skapa en arena där 

möten och kommunikation kan utvecklas. Genom att mötas och kommunicera kring 

leran uppstår gemensamma upplevelser som kan bidra till en ökad förståelse om sig 

själv, varandra och världen. Att skapa gemensamma upplevelser är enligt Lorentz 

(2013) avgörande för att främja interkulturell pedagogik.   
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6.3 VIDARE FORSKNING 

Under studiens gång har frågor uppkommit och nya frågeställningar har därefter 

formulerats. Dessa kan användas för framtida forskning av förskolans verksamhet.  

I avsnittet metoddiskussion beskrivs avsaknad av data, då inga intervjufrågor 

utformades som möjliggjorde en beskrivning av pedagogernas arbetssätt. För att skapa 

en djupare förståelse av förskolans praktik hade det varit intressant att granska hur 

pedagoger planerar verksamheten. För att undersöka om pedagogers arbetssätt kan 

inspirera barn att utforma ett gemensamt intresse. Då fallstudie använts som metod ges 

en beskrivning och förståelse av ett specifikt fall, där endast en estetisk uttrycksform 

används. För att bredda kunskapen om hur estetiska uttrycksformer kan verka som 

medel för att främja interkulturell pedagogik är det i framtiden av intresse att 

undersöka en variation av estetiska uttrycksformer, för att jämföra dess resultat och 

utläsa likheter och skillnader.   

 

Frå go r :  

 På vilket sätt kan pedagoger arbeta för att inspirera barn att utveckla ett 

gemensamt intresse som främjar möten och kommunikation?  

 

 Främjar en variation av estetiska uttrycksformer interkulturell pedagogik på 

skilda sätt? 
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BILAGA 1 

Samtycke för minderårig att delta i studentforskning 

Förskollärarutbildningen – Examens arbete (LEXP16v16) – Våren 2016 

Lina Utter och Moa Josefsson genomför en studie i kursen Examensarbete inom ramen för 

förskollärarprogrammet vid Jönköping University. Övergripande fokus i studien är att 

undersöka pedagogiska och didaktiska frågor rörande förskolans policy och praktik. Mer 

specifikt handlar denna studie om att undersöka barns möten som sker på förskolan vid 

arbetet med lera 

Lina och Moa genomför denna studie i syfte att (a) bidra till kunskap om förskolan och dess 

verksamhet; (b) få erfarenhet av att genomföra empirisk forskning inom utbildning och 

undervisning; och (c) fullgöra kraven för att bli examinerad från förskollärarprogrammet på 

Högskolan för Lärande och Kommunikation vid Jönköping University. 

Om du accepterar att ditt barn får delta i denna studie kommer ditt barn att bli involverad i en 

eller flera av följande forskningsaktiviteter i förskolans lokaler: 

Bli observerad av studentforskaren när han/hon deltar i ordinarie förskoleaktiviteter. 

All information som genereras kommer att anonymiseras vilket garanterar att ditt barn inte 

kan bli identifierat. Dessutom kommer all information som genereras förvaras på ett säkert 

sätt som förhindrar att det försvinner t ex genom stöld.  

Du har din fulla rätt att avbryta ditt barns deltagande och därmed ta tillbaka samtycke när som 

helst och av vilken orsak som helst.  

Om du har frågor gällande den här undersökningen och/eller ditt deltagande, vänligen 

kontakta kursansvarig, X, eller examinator, X 

Om du accepterar att ditt barn får delta, vänligen skriv under nedan. 

____________________________________________________________ 

Förälder/Vårdnadshavares kontakt information, telefon och/eller email 

________________________________ 

Datum 

________________________________ 

Underårig deltagares namn 

________________________________                      ____________________________ 

Förälder/vårdnadshavares signatur Förälder/Vårdnadshavares  

namnförtydligand 

________________________________                      _____________________________ 
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BILAGA 2 

Observationsmall vid spaltdokumentation:  

Barn och pedagoger gör                     

 

Barn och pedagoger säger                             Egna reflektioner 
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BILAGA 3 

 

Intervjuguide  intervjutillfälle 1 

Vad innebär interkulturell pedagogik för dig? 

Vad innebär estetiska uttrycksformer i förskolan för dig? 

Intervjuguide intervjutillfälle 2 

Vad innebär estetiska uttrycksformer i förskolan för dig? 

Du sa vid förra intervjun att barn möts och blir till bland annat på förskolan, sker det 

möten genom leran? 

Du berättade att ni skapat ett gemensamt lerspråk, kan du beskriva på vilket sätt leran 

kan vara ett verktyg för kommunikation? 

 


