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Sammanfattning 

Syftet med det här arbetet är att ta reda på hur olika förskoleavdelningar arbetar med 

mångkulturalitet i sin verksamhet samt vad som ligger till grund för valet av arbetssätt. 

Utifrån detta har jag ställt tre frågor som handlar om uppfattningen av begreppet 

mångkulturalitet, pedagogernas förhållningssätt och arbetslagets arbetssätt kopplat till 

kulturell mångfald. Studien bygger på fem kvalitativa intervjuer med fyra förskollärare och en 

barnskötare. Utifrån intervjuerna framkommer det att alla pedagoger, i olika grad, har en syn 

av mångkulturalitet som sträcker sig bortom etnicitet. Samtidigt finns synen på kulturell 

mångfald som etnicitet och/eller språk i medvetandet hos alla pedagoger. Pedagogernas 

förhållningssätt präglas av positivitet, intresse och en vilja att lära sig mer om olika kulturer 

samtidigt som de nämner vissa utmaningar, exempelvis kommunikationen med föräldrar. De 

uttrycker en vilja att alla barns kulturer ska vara en integrerad del i förskolans verksamhet. 

Det alltid finns saker som går att utveckla så att det mångkulturella arbetet förbättras och den 

fysiska miljön är ett sådant utvecklingsområde även om pedagogerna nämner olika sätt som 

den kulturella mångfalden speglas i miljön. Arbetssätten varierar mellan förskolorna, ett 

arbetslag fokuserar mest på barnens hemkultur och att den ska bli en del i verksamheten och 

andra lägger mycket fokus på språket. Leka med språk, räkna på olika språk, firande av 

högtider och lekar är olika arbetssätt som framkommer.   
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Inledning 

 

Om jag frågade människor på stan om de anser att Sverige är ett land med kulturell mångfald 

tror jag att de flesta skulle svara ja. Redan 1998 omnämndes denna kulturella mångfald i 

läroplanen för förskolan, en mångfald som vuxit fram ur en ökad internationalisering av det 

svenska samhället och en ökande rörlighet över landsgränser (Skolverket, 1998). Det jag 

börjar tänka på när jag läser ”ökande rörlighet över gränser” är att människor bosätter sig i 

andra länder än ursprungslandet. Jag associerar det till immigration. Just immigrationen är 

den bakomliggande orsaken till att samhället idag beskrivs som mångkulturellt. För att 

tydliggöra började det vid arbetskraftinvandringens start på 1950-talet och fortsatte i två 

årtionden därefter och sedan kom 1990-talets flyktingströmmar. 1975 gick Sverige från en 

assimilationspolitik till en integrationspolitik genom att nya riktlinjer för invandringspolitiken 

accepterades i riksdagen. De nya riktlinjerna innebar bl.a. att kulturell och språklig bakgrund 

bland invandrarna gavs större värde och mer plats och att hemspråksundervisning startade. 

Redan under 70-talet var också förskolan en del i Sveriges politiska intention om integration 

och har varit det sedan dess (Lunneblad, 2009).  

 

För att få en förståelse över att rörligheten över gränserna fortsätter att växa kan nämnas att 

det under 1998, när läroplanen för förskolan trädde i kraft, var 49 381 personer som 

invandrade till Sverige och 2015 var det 134 240 personer (SCB). I migrationsverkets statistik 

över asylsökande 2015 och 2016 blir det synligt att de asylsökande kommer från flera olika 

länder, exempelvis Syrien, Somalia och Ukraina (Migrationsverket, 2016). Det kan tänkas att 

de som invandrat från dessa länder skiljer sig åt kulturellt, etniskt och religiöst. Just dessa 

aspekter och skillnader människor emellan gällande kultur, etnicitet och religion är det som 

står i centrum vid diskussioner kring den kulturella mångfalden i samhället idag (Lunneblad, 

2009). Men handlar kulturell mångfald endast om personer med olika etniskt ursprung? ”I en 

och samma kultur finns många variationer, och kulturerna påverkar varandra och går in i 

varandra, de förändras med tiden och integrerar” (Bozarslan, 2001:7). Liksom Bozarslan 

(2001) är Lunneblad (2009) inne på samma spår och han beskriver att mångfald inte är 

någonting nytt i det svenska samhället eftersom det alltid funnits olikheter. Dessa olikheter 

som Lunneblad beskriver är aspekter som utbildning, arbete och egendom och dessa har 

skapat olika kulturella miljöer. Kanske har vi alla sin egna kultur och hemkultur som 

pedagoger i Lunneblads (2009) studie uttrycker det. Helt klart är det i alla fall att vi alla har 

olika erfarenheter och ”Förskolan ska ta hänsyn till att barn lever i olika livsmiljöer och att 

barn med de egna erfarenheterna som grund söker förstå och skapa sammanhang och mening” 

(Skolverket, 2016:6).  

 

Kanske är det pedagogernas tolkning av vad begreppet mångkulturalitet innebär som påverkar 

deras sätt att förhålla sig till och arbeta med det i förskolan. En stor del av begreppet 

mångkulturalitet består av begreppet kultur och förståelsen av vad kultur innebär kan 

säkerligen också prägla arbetet med mångkulturalitet i förskolan. Lunneblad (2009) beskriver 

att ett arbetslag som han följt med fokus på mångkulturalitet såg kultur i form av högtider, 

sånger och ramsor. Denna förståelse av kultur är att innehållet måste vara äkta, mångårigt och 

sedvanligt (Lunneblad, 2009). Precis som det står i förskolans läroplan att barnen försöker 

förstå och skapa mening utifrån sina erfarenheter, utgår pedagogerna ifrån sina erfarenheter 

när de ska tolka läroplanen. Är pedagogernas erfarenhet av kultur att det handlar om högtider 

så kommer det att speglas i arbetet. I förskolans läroplan (Lpfö 98) står det att: 
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I förskolans uppdrag ingår att såväl utveckla barns förmågor och barns eget kulturskapande som 

att överföra ett kulturarv – värden, traditioner och historia, språk och kunskaper – från en 

generation till nästa (Skolverket, 2016:6).  

 

Kanske är precisionen av vad ett kulturarv betyder någonting som guidar pedagogerna i vad 

arbetet med mångkulturalitet innebär. Frågor som dyker upp i mitt huvud när jag läser det 

ovanstående citatet från läroplanen är: Vad innebär barns eget kulturskapande och vilket 

kulturarv är det som ska överföras? Det är mycket som jag anser är otydligt i läroplanen kring 

arbetet med mångkulturalitet och jag kan se att det kan leda till många olika tolkningar och 

därmed olika sätt att arbeta.  

 

Under min verksamhetsförlagda utbildning har jag upplevt att det inte arbetats särskilt mycket 

med mångkulturalitet. Kanske har min upplevelse av detta berott på att mina ögon inte varit 

öppna för vad mångkulturalitet kan innebära och att arbetet med mångkulturalitet därför gått 

mig obemärkt förbi. Kanske har de förskolor jag varit på inte arbetat i någon större 

utsträckning med mångkulturalitet. Oavsett så är detta ett ämne som verkligen intresserar mig 

och därför vill jag undersöka några verksamma pedagogers syn på mångkulturalitet och på 

vilket sätt de arbetar med mångkulturalitet på sin avdelning. Detta för att få en bättre 

förståelse av hur det mångkulturella uppdraget i läroplanen kan omsättas i praktiken, en 

kunskap jag tror kommer att stärka mig när jag väl kommer ut i verksamheten och ska arbeta i 

linje med läroplanen.   

 

Syfte  

Med detta examensarbete vill jag undersöka hur fem avdelningar på olika förskolor arbetar 

med mångkulturalitet i verksamheten och vad som ligger till grund för valet av arbetssätt.  

 

Frågeställningar  

 

 Vad har pedagogerna för uppfattning av begreppet mångkulturalitet? 

 Vilket förhållningssätt har pedagogerna till mångkulturalitet? 

 På vilket sätt arbetar pedagogerna och deras arbetslag med mångkulturalitet och 

varför? 

 

Begreppsdefinitioner  

Nedan följer definitioner av några begrepp som kommer att användas i rapporten och som kan 

vara bra att reda ut eftersom de inte är helt entydiga. 

 

Kultur 

Kultur är ett begrepp som kan ha olika innebörd och är därför lite problematiskt att definiera 

endast på ett sätt. En definition kan vara att det handlar om ”finkultur”, alltså sådan kultur 

som attraherar de mer kultiverade. Sådana kulturella uttryck kan vara musik, litteratur och 

konst. Kultur kan också användas för att ”/…/ beskriva och avgränsa de sätt som människor, i 

grupper eller i hela samhällen, lever på och ger mening åt sina liv genom kommunikativa, 

sociala och materiella uttryck” (Lunneblad, 2006:19).  
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Den sista definitionen jag tänker beskriva är att kultur kan ses som olika människors 

meningsskapande, sammanhangsskapande och ordningsskapande. Det handlar om människors 

hela livsvärld och den kultur som människor skapar (Lunneblad, 2006). Laino (2016) 

beskriver kultur som meningssystem, det vill säga att vi i vår interaktion med andra skapar 

mening för olika saker i vår vardag som i sin tur påverkar hur vi ser och upplever världen. 

Kultur är en social konstruktion och kan ses som en process. Kultur är alltså ingenting ”fast”, 

utan kultur är dynamisk och kan förändras. Laino nämner några exempel på meningsskapande 

kulturer som jag anser kan ge en bredare bild av kultur ”/…/ etniska, religiösa, språkmässiga, 

tankemässiga, livsrelaterade, könsmässiga och klassmässiga kulturer /…/ (Laino, 2016:62-

63).  
 

Mångkulturalitet 

Lainio (2016) beskriver mångkultur som ett begrepp som beskriver att det i en miljö finns 

människor med olika kulturell bakgrund där kulturerna existerar sida vid sida men separerade 

från varandra. Detta går i linje med Lorentz och Bergstedts (2006) beskrivning av begreppet 

där de kopplar det till en plats som skolan och då beskriver mångkultur med att människor 

med olika kultur, etnicitet eller nationalitet existerar där parallellt. Lorentz och Bergstedt 

menar vidare att begreppet beskriver ett tillstånd, en situation eller en position. Laino (2016) 

anser utifrån detta resonemang, att mångkulturalitet alltså uttrycker att det finns olika kulturer 

med ett visst innehåll, med särdrag som skiljer dem åt.  

 

Som jag beskrev i inledningen har Sverige alltid varit mångkulturellt utifrån att människor 

alltid varit uppdelade utifrån exempelvis utbildning och arbete. I och med 

arbetskraftinvandringen med start på 1950-talet och senare tiders flyktingströmmar, började 

samhället beskrivas som mångkulturellt och då lades fokus på ”/…/ kulturella, etniska och 

religiösa skillnader /…/” (Lunneblad, 2006:9). Mångkulturalitet har fått olika innebörder och 

därför började regeringen, i samband med en omformulering av integrationspolitiken på 1990-

talets senare hälft, använda begreppet mångfald. Begreppet mångfald, menade regeringen, 

innebar befolkningens olika livserfarenheter och då begreppet inte preciserade vilken 

mångfald det gällde kunde fokus tas bort från etnicitet och etnisk tillhörighet. Mångfald sågs 

alltså som ett vidgat begrepp som öppnade upp för en bredare syn (Lunneblad, 2006). 

 

Jag har valt att använda mig av både begreppet mångkulturalitet och kulturell mångfald 

eftersom jag uppfattar att de egentligen har samma innebörd. Den innebörd jag lägger i dem 

är att det är olika kulturer som existerar parallellt med varandra.   

 

Interkulturalitet 

I kontrast till mångkulturell menar Laino (2016) att interkulturell innebär att det i en miljö 

finns individer med olika kulturell bakgrund och att de olika kulturerna interagerar genom 

individerna som har de olika kulturella särdragen. Lahdenperä (2010) delar upp 

interkulturalitet i begreppen inter och kultur. Vidare beskriver hon dessa två begrepp: ”Inter 

betyder växelverkan eller mellanmänsklig interaktion och kultur i betydelsen av att någonting 

är kulturellt, dvs. meningssystem vilka ger ordning och inriktning i människans liv” 

(Lahdenperä, 2010:21). Lorentz och Bergstedt (2006:16) beskriver interkulturell som en ”/…/ 

handling, aktion och rörelse mellan individer”.         

 



4 
 

Förhållningssätt 

Nationalencyklopedin beskriver förhållningssätt som ett utryck för en särskild uppfattning och 

attityd. För att ge en något klarare bil av vad förhållningssätt innebär så tänkte jag ge några 

exempel. I litteraturen har jag bland annat stött på reflekterande, tillåtande, yrkesetiskt, 

etnocentrisk och kulturrelativistiskt förhållningssätt. Fagerli, Lillemyr och Sobstad (2001) 

beskriver exempelvis ett etnocentriskt förhållningssätt som en attityd där den egna kulturen 

upphöjs och premieras framför andra. Den egna kulturen används därför ofta som en referens 

när individen stöter på en annan kultur och granskas utifrån den egna kulturen. Med ett 

kulturrelativistiskt förhållningssätt å andra sidan ges alla kulturer lika stort värde och inga 

kulturers uttryck ses som mer värdefulla eller meningsfulla än andra.  

 

Utifrån detta tolkar jag förhållningssätt som idéer, tankar och uppfattningar som uttrycks i 

vårt handlande.    
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Litteraturgenomgång  
 

Förskolans uppdrag kopplat till kulturell mångfald 

De delar ur förskolans läroplan som jag har valt att ta med under denna rubrik är de med 

väldigt tydlig koppling till mångkulturalitet genom att begreppet kulturell mångfald används i 

avsnittet. 

 

Som tidigare nämnts är det ett stort antal människor som rör sig över landsgränser och 

Skolverket (2016) belyser att detta innebär att förskolan blir mångkulturell. Vidare uttrycks att 

denna kulturella mångfald ”/…/ ger barnen möjligheter att grundlägga respekt och aktning för 

varje människa oavsett bakgrund” (Skolverket, 2016:4). Då även det svenska samhället i stort 

är mångkulturellt är det viktigt att medborgarna ser det värde som finns i den kulturella 

mångfalden och klarar av att leva i ett mångkulturellt samhälle. Förskolan är en arena där 

dessa förmågor kan utvecklas då förskolan är en ”/…/ social och kulturell mötesplats /…/” 

(Skolverket, 2016:6). I förskolan ska barnen utveckla kunskap om sitt egna kulturarv 

samtidigt som de ska få en inblick i andras kultur, detta för att få en större förståelse för 

andras förutsättningar och synsätt. Förskolan kan även ”/…/ bidra till att barn som tillhör de 

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

flerkulturell tillhörighet”(Skolverket, 2016:6). 

 

Interkulturell pedagogik och interkulturellt lärande 

För att få till ett interkulturellt lärande, med målet att skapa förståelse och respekt för andra 

kulturer, behöver barnen få möjlighet att vara aktiva och uppleva. Det är viktigt att utgå från 

barnens erfarenheter och kunskaper och därifrån skapa möjligheter för lärande och för att 

barnen ska få en inblick och uppleva hur andras förhållanden och behov ser ut. Genom 

aktiviteter där barnen får vara aktiva och erfara som exempelvis ”rollspel, olika typer av 

övningar, litteraturläsning, andra människors berättelser etc.” (Lahdenperä, 2010:24) kan 

barnen få en förståelse som i sin tur frambringar en vilja att behandla andra med respekt. 

Genom att stöta på andra tankesätt och värderingar blir den egna synen tydlig och detta är 

någonting som Lahdenperä (2010) betonar som det viktigaste för det interkulturella lärandet, 

det vill säga att komma i kontakt med andra synsätt och sätt att förstå omvärlden samt olika 

kulturella uttryck.  

 

Lahdenperä (2010) beskriver att det finns olika tolkningar kring huruvida sammanhanget 

individer befinner sig i, och dess grad av mångkulturalitet, har betydelse för interkulturellt 

lärande. Vissa trycker på vikten av kontexten medan andra menar att den inte är särskilt 

avgörande i sammanhanget. Lahdenperä (2010) själv betonar inter i interkulturell, det vill 

säga relationen och interaktionen, men uttrycker samtidigt att denna relation inte kräver ett 

fysiskt möte med en individ med en annan kultur än en själv. Breddandet av den egna 

kulturella förståelsen och kunskapen kan även ske genom en upplevelse, exempelvis genom 

läsning.  

 

Fortsättningsvis menar Lahdenperä att det behövs en interkulturell kompetens, för att kunna 

bemöta det mångkulturella, som innebär ett förhållningssätt som präglas av öppenhet, insikt 

och medkänsla. Detta förhållningssätt kan skapa en bra kommunikation mellan individer med 

varierade bakgrunder men det krävs även att individerna har kunskap om varandra eller har en 

vilja att ta reda på mer om och förstå varandra. Vi människor är inte tomma kärl utan vi bär 
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med oss erfarenheter och kunskaper som vi sedan bygger vidare på och förändrar i mötet med 

nya upplevelser och andra individer. I mötet med andra har språket en stor roll och även synen 

på omvärlden präglas av det språk individen pratar och tänker med. Den sociala utvecklingen 

hänger tätt samman med den kulturella utvecklingen. Språket är en aspekt som hjälper 

individer att bli en del av en grupp eller ett samhälle och formar vår identitet. Det kan sägas 

att språk och kultur är sammankopplade.               

 

Tidigare forskning 

Under denna rubrik kommer fyra nationella studier kopplade till kulturell mångfald att 

redovisas. Först kommer en beskrivning av studierna och därefter en redogörelse av resultatet 

från dem.  

Beskrivning av studierna 

Ehn (1986) gjorde en undersökning under sju månader på en förskola i en förort utanför 

Stockholm med deltagande observation som metod. Undersökningen syftade till att ge svar på 

”/…/ hur kulturell mångfald organiseras i förskolan” (Ehn, 1986: 12). Frågor som Ehn ställde 

sig var om det märktes att barnen hade olika kulturell bakgrund och hur barn, personal och 

vårdnadshavare hanterade denna mångfald.  

 

Under åren 1993 och 1994 följdes Ehns studie upp av Ronström, Runfors och Wahlström 

(1998). Studien utfördes i samma förort som Ehn (1986) gjorde sin studie i men Ronström 

m.fl. byggde sin studie på 20 intervjuer med förskolechefer, förskollärare och barnskötare på 

nio olika förskolor i området. På sju av de nio förskolorna i undersökningen var barn med 

utländsk bakgrund dominerande. Studiens syfte var att se om det skett några förändringar 

under åren som gått och hur personalen på förskolan hanterade den kulturella mångfald som 

fanns i verksamheten. 

 

Lunneblad (2006:20) genomförde en fallstudie med syftet att ”/…/ analysera förskolans 

kultur- och identitets-re/producerande uppgift i relation till samhällets mångfald” på en 

förskola med kulturell, etnisk och språklig mångfald under en period på 18 månader. Under 

denna period genomförde Lunneblad observationer, samtal och intervjuer på två avdelningar 

på en förskola. 

 

Skans (2011:13) utförde en studie med syftet att ”undersöka och analysera en flerspråkig 

förskolas didaktik” för att öka kunskapen om hur ett interkulturellt arbetssätt kan utformas i 

förskolans verksamhet. Frågor som Skans ställde sig var pedagogernas tankar kring det egna 

arbetssättet, vad som pedagogerna lade i fokus för barnens lärande samt hur detta lärande 

skulle uppnås och om valet av arbetssätt speglade barnens bakgrund. För att få svar på sitt 

syfte genomförde Skans en fallstudie under två månader på en förskola i en stadsdel i Malmö. 

Skans genomförde observationer i verksamheten och individuella intervjuer med rektor, 

biträdande rektor samt fyra pedagoger på förskolan.  

 

Förhållningssätt 

Ehn (1986) såg att vissa av pedagogerna på förskolan i studien hade ett förhållningssätt som 

innebar att den kulturella mångfalden bekräftades. Mångkulturaliteten uttrycktes i positiva 

ordalag, exempelvis som någonting givande och lärande. Pedagogerna uttryckte också en 

nyfikenhet gentemot olika kulturer och en vilja att förstå. Även pedagogerna i Ronström m.fl. 

(1998) studie uttalade ett intresse samt respekt gentemot olikheter som de stötte på i kontakten 
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med föräldrarnas kultur. Vid vissa tillfällen sågs föräldrarnas och barnens kulturella bakgrund 

som någonting positivt och framhävdes, exempelvis i anknytning till musik, dans och mat. 

Andra kulturella aspekter sågs som problematiska och mer svårhanterliga, exempelvis aga 

eller ”när barnen genom klädsel, uppträdande eller sätt att leka ger uttryck för »stereotypa 

könsmönster«, eller när de löser konflikter genom att slåss istället för att prata” (Ronström 

m.fl., 1998:163). Vissa aspekter som ansågs kulturella var personalen på förskolan flexibla 

emot, sådant som regler kring mat, kläder som inte passade utifrån vädret och varierande syn 

på tidspassning. Så länge allt som planerats inom verksamheten kunde genomföras utan större 

svårigheter kopplades ingen större problematik samman med olikheterna. De visade förståelse 

och var flexibla och undvek i största möjliga mån att hamna i konflikt med föräldrarna. Ett 

exempel på undvikandet av konflikter genom flexibilitet, som Ronström m.fl. beskriver, var 

att förskolan hade extra ytterkläder om barnen skulle komma i kläder som inte passade utifrån 

vädret. På så sätt kunde föräldrarna skicka sina barn finklädda vilket inte riktigt ansågs 

fungera med förskolans kultur. Istället för att riskera en konflikt med föräldrarna var 

personalen flexibla och kom på en snabb och enkel lösning på problemet som annars 

riskerade att krocka med och problematisera genomförandet av verksamheten. 

 

Relationen med föräldrarna såg pedagogerna i Skans (2011) studie som någonting mycket 

viktigt. En förståelse för föräldrarna, deras samt barnens bakgrund och att föräldrarna har 

insyn och kunskap om vad som sker på förskolan lade pedagogerna stor vikt vid. De ville att 

föräldrarna skulle känna delaktighet och skapa ett samarbete med dem. Skans (2011) uttrycker 

att en positiv och givande relation mellan vårdnadshavare och pedagoger påverkar barnets 

inställning till förskolan och relationen till pedagogerna. Detta är en aspekt som är mycket 

viktigt för att barnen ska känna gemenskap och delaktighet i förskolan. Allt detta, denna 

trygghet, menar Skans (2011) påverkar barnens lärande på ett positivt sätt. 

 

Både Ehn (1986) och Ronström m.fl. (1998) fann ett förhållningssätt hos pedagogerna som 

innebar att de ignorerade yttre skillnader, så som kultur. Ehn (1986) såg att några av 

pedagogerna inte uttryckte något intresse eller någon vilja att lära sig om de olika kulturerna i 

barngruppen. Istället för att ta vara på och uppmärksamma skillnader barnen emellan 

fokuserades det på det gemensamma och likheter. Ehn beskriver att en möjlig förklaring till 

förhållningssättet är att det ger pedagogerna kontroll, lugn och ordning. Vidare uttrycker han 

att det är lättare att släta över olikheterna än att ta tag i dem och försöka förstå dem. Även 

Lunneblad (2006) upplevde att den kulturella mångfalden i barngruppen osynliggjordes. Det 

var små tillfällen i vardagen som uppenbarade detta osynliggörande, som när en pedagog får 

en fråga av ett barn om varför några av barnen får egen köttfärs. Pedagogen svarar att det är 

samma köttfärssås, nästan samma och säkert med liknande smak. Pedagogen håller fast vid 

det som är gemensamt istället för att samtala om olikheterna. Samtidigt måste agerandet ses i 

sitt sammanhang, en situation där mycket händer samtidigt som inte ger pedagogen tid att 

reflektera kring situationen och svaret på frågan. Lunneblad (2006) beskriver att vi sådana 

situationer förenklar och agerar utifrån det, och håller oss därför borta från komplexiteten i 

situationen. 

 

Ronström m.fl. (1998:110) beskriver hur pedagogerna i deras studie såg barnens olikheter 

utifrån olika utvecklingsfaser och vad som ansågs ”naturligt respektive onaturligt” och inte 

som någonting kulturellt. Fokus kunde även läggas på varje barn som unik individ med en 

egen personlighet men det kulturella var fortfarande åsidosatt. Det fanns en tanke om att alla 

barn var lika inuti och detta likhetstänk i kombination med idén om allas lika värde innebar att 

alla barn skulle behandlas likadant. Likt Ronström m.fl. (1998) såg Lunneblad (2006) samma 

likhetsprincip.  Lunneblad beskriver att det gemensamma blev det som fokuseras men 
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samtidigt är det gemensamma någonting som skapas och i det här fallet var det pedagogerna 

som bestämde vad det gemensamma var. Det gemensamma gör att vissa perspektiv, 

erfarenheter och identifikationsmöjligheter tas bort helt. Lunneblad beskriver att det inte är 

möjligt för pedagogerna att alltid behandla alla lika och representera hela den bredd i 

mångfalden som finns på förskolan vid alla tillfällen. Det kommer alltid vara så att något 

perspektiv inte kommer fram och där någon blir den andra. Problematiken poängterar 

Lunneblad (2006) är:  

 
”/…/ när erfarenheter och möjligheter till identifikation osynliggörs på ett systematiskt sätt så att 

detta oftare drabbar en individ eller en grupp av individer, medan detta aldrig eller sällan händer 

andra individer och grupper inom en samhällelig gemenskap” (Lunneblad 2006:176).   
 

Arbetssätt 

I Ehns (1986) studie framkom det att olikheter tonades ner vilket gav den svenska kulturen 

företräde. Pedagogerna i studien fokuserade mycket på språket då det var ett problemområde 

som gjorde arbetet med den kulturella mångfalden mer greppbar. Språket var dessutom 

någonting som både personal och vårdnadshavare tyckte var viktigt, vilket skapade en 

gemensam plattform. Personalen värnade om det svenska språket men även modersmålet sågs 

som viktigt för barnen att lära sig. Pedagogerna i Ehns (1986) studie ansåg att språket var 

viktigt för att skapa samhörighet och kulturell förståelse medan Ronström m.fl. (1998) 

beskriver att de fann att pedagogerna i deras studie fokuserade på en gemenskap runt svenska 

traditioner och svensk kultur. Ronström m.fl. uttrycker att det svenska språket prioriterades 

mycket högt och sågs som en del i det mångkulturella arbetet. Det framkom tydligt att den 

gemensamma kulturen på förskolan skulle vara den svenska. Såhär skriver författarna: 

 
Visst är »minsta gemensamma nämnarens etikett«, smidighet, artighet och konfliktundvikande 

fortfarande viktiga byggstenar i barnbygget, i »skapandet av goda svenskar«. Men det som nu 

tillkommit är ett mer medvetet odlande av det svenska språket och gestaltande av svensk kultur. 

(…) Genom språkträning, naturvistelser och firandet av traditioner förmedlas kunskaper, 

beteenden och värden som personalen själva framhåller som »typiskt svenska«. (Ronström m.fl., 

1998:168-169)   

  

Ronström m.fl. (1998) har utifrån sitt insamlade material tolkat möjliga mål med personalens 

kulturella mångfaldsarbete. Ett möjligt mål är assimilering, det vill säga att de med annan 

kulturell bakgrund ska lämna den bakom sig och istället anpassas in i svenska kulturen. Fokus 

på det svenska språket och den svenska kulturen och barnens tillägnande av dessa, menar 

Ronström m.fl (1998), i princip endast kan leda till assimilering. En annan möjlig orsak till 

arbetets upplägg kan vara att det är så många olika kulturer på ett och samma ställe att 

personalen inte ser någonting annat gemensamt som går att arbeta utifrån förutom svenskan 

och den svenska kulturen. Det framkom att barnen ansågs få ta del av sin egen kultur i 

hemmet och att förskolan var en arena där den svenska kulturen skulle vara rådande.  

 

Skans (2011) såg att mycket av fokus på förskolan i hans studie låg på språket. Språket 

tjänade både som mål och medel i arbetet med barnen. Det Skans såg i sin studie var att 

pedagogerna, likt personalen i Ehns (1986) studie, såg positivt på flerspråkighet. Skans såg 

dock att pedagogerna även eftersträvade en flerspråkig utveckling och det som ansågs viktigt 

var kommunikation oavsett språk. Pedagogerna sammankopplade det språkutvecklande 

arbetet på förskolan med samlingen och sagoläsningen eftersom de två aktiviteterna var 

planerade att stötta språket. Under både samlingen och sagoläsningen samlades alla barn och 

pedagoger och under aktiviteterna användes konkreta föremål, bilder, teckenstöd och barnens 

modersmål eller enstaka ord från modersmålet. Samtalen under dessa aktiviteter kretsade 



9 
 

kring för barnen välbekanta områden samt begrepp och det rådde stor kontinuitet. Skans 

(2011) menar att barnen på så sätt inte utmanas i sitt språk men samtidigt lyfter han att det 

även kan ge barnen en trygghet.  

 

Som tidigare nämnts använde pedagogerna olika sätt att kommunicera (teckenstöd, bilder, 

modersmål etc.) med barnen och det fanns ett antal pedagoger som hade samma modersmål 

som några av barnen i gruppen. Pedagogerna med annat modersmål än svenska på förskolan 

använde sig av sin tvåspråkighet och använde både svenska, modersmålet och tecken i 

kommunikationen med barnen. Även de pedagoger som inte var tvåspråkiga lärde sig vissa 

ord eller uttryck som kunde stötta barnen i kommunikationen vid exempelvis samling. Skans 

(2011) uttrycker att detta visar för barnen att det finns en acceptans mot olika språk, att det är 

okej att prata andra språk än svenska. Vidare beskriver han att pedagogerna växlade mellan 

språken i vardagen. 

 

Trots att ett stort antal av barnen på förskolan i Skans (2011) studie var födda i Sverige 

uttryckte pedagogerna att de på förskolan anordnade olika fester där mat från barnens olika 

länder fanns med. Pedagogerna berättade även att olika högtider firades och att det var av stor 

vikt att alla högtider gavs lika stor uppmärksamhet. Det genomfördes alltså annat arbete 

kopplat till kulturell mångfald än arbetet med språk, även om det låg i fokus. 

 

Lunneblad (2006) menar att det inte finns ett perfekt arbetssätt kopplat till mångkulturalitet 

men beskriver att förståelsen av begreppet kulturell mångfald inte ska stanna vid t.ex. 

traditioner, mat och sånger, utan ses ur ett bredare perspektiv. Utan det vidare perspektiven 

blir det kulturella mångfaldsarbetet ”/…/ en praktik som döljer och mystifierar sociala och 

strukturella orättvisor och i värsta fall förstärker den sociala, ekonomiska och kulturella 

uppdelningen mellan vi och de Andra” (Lunneblad 2006:175). 

 

Just ett skapande av ”de andra” var någonting Lunneblad (2006) såg i sin studie. Resultatet 

visar nämligen att arbetet med mångkulturalitet uttrycktes som någonting utanför den 

ordinarie verksamheten och någonting för ”de andra”, de som identifierades som barn med 

annan kulturell bakgrund än den svenska. Arbetet med olika kulturer artikulerades som 

någonting som skulle utgå från barnen med annan kulturell bakgrund och traditioner, sånger 

och ramsor som kopplades samman med dessa barn uttrycktes som ett sätt att utföra arbetet. 

Målet med det kulturella mångfaldsarbetet uttrycktes till viss del som ett stärkande av 

identiteten hos barnen som betraktades som barn med annan kulturell bakgrund. Arbetssättet 

innebar ingen stor och djupgående förändring av arbetssätt där de olika kulturerna 

interagerade utan blev som ytterligare ett tillägg lite vid sidan av. Lunneblad (2006) 

observerade dock en förändring hos ett av arbetslagen som var att de hade funnit en ny 

förståelse av ett mångkulturellt arbetssätt. De såg inte längre den kulturella mångfalden som 

någonting som endast rörde de barn som tidigare identifierats som barn med annan kulturell 

bakgrund. Nu såg de att alla barn har olika kulturer, varje barn har sin egen hemkultur som de 

bär med sig. Det mångkulturella arbetet blev på så sätt någonting som berörde alla barn och 

en del som hörde till den ordinarie verksamheten (Lunneblad, 2006). 

 

Internationell forskning       

Gayle Evans (2004) gjorde en undersökning bland förskollärare i Florida, USA, och 

undersökningen baserades på en enkät som besvarades av 477 aktiva förskollärare. Syftet med 

studien var att undersöka hur och i vilken utsträckning mångkulturellt material och 

mångkulturella aktiviteter var en del i de olika verksamheterna. Enkäten vars syfte var att ta 
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reda på detta var uppdelad i två delar där den första delen rörde förskollärarna och deras 

bakgrund, barnen och deras bakgrund samt klassrumsstrukturen. Den andra delen av enkäten 

rörde den fysiska miljön, läroplanen och olika ämnesområden.  

 

När det gäller den fysiska miljön menar Gayle Evans (2004) att det är viktigt att den speglar 

såväl barngrupp som lärare. Några av de områden relaterade till den fysiska miljön som Gayle 

Evans (2004) tog upp var anslagstavlans användning, variationen av böcker och övrigt 

material som fanns tillgängligt för barnen. Ungefär 26% av förskollärarna menade att de 

använde anslagstavlan som ett medel för att skildra kulturell mångfald. Vanligare 

användningsområdet för anslagstavlan var att visa upp barnens arbeten och temaarbeten. 74% 

av lärarna indikerade att de hade böcker om olika kulturer och cirka 24% svarade att de hade 

böcker på andra språk. Nästan 51% av respondenterna indikerade att de hade en mångfald av 

dockor för barnen att tillgå. 

 

Just under 47 procent av förskollärarna svarade att barnen i deras grupp hade tillåtelse att 

prata sitt modersmål på förskolan. Gayle Evans (2004) uttrycker att det är viktigt att barnen 

även får utveckla sitt modersmål då det har olika positiva effekter, exempelvis kan 

språkutvecklingen gynnas när både första och andraspråk praktiseras samtidigt. Några 

förskollärare (35%) indikerade att de introducerade barnen för andra språk och lite mer än 

40% av informanterna menade att de introducerade barnen i att räkna på andra språk. Mindre 

än 40% menade att de gav barnen möjlighet att uppleva musik från olika kulturer och ungefär 

40% angav att de uppmuntrade barn och vårdnadshavare från olika etniska grupper att dela 

med sig av sina erfarenheter gällande exempelvis sång och dans. 

 

Ungefär 55% av respondenterna uttryckte att de firade en mångfald av högtider. Gayle Evans 

(2004) uttrycker att högtider är mycket viktiga för barnen och ett ypperligt tillfälle för läraren 

att synliggöra kulturella skillnader. Det är dock viktigt att barnen får en förståelse av 

högtidernas betydelse och innebörd så att det inte bara stannar vid att vara ett trevligt inslag. 

För att få en djupare förståelse för högtiderna och komma ihåg dem är det också av vikt att 

pedagogerna gör dem till en större del i verksamheten än bara ett isolerat inslag. 

 

Sammanfattning av tidigare forskning  

Tidigare forskning inom området mångkulturalitet i förskolan visar att mycket fokus i det 

mångkulturella arbetet läggs på språket. Vissa pedagoger lägger stor vikt vid det svenska 

språket och socialiseringen in i det svenska språket och den svenska kulturen. Andra 

pedagoger betonar vikten av att barnen får lära sig sitt modersmål men arbetar egentligen inte 

särskilt aktivt med modersmålet själva i verksamheten och ytterligare några använder barnens 

modersmål genomgående under dagen. Förutom arbetet med språket, vare sig det gäller 

svenskan, modersmålet, stöttning med bilder och tecken, så ingår även exempelvis arbete med 

olika traditioner och högtider i arbetet med mångkulturalitet på ett antal förskolor. Även 

ramsor och sånger är en del i det mångkulturella arbetet. Utifrån Gayle Evans (2004) 

undersökning framkom även andra sätt att arbeta och mycket handlade då om synliggörandet 

av kulturell mångfald i den fysiska miljön, exempelvis genom böcker som handlade om andra 

kulturer.  

 

Föräldrakontakten verkar vara någonting som kommer upp naturligt i de flesta 

undersökningarna. Vissa uttrycker att föräldrakontakten är mycket viktig för barnets trivsel 

och trygghet i förskolan och andra uttrycker en problematik i mötet med föräldrar och deras 

kultur.  Det framkom dock att flertalet pedagoger är nyfikna och intresserade av andra 
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kulturer och de har en vilja att förstå. Samtidigt uttrycks den kulturella mångfalden i vissa 

situationer som någonting problematiskt. I vissa fall fanns ett ointresse bland pedagogerna för 

att lära sig om barnens olika kulturer och istället ignoreras olikheter och det gemensamma 

fokuseras. Fokus på det gemensamma kan kopplas till en likhetsprincip där alla ska behandlas 

lika men även att alla barn ska få samma förutsättningar att klara sig i framtiden.  
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Metod  
 

Urval 

Jag intervjuade fyra förskollärare och en barnskötare från fem olika förskolor, en förskola på 

landsbygden, två förskolor i en större stad och två i en mindre stad. Jag valde att intervjua 

förskollärare på olika orter för att jag tänkte att deras arbetssätt kanske kunde präglas av orten 

och att de på så sätt kunde skilja sig åt. Detta i sin tur tänkte jag kunde ge mig en bredare bild 

av hur arbetet med kulturell mångfald i förskolan kan gå till. Min utgångspunkt i urvalet var 

alltså att kontakta förskolor i olika områden, både olika orter och olika områden inom orterna, 

för att få olika perspektiv.    

 

Då jag hade begränsat med tid att genomföra undersökningen valde jag att kontakta några 

förskolor som jag var bekant med sedan tidigare. Efter att jag ringt dessa valde jag att vända 

mig till förskolor som jag blivit tipsad om med motiveringen att de hade barn med flera olika 

etniciteter. Detta var ett medvetet val då jag tänkte mig att förståelsen, förhållningssättet och 

arbetet med kulturell mångfald kunde skilja sig åt mellan förskolor med en barngrupp där det 

fanns fler kopplingar till andra etniciteter än en förskola där den etniska variationen inte var 

särskilt stor. Till sist kontaktade jag även en förskola i en by. 

 

Nedan följer en kort beskrivning av informanterna och deras respektive avdelningar. Namnen 

på pedagogerna är fingerade för att säkerställa informanternas anonymitet. 

 

 Sara: Examinerades till förskollärare i början/mitten av 1980-talet. Började med att 

vikariera på olika förskolor i ungefär 1,5 år efter examen och har därefter jobbat som 

förskollärare. Avdelningen hon jobbar på har en barngrupp med barn i åldrarna 3-5 år 

och förskolan ligger i den större staden.  

 

 Tyra: Har förskollärarexamen sedan mitten/slutet av 2000-talet. Hade ungefär två års 

erfarenhet inom förskolan innan dess och även ett antal års erfarenhet av arbete inom 

varierade årskurser i skolan. Hon arbetar på en avdelning med barn i olika åldrar och 

förskolan ligger i den mindre staden.  

 

 Rut: Examinerades till förskollärare i början av 1980-talet och började då arbeta som 

förskollärare. Tidigare erfarenhet inom förskolan var den arbetspraktik som krävdes 

för att få börja utbildningen. Avdelning hon arbetar på har barn i åldrarna 1-3 år och 

förskolan ligger i den mindre staden.   

 

 Irma: Har förskollärarexamen sedan 2008 och hade innan det arbetat ett flertal år inom 

förskoleverksamhet och skola. Hon arbetar i en by på en avdelning med barn i olika 

åldrar. 

 

 Elsa: Har arbetat ett antal år som barnskötare och har även påbörjat en 

förskollärarutbildning för några år sedan. Hon jobbar på en avdelning med barn i 

åldrarna 1-3. Förskolan ligger i den större staden.         
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Forskningsetiska krav 

Vid utförande av undersökningar likt denna ställs det vissa forskningsetiska krav som 

forskaren måste uppfylla. Dessa kan uttryckas i fyra huvudområden som berör sekretess, 

tystnadsplikt, anonymitet och konfidentialitet. Dessa krav innefattar att forskaren måste få 

samtycke från de som medverkar i undersökningen innan genomförandet och att 

uppgiftslämnaren ska informeras om sin roll i undersökningen. Vidare innebär kraven att 

uppgiftslämnaren ska informeras om att deltagandet är frivilligt och om möjligheten att när 

som helst dra sig ur undersökningen. Informanten ska även informeras om att denne är 

anonym och att uppgifter som lämnas ut kommer att hanteras på ett på ett sådant sätt att ingen 

utomstående tar del av informationen, förutom i det färdiga arbetet där uppgifterna inte ska 

kunna kopplas samman med informanten (Vetenskapsrådet, 2011).     

 

För att uppfylla de forskningsetiska kraven har jag utgått från texten i bilaga 1 och informerat 

informanterna om undersökningen och deras roll i den på olika sätt och ibland flera sätt, 

antingen via mejl, över telefon eller öga mot öga. I det färdiga arbetet har jag anonymiserat 

informanterna och de förskolor som de arbetar på för att säkra uppgiftslämnarnas anonymitet. 

Jag har därför bland annat valt att ta bort eventuella dialektala uttryck i resultatet.       
 

Datainsamlingsmetod 

Jag har valt att utgå ifrån kvalitativa intervjuer eftersom jag anser att det är den metod som 

lämpar sig bäst för mitt syfte utifrån den tidsram jag har. Johansson och Svedner (2010) 

beskriver att den kvalitativa intervjun syftar till att ge djupgående svar och Kvale och 

Brinkmann (2009) uttrycker att den kvalitativa intervjun syftar till att få en förståelse av den 

intervjuades livsvärld utifrån dennes perspektiv. Det är just detta jag är ute efter och inte 

några generaliserbara fakta. Förskolan är en verksamhet där det kan finnas stora skillnader i 

arbetssätt eftersom ”Verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan” (Skolverket, 

2016:5). Detta medför alltså att min undersökning inte kommer att kunna ge någon fakta om 

hur alla förskolor arbetar med kulturell mångfald utan endast några sätt att arbeta med 

kulturell mångfald.  

 

I en kvalitativ intervju har intervjuaren vissa teman som denne utgår från och eventuellt några 

frågor. Intervjun liknar inte en uppläst enkät med fasta frågor utan intervjuaren måste lyssna 

till informanten och utgå från dennes svar för att ställa nya frågor och på så sätt få djupa och 

uttömmande svar. Intervjuaren håller alltså inte strikt fast vid intervjuguiden och 

ordningsföljden på teman och frågor utan är lyhörd i stunden och tar beslut där och då. Den 

kvalitativa intervjun är heller inte detsamma som ett vardagssamtal eftersom den har ett 

specifikt syfte och en viss teknik. Den intervjuande riktar intervjun mot forskningsämnet men 

är samtidigt lyhörd och följer trådar under intervjun som kan ge en bättre bild av informantens 

upplevelse av sin vardag (Kvale & Brinkmann, 2009).        

 

De teman jag valt att utgå ifrån är punktade nedan och för att ta del av hela intervjuguiden se 

bilaga 2.  

 

 Pedagogens uppfattning av kulturell mångfald 

 Pedagogens förhållningssätt 

 Det egna arbetslagets arbetssätt 

 Övrigt 
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Procedur 

Intervjuerna genomfördes under en treveckorsperiod, höstterminen 2016. Den information 

som uppgiftslämnarna fick innan intervjun var liknande det i bilaga 1. Jag valde att inte ge ut 

min intervjuguide till informanterna innan intervjutillfället eftersom jag tror att detta kan göra 

att svaren inte blir lika spontana som om de endast ställs vid intervjutillfället. Får informanten 

frågorna i förväg tänker jag mig att denne funderar kring ämnet mer och därför svarar mer 

politiskt korrekt och utifrån vad informanten tror att jag vill ha för svar.   

 

Jag valde att genomföra enskilda intervjuer eftersom jag tror att det är lätt att påverkas av 

andra om intervjun sker i grupp. Det är dessutom inte säkert att alla kommer till tals och jag 

tror också att det hade varit svårt att arrangera utifrån min upplevelse att många förskolor har 

ont om personal och tid för personalen att verkligen sätta sig ner tillsammans och diskutera. 

Intervjuerna genomfördes i enskilda rum men då dessa rum ofta var personalrum eller kontor 

kom det in en och annan kollega eller barn. Jag upplevde dock inte att dessa störde 

intervjuerna i någon större utsträckning, visst blev det ofta en paus i intervjun men 

informanten fortsatte oftast på samma spår igen, ibland med lite stöd från mig som 

intervjuare.  

 

Längden på intervjuerna låg på ungefär 24-53 minuter. Trots den stora skillnaden mellan 

intervjuernas längd upplevde jag att informanterna svarade så utförligt de kunde på frågorna. 

Intervjuerna spelades in genom ljudupptagning med mobiltelefon och anteckningar fördes 

under intervjuns gång för att lättare kunna ställa följdfrågor eller tolkande frågor som syftar 

till att se om jag som intervjuare förstått informanten. Den inspelade intervjun valde jag att 

sedan transkribera för att lättare få en överblick över alla informanters svar och på så sätt 

kunna se eventuella likheter. Därefter valde jag att dela upp resultatet i tre rubriker utifrån 

mina forskningsfrågor för att göra arbetet tydligare för läsaren.     
 

Databearbetning och tillförlitlighet 

Det inspelade materialet har jag, som tidigare nämnts, valt att transkribera. Jag transkriberade 

intervjuerna ordagrant men vid vissa tillfällen i någon inspelning var det svårt att höra alla ord 

som informanten sa, dessa var dock inga meningsbärande ord, utan sammanhanget kunde 

förstås ändå. När jag inte förstått informantens svar har jag bett denne förtydliga eller ställt 

ytterligare följdfrågor för att förstå bättre. Jag har även försökt att under intervjun 

sammanfatta delar av det informanten sagt för att se om jag förstått rätt. Trots mina försök har 

det säkert varit vissa delar av informanternas svar som jag tagit förgivet att jag förstått rätt 

men kanske har jag inte alltid gjort det, detta är ingenting som kan garanteras. 

 

I resultatredovisningen har jag valt att använda mig av fiktiva namn. När jag skrivit citat har 

jag valt att ta bort uttryck som eh, hm osv. för att underlätta för läsaren. Dialektala uttryck är 

också utbytta. 

 

Då jag har använt mig av kvalitativ intervju som metod har frågorna till varje intervjuperson 

varierat något. Min utgångspunkt har varit min intervjuguide (bilaga 2) men jag har ställt 

individuella följdfrågor till varje informant och, som nämnts, bett om förtydliganden och 

sammanfattat. På grund av detta har varje intervju varit individuell men relativt lik de övriga.   
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Resultat 
 

Pedagogernas uppfattning av kulturell mångfald 

Tyra beskriver att hon troligtvis stött på begreppet kulturell mångfald i förskolesammanhang 

först i förskollärarutbildningen. Hon beskriver vidare att hon själv har funderat mycket kring 

begreppet.  

 
Alltså jag har stött och blött det här begreppet en hel del i mitt eget medvetande för att jag tänker 

att det är ett sådant där typiskt begrepp som blir som inplacerat och sen ska liksom alla bara 

jobba med det utifrån att vi nu har ganska många barn med invandrarbakgrund i Sverige. –Tyra 

 

Detta med invandrarbakgrund är ingenting som berör Tyras förskola då de inte har några barn 

med annan etnicitet än den svenska. Hon beskriver dock att det är en del av förskolans 

uppdrag och att de ska arbeta med det.  

 

Elsa beskriver att hon också kommit i kontakt med begreppet i förskollärarutbildningen och 

att hennes syn på vad kulturell mångfald innebär ändrades i samband med en kurs under 

utbildningen. Förr tänkte hon mer i banor kring etnicitet men hon menar nu att den synen har 

ändrats. Vidare uttrycker Elsa att hon tycker att det är ett begrepp som kommit mer och mer 

under årens lopp. Även Irma kom i kontakt med begreppet under sin förskollärarutbildning 

men beskriver även att det var ett aktuellt ämne för ungefär 20-30 år sedan. Detta var då hon 

arbetade på en förskola där en grannavdelning hade en barngrupp med arabisktalande barn 

och hon beskriver att de då arbetade kulturellt i hennes barngrupp. Vidare uttrycker Irma att 

det var första gången hon kom i kontakt med barn från andra länder i förskolesammanhang.     

 

Sara beskriver att det kanske var ungefär 20 år sedan hon kom i kontakt med själva begreppet 

mångkulturalitet men hon är osäker. Hon uttrycker dock att hon arbetade i en barngrupp som 

var mångkulturell, med olika kulturer, mat osv, redan för cirka 30 år sedan. Även Rut har 

svårt att minnas men uttrycker att hon kom i kontakt med vad mångkulturalitet innebär i 

mitten av 80-talet. Under den tiden arbetade hon på en avdelning där det var en homogen 

barngrupp som enbart bestod av barn från ett krigsdrabbat land i mellanöstern.   
       
När pedagogerna ombeds beskriva sin egen förståelse av begreppet kulturell mångfald och 

vad det innebär i förskolan framkommer det lite olika tolkningar. En syn som alla uttrycker 

var att mångkulturalitet kan handla om etnicitet men vissa av pedagogerna ger endast detta 

som ett exempel på andras syn på mångkulturalitet, som Irma: ”För de flesta tror jag att det 

innebär barn med olika etnisk tillhörighet”. Språket är också någonting som Sara, Rut och 

Elsa beskriver som en del i det mångkulturella. Andra aspekter som Rut uttrycker som en del i 

den kulturella mångfalden är olika kulturella yttringar, exempelvis högtider, men även olika 

sätt att se på saker och ting. En annan kulturell yttring som Sara tar upp är mat och 

föräldrarnas etnicitet. 

 

Alla pedagoger uttrycker, i varierande utsträckning, att kulturell mångfald inte bara är eller 

bör kopplas samman med etnicitet. Vissa av pedagogerna poängterar att deras syn på 

mångkulturalitet är att vi alla har olika kulturer. Tyra beskriver att de arbetar med varje barns 

”hemkultur” och hon uttrycker att ”Vi har ju barn här som har kanske en kultur av att 

fjällvandra, hemma hos dem så kör de skoter, är renskötare, är raggare eller vad du vill. Och 

det är ju det som är viktigt för det här barnet”. Irma menar att man kan ha olika kulturer inom 
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samma land och att mångkultur exempelvis kan handla om olika samhällsstatus. Vidare 

beskriver Irma hur synen på mångkulturalitet som någonting kopplat till endast etnicitet eller 

språk inte alltid är korrekt. Hon berättar om situationen på en grannavdelning på en förskola 

hon arbetat på där alla barnen på avdelningen talade samma språk men där det fanns 

meningsskiljaktigheter mellan föräldrar.  

 
Men så enkelt var det inte för en del var ju shiamuslimer och en del var någonting annat så det 

var ju rena inbördeskriget föräldrar emellan, fast de hade arabtalande barn och det tänker man ju 

kanske inte heller på, att ”De kommer ju därifrån, de har ju samma kultur”, men det behöver de 

ju inte ha. De kan ju ha vitt skilda kulturer. - Irma 

 

Även Elsa stämmer in i tanken att vi alla har olika kulturer, vi har alla vårt individuella arv 

och vår individuella uppväxtsituation som påverkar oss som person. Sara beskriver att vi alla 

har vår egen ”ryggsäck” där vi bär med oss saker från hemmet och olika erfarenheter som 

bl.a. påverkar vårt sätt att tänka. Rut tar upp att det kan finnas skillnader mellan olika 

individer beroende om de bor i en stad eller i en by, precis som det kan finnas skillnader om 

individer kommer från olika platser i världen. Vidare beskriver hon att vi alla har olika 

värderingar med oss hemifrån.  

 

Pedagogernas förhållningssätt 

Sara berättar att det finns en viss mångkulturalitet i deras barngrupp men att andra förskolor 

hon besökt har mycket mer. Hon nämner en rad länder som det har funnits anknytning till i 

deras barngrupp genom åren och beskriver även att de har haft samiska barn. Resterande 

pedagoger uttrycker alla att deras barngrupp är mångkulturell. Elsa räknar upp olika 

länder/språk för att visa på den språkliga variationen i barngruppen och Rut tar fram en pärm 

med information om förskolan där hon letar fram data om antalet barn med annat modersmål 

än svenska. Det är mer än hälften av barnen på förskolan som hör till den kategorin och Rut 

tror att det är ungefär 16 olika modersmål, ”/…/ och jag menar, det innebär ju 16 olika 

kulturer”. Irma uttrycker att det beror på vilken förståelse av mångkulturalitet som används i 

bedömningen: ”Ja, det beror ju som sagt på hur man ser det då. Alltså, det tycker jag att det 

finns i de flesta barngrupper och det tycker jag att det finns här också”. Vidare beskriver hon 

att deras barngrupp är mångkulturell även med en annan syn på mångkulturalitet än hennes 

egen: ”Om vi nu ska tänka kultur så, så har vi ju de som har föräldrar som är från andra länder 

och barn som är född i ett annat land, sen har vi ju samekultur här”.  

 

Sara menar att det ibland kan vara enklare att arbeta med den kulturella mångfalden om fler 

barn i gruppen kommer från olika länder. Barnen kan då själva berätta för varandra och 

föräldrarna kan berätta och komma med saker som är speciella för deras land. Irma har en 

teori om att den kulturella mångfalden blir mer konkret i barngrupper där det finns barn från 

olika kulturer. Att ha mångkulturalitet i sin vardag tror hon kan ge en annan förståelse än om 

pedagogerna ska försöka förklara någonting som inte är synligt för barnen. Irma ser det som 

en av de största utmaningarna i arbetet med mångkulturalitet. Även Rut tror att det kan vara 

svårare att få barnen att utveckla en förståelse för allas lika värde om barngruppen är mer 

homogen. Hon fortsätter med att uttrycka att den stora mixen av kulturer är jättebra och 

spännande för alla och att det är synd att inte alla får ha den i sin barngrupp. Rut uttrycker att 

det har blivit ganska koncentrerat på deras förskola och det i sin tur kan vara en utmaning. 

 
När man har så många olika språkgrupper är det svårt att synliggöra alla kulturer, alla de här 

kulturella bitarna, så mycket som man kan göra om det bara är så att man har svenskan plus en 

eller två kulturer till. Den svenska kulturen och sedan två till. Här har vi så många på en gång så 
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att det blir inte lika synliggjort som det är när det är mindre. Det är samtidigt en styrka för det 

blir inget konstigt heller att det är så olika - Rut     

 

Vidare uttrycker Rut att det blir svårare att verkligen sätta sig in i alla kulturer lika mycket 

och få helheten. Hon vet vad hon vill förmedla men anser att kunskapen kring de enskilda 

kulturerna gärna fått vara större. Vidare beskriver hon att de uppmärksammar olika högtider i 

samma utsträckning och att exempelvis julen inte är någon högtid som dominerar, ”Utan 

likväl som vi visar på deras specifika högtider visar vi på de svenska”. 

 

Irma beskriver att det är viktigt att bejaka och respektera människors olika kulturer men vissa 

saker kan vara svårare att bemöta än andra. Irma uttrycker att vissa värderingar som barnen 

och föräldrarna bär med sig kanske inte alltid går i linje med hennes egna. Elsa beskriver 

också hur ens egna värderingar och synsätt kan skilja sig från föräldrar, exempelvis de män 

som inte vill byta blöja på sitt barn. Samtidigt menar Irma att det också är viktigt att reflektera 

kring sina egna värderingar och hur de kan påverka ens arbete. Även Tyra tar upp lite om 

pedagogens egna värderingar. Den största utmaningen som Tyra ser i arbetet med kulturell 

mångfald är att arbeta med det utan fördomar, ”/…/ att verkligen inte lägga in sina egna 

värderingar i det utan att man försöker ge så brett och öppet synsätt på det som är möjligt”. 

Hon anser också att den ständiga utmaningen är att ta tillvara barnens intressen och stötta och 

utmana dem i det. Tyra menar att: 

 
/…/ det som är väsentligt är ju framförallt det våra, våra barns verklighet. Det de söker efter och 

det de undrar över och sen ska man ju naturligtvis lyfta dem lite till och vidga lite över vyerna.   

- Tyra 

 

Språket är någonting som Sara, Elsa och Rut tar upp. Sara uttrycker att de försöker stötta 

barnen med annat modersmål än svenska men att det kanske kunde vara bättre om de barnen 

fick gå på en förskola som var mer anpassad för dem i form av andra barn med samma 

modersmål och pedagoger som kan språket. Har barnen med annat modersmål fler barn som 

är i samma sits, menar Sara, att de kan prata med varandra och känna trygghet i varandra. Rut 

beskriver dock att den stora variationen av språk i hennes barngrupp gör att barnen måste 

prata svenska med varandra, vilket är bra för utvecklingen av det svenska språket. Samtidigt 

uttrycker hon att det kan vara ett minus eftersom de även ska stärka sitt hemspråk.  

 

Språket ser Elsa som en utmaning på så sätt att det är svårt att kommunicera med föräldrar 

men även med barnen. Elsa hade gärna haft någon på förskolan som kunde barnens 

modersmål för att underlätta det vardagliga. ”/…/ barnet vill ju göra sig förstådd och vi vill 

förstå”. De försöker också att skapa en bra föräldrarelation men när de pratar om det 

vardagliga kan det vara svårt att faktiskt förstå varandra. Även Rut anser att föräldrakontakten 

kan vara en utmaning. Elsa upplever att många föräldrar är nöjda med allt som det är men hon 

vill kunna kommunicera med föräldrarna och göra dem delaktiga i förskolan. Det viktigaste 

tycker hon dock är att barnen är trygga. Även Sara poängterar tryggheten och relaterar till 

barnen som bara ”släpps” ner i förskolan och antas kunna förstå allt. En utmaning anser Sara 

är att få barnen trygga och att de vågar prata, vilket också är ett av deras mål. Hon menar att 

det är viktigt att barnen känner sig trygga med svenskan eftersom de sedan ska börja skolan 

och då ska de inte hamna efter. Hon menar dock att det är viktigt att det blir både 

modersmålet och det svenska språket. Båda språken ska ha samma status. Själv tycker Sara att 

det är häftigt när barnen kan växla språk beroende på vem de pratar med. Sara poängterar 

också vikten av att vårdnadshavarna pratar modersmålet med sitt barn eftersom det är viktigt 

för barnet att ha det. Det ger barnet en trygghet. Även Rut trycker på att vårdnadshavarna ska 

hålla fast vid sitt språk men hon tar även upp kulturen. ”Alltså ju mer du har av din bakgrund 
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ju mer kan du lära dig av den nya”. Rut menar att barnet blir rotlöst om föräldrarna inte 

förmedlar sin hemkultur. 

 

Elsa vill att alla barn ska känna sig kompetenta, få påverka, vara delaktiga samt synas och 

höras. Hon anser dock att tidsbristen ibland kan försvåra arbetet med detta. Elsa hade gärna 

haft fler pedagoger och färre barn i barngrupperna för att hinna med allt och kunna utveckla 

verksamheten. Rut menar att de inte har några begränsningar förutom att det kan vara svårt att 

få tag i någon som kan barnens modersmål. Vidare beskriver hon att det inte sitter i 

exempelvis ekonomi utan att det sitter i förhållningssättet. De har hittat ”/…/ ett arbetssätt, ett 

förhållningssätt, en barnsyn som gör att vi hittat rätt”. De bejakar mångfalden och den blir en 

naturlig del i verksamheten och inte någonting vid sidan om. De försöker få barnen stolta över 

sitt språk och sin kultur. 

 

Alla pedagogerna är överens om att det alltid går att utveckla arbetet med kulturell mångfald, 

som Tyra: ”Men sen kan man ju förbättra allting. Vidareutveckla allting. Det skulle kunna 

vara ännu större och ännu bättre”. Irma uttrycker ”/…/ jag skulle nog inte doktorera i ämnet 

om jag säger så”. Vidare beskriver hon att mycket i läroplanen kräver tolkning och då måste 

varje arbetslag se vad som känns bäst för dem. Miljön är en del som de flesta anser är en 

förbättringspunkt. Irma berättar att det kanske inte är så att de som kommer till förskolan 

känner att ”oh, här är det mångkulturellt”. Elsa säger att det inte alltid finns yta för att sätta 

upp allt som de skulle vilja och Rut menar att de inte kan tapetsera väggarna med saker så de 

försöker hitta andra vägar.    

 

Värdegrunden är någonting som kom upp i alla intervjuerna. Vissa tar ut det som någonting i 

läroplanen som de kopplar ihop med det mångkulturella uppdraget och alla tar upp det som ett 

mål med deras arbetssätt. Allas lika värde oavsett bakgrund poängteras. Tyra, Irma och Rut är 

överens om att hela läroplanen hör till det mångkulturella uppdraget. Allting i läroplanen 

hänger ihop menar både Tyra och Irma. Rut anser att hela läroplanen genomsyras av 

värdegrunden och att hela läroplanen därför hör till mångkulturaliteten.  

 

Alla informanterna uttrycker att det kan vara riktigt roligt med mångkultur. Både Irma och 

Rut tycker att mångkulturalitet är intressant och spännande. Rut uttrycker att ”Det är 

jättespännande utmaningar” i arbetet med kulturell mångfald.   

 

Arbetslagets arbetssätt 

Rut berättar att de arbetar med högtider på deras avdelning och att de valt att fråga alla 

föräldrar i samband med utvecklingssamtal vilken högtid/firande som är viktigast i deras 

familj. Sara uttrycker att de försöker ta reda på högtider inom olika kulturer och hur högtider 

som exempelvis jul firas i andra kulturer, t.ex. i Spanien. Detta för att öppna upp ögonen för 

att det finns olika sätt att fira. Hon uttalar en problematik i arbetet med olika högtider på deras 

avdelning och det är att de inte haft särskilt många olika kulturer i sin barngrupp. Sara 

fortsätter med att berätta att de tidigare provat att använda sig av den mångkulturella 

almanackan där det exempelvis fanns med andra namn än i den svenska almanackan och olika 

högtider. Det fanns dock en problematik i arbetet kring den då det var svårt för barnen att 

förstå allt som fanns med, som att ett land firade nyår på en annan dag än i Sverige. 

Fortsättningsvis påpekar hon att arbetet med almanackan kanske kunde ha blivit bättre och 

utvecklats genom att t.ex. se någon film. Just svårigheter för barnen att förstå tar även Irma 

upp men i samband med att de hade en fadderby för att visa att alla inte har samma 

förutsättningar. I arbetslaget insåg de att det var någonting som var svårt för barnen att 
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greppa. Irma uttrycker att arbetet måste tas på barnens nivå och om de har svårt att förstå att 

människor bor i Stockholm, hur ska de då förstå arbetet mot ett land långt borta? Tyra tar 

även hon upp svårigheten för barnen att förstå var saker och ting är samt hur stor världen är. 

För att förtydliga det vill hon gärna ha en jordglob på förskolan. På Ruts avdelning har de en 

världskarta där snören dragits från länder, som det finns anknytning till på förskolan, till 

flaggor. På sätt kan barnen se var de olika länderna ligger. De har valt att inte koppla de olika 

länderna tydligt till barnen eftersom många av dem är födda i Sverige. 

 

Irma menar att deras mål med arbetet med fadderbyn var att barnen skulle förstå att alla inte 

har det lika bra. Då arbetslaget ansåg att det arbetssätt de valt var svårt för barnen att förstå 

har de nu använt ett annat sätt för att få upp barnens ögon för olika människors livsvillkor. 

Förra julen samtalade de om alla barn verkligen får julklappar på jul och de anordnade även 

en frivillig insamling av julklappar som sedan skulle skickas till barn i Sverige som annars 

inte skulle få några. Irma kopplar samman arbetet med julklapparna till allas lika värde. Just 

allas lika värde och likabehandling är någonting hon uttrycker att de arbetar mycket med. De 

ska ha en likabehandlingsvecka där de ska samarbeta med skolan och hon uttrycker även att 

de brukar arbeta med barnkonventionen. Just barnkonventionen har även Tyras arbetslag 

arbetat med tidigare år men de har inte gjort det ännu denna termin. Rut beskriver att de 

samtalar mycket om demokrati. Elsas arbetslag arbetar mycket med delaktighet och att barnen 

ska ha möjlighet att vara med och påverka förskolans verksamhet.   

    

Sara beskriver att de tar in olika språk i verksamheten genom enklare saker som att räkna och 

säga hej och hej då. Tyra uttrycker att de sjunger på olika språk och även Sara uttrycker att de 

har sjungit sånger på olika språk men beskriver att uttalet varit problematiskt och att barnen 

skrattat åt pedagogerna. Sara tycker att det är helt okej att barnen skrattar för pedagogerna 

uttalar inte alltid rätt. När Elsa läste en bok på norska i hennes barngrupp var barnen lite 

skeptiska och tyckte inte att hon läste helt korrekt. Det var ett av barnen som tagit med sig 

boken och det är ett sätt som de arbetar på, barnen får ta med sig en bok till förskolan när de 

har sin speciella vecka. Veckans barn är ett arbetssätt som Tyras förskola arbetar med och när 

ett barn har sin speciella vecka får det ta med sig ett mjukisdjur, en groda, hem som får följa 

med på allt barnet gör under helgen. När barnet och grodan kommer tillbaka veckan därefter 

har barnet sin vecka och får berätta, utifrån vårdnadshavares stödanteckningar, vad de har 

gjort och upplevt under helgen. På så sätt får övriga barn i gruppen och pedagogerna en 

inblick i barnets hemkultur. Grodan hade också fått följa med Tyra när hon var utomlands och 

då skickade hon bilder till förskolan och fick sedan berätta om vad hon och grodan upplevt på 

resan.  

 

Tyra beskriver även hur de har lånat ut en kamera som barnen fått ta med sig hem för att fota 

och sedan fått visa på förskolan. En annan del i deras mångkulturella arbete har varit att de 

har gått hem till varje barn och tagit kort på barnet när det stått utanför sitt hem. Barnet har 

fått visa sitt hem och beskriva sitt rum. Elsa uttrycker att de har gått på promenad till varje 

barns hem utifrån en karta över området där förskolan ligger. Ett annat arbete de haft var att 

skicka hem kartong i form av ett hus och papper till föräldrarna för att skapa ett personligt hus 

med foton på. Huset sattes sedan upp på avdelningen på en nivå som var anpassad efter 

barnen. Både pedagog och barn kunde samtala kring husen men det blev även mer samtal 

mellan barnen.     

 
För de var ju jättekonkreta. De kunde prata om sitt hem, leksaker och några bilder från när de 

varit utomlands. Då blev det ju mer naturligt, eftersom det är bilder, att man kan prata med 

barnen.  - Elsa 
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I Tyras arbetslag vill de utgå från barnen och även stärka barnen i arbetet med hemkulturer. 

De vill visa på att alla är olika och även att saker och ting kan vara olika på olika platser men 

att alla ändå är lika mycket värda. Tyra uttrycker att de försöker ta vara på olika situationer i 

vardagen där barnen visar intresse och beskriver en måltidssituation då det var Afrikansk 

soppgryta till lunch då barnen var fundersamma på maten. De samtalade då kring maten och 

Afrika. De hade även börjat prata spanska vi matbordet och samtalade kring det spanska 

språket ”/…/ mer på den upptäcktsresande nivån”, ingen vid bordet kunde egentligen språket. 

Även Elsa tar upp lek med språk och samtal som en del i arbetet med kulturell mångfald. Elsa 

anser att det blir naturligt att barnens kultur tas tillvara i det vardagliga samtalet mellan 

pedagog och barn där bl.a. familj och vad barnet gjort hemma kan vara samtalsämnen. De 

försöker också att vara lyhörda och snappa upp ord på andra språk som barnen använder och 

ge respons på dem. Vidare uttrycker hon en önskan om att kunna fler språk och få in dem på 

avdelningen, ”/…/ för gud vad kul om man kunde sjunga någon ramsa på somaliska eller /…/ 

om man hade kunnat en sång på ett annat språk”. Elsa berättar att de ibland sjunger på 

engelska men att det hade varit roligt att kunna mer än det. Hon vet dock att det finns material 

att låna på biblioteket, exempelvis skivor på andra språk men då är problemet att pedagogerna 

inte vet vad låtarna handlar om. Elsa menar att det nog blir mest svenska i kommunikationen 

med barnen men att de försöker uppmärksamma och ta tillvara på de gånger då barnen pratar 

på sitt modersmål. 

 

Sara beskriver att det går att låna material, exempelvis en språkpenna som kan säga saker på 

olika språk om den dras över ett ord. Irma berättar att de har en språkpenna, PENpal1, men att 

de arbetar alldeles för lite med den. Rut uttrycker att även de använder samma sorts penna, 

bl.a. har de en akutplansch med uttryck och ord som kan vara bra att ha i mer akuta situationer 

och då drar de pennan över uttrycket och den säger det på det aktuella språket. Hon beskriver 

också att det går att förmedla mycket med kroppsspråk och med tecken (TAKK2). Även Sara 

beskriver att de använder tecken och teckenspråk.   

                     

Sara beskriver att en viktig del i det mångkulturella arbetet på förskolan är språket, både det 

svenska språket och modersmålet. Det är viktigt att barnen får tillgång till sitt modersmål och 

då pedagogerna på förskolan inte kan barnens modersmål menar Sara att det är viktigt att de 

tydliggör för föräldrar att det är betydelsefullt att de pratar sitt modersmål med barnen. Även 

Rut uttrycker att modersmålet är viktigt och att föräldrarna använder det i samtal med barnen: 

”Dels ska vi se till att de får det hemma, att föräldrarna inte byter bort det /…/”. Rut menar att 

det är viktigt att barnen får både svenskan och modersmålet exempelvis när de läser böcker. 

Vissa språkstöd tycker kanske att det är lite speciellt, varför ska Rut läsa på svenska och de 

översätta, kan de inte lika gärna bara läsa det på sitt språk på en gång? Men hon menar att 

”Här handlar det ju om att får de inte båda så blir det ju inte båda”, de som har hemspråket får 

jobba parallellt. Sara uttrycker att det ska vara naturligt att prata med sitt barn på modersmålet 

även i förskolan och att det ska kännas okej för barnen att använda sitt modersmål. Då 

pedagogerna alltså inte kan barnens modersmål menar Sara att det är bra om de åtminstone lär 

sig enstaka ord eller fraser på de språk som finns i barngruppen. Sara beskriver också att hon 

                                                           
1 Tecken som har sin grund i det svenska teckenspråket, men det finns vissa skillnader. Används för att stödja 
kommunikationen, ofta av och till hörande individer med språksvårigheter (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2012). 
 
2 Ett verktyg som scannar av dolda QR-koder, i exempelvis böcker. Koder som är trådlöst kopplade till ljudfiler i din dator 
och när ”pennan” dras över en text där dessa koder finns läses den upp. Förinspelat material finns att ladda hem på ett 
stort antal språk. Egna ljudfiler kan även spelas in (Mantra Lingua). 
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gärna skulle haft mer stöd genom tolk, både för svenskan och för modersmålet. ”Men det är ju 

som sagt, du får ju inte tolk varje dag”.  

 

Tolk eller någon som kan barnens modersmål är någonting Sara önskar att de hade på 

avdelningen. Denne skulle då kunna fungera som en brygga och förenkla kommunikationen 

mellan pedagogerna och barnen med annat modersmål än svenska för att enklare kunna lära 

känna varandra. Hon uttrycker även att det kan vara svårt att kommunicera med föräldrarna 

för alla kan inte svenska eller engelska. Det går inte att fråga om viktiga saker och 

inskolningarna blir svårare. Samtidigt beskriver Sara föräldrarna som en resurs då de kan 

hjälpa till med ord på deras modersmål som pedagogerna i sin tur kan använda i verksamheten 

med barnen. Även Rut beskriver vårdnadshavarna som resurser. De kan bl.a. hjälpa till genom 

att läsa sagor på sitt modersmål och sedan har Ruts arbetslag även tänkt ta hjälp av föräldrarna 

i tillverkandet av ett nytt material som ska vara tillgängligt för barnen: 

 
Men så har vi tänkt göra lådor eller påsar och så på varje liten låda eller påse har man en flagga 

på utsidan. I den kan man då lasta lite saker, kanske en sång från det här landet eller någon bild 

från något speciellt. Alltså man kan då höra med föräldrarna vad tycker ni att vi ska samla på oss 

från det här landet? - Rut  

 

Rut beskriver, liksom Sara, att föräldrakontakten kan vara svår när det inte finns en tolk med 

men hon uttrycker dock att de kan få telefontolk. Även Elsa berättar att föräldrakontakten kan 

vara problematisk. Det är inte alltid föräldrarna förstår information som pedagogerna vill 

förmedla, exempelvis hur barnets dag varit. Föräldrarna kan nicka och säga ja men så förstår 

de egentligen inte vad pedagogen sagt. Sen berättar Elsa att det är en hel massa papper med 

information också och hon menar att utan tolkarna är det hopplöst att kommunicera 

information. 

 

Rut och hennes arbetslag upptäckte att de hade börjat förenkla sitt språk i kommunikationen 

med barnen så pass mycket att det började märkas på barnen. De ändrade då på det för: 

”Varken de svenskspråkiga barnen eller de som har ett annat modersmål är betjänta av ett 

fattigt språk”. De har istället börjat vara tydliga och förklarar mer om det behövs, förstår 

barnen inte är det bara de frågar. De försöker förstärka och arbeta speciellt med de barn som 

inte har kommit lika långt i sin utveckling av svenskan. Ruts arbetslag använder sig av påsar 

med olika kategorier som de arbetar utifrån och det gör de med alla barn som behöver det. De 

arbetar då i olika grupper men detta gör de mer utifrån barnens behov än utifrån deras ålder. 

Saras arbetslag stöttar barnen med annat modersmål genom att använda bilder, exempelvis 

göra ett schema över dagen med bilder att titta på tillsammans med barnet. Detta gör de även 

med barn som har svenska som modersmål som behöver det.  

 

Tyra beskriver hur de arbetar med temaveckor och att de bl.a. jobbar med samekultur i 

samband med Sameveckan. Hon beskriver hur samerna kom med föremål de gjort till 

marknaden, och utifrån detta och andra delar i den samiska kulturen, arbetar arbetslaget och 

barngrupen under Sameveckan.  

 
Så här brukar barnen få göra olika ”hantverk” av diverse slag och sen som avslutning av 

Sameveckan så får de komma till marknaden och så får de lämna sina hantverk. Och så brukar 

de få popcorn och så ser vi lite film och lyssnar på lite jojk och sådär. - Tyra          

 

Just samekultur är också någonting som Irma tar upp och hon uttrycker en tanke om att det 

kanske är samekultur som de fokuserar mest på, en kultur som kommunen tryckt ganska 

mycket på. Hon beskriver att det kommer en person en gång i månaden som bl.a. brukar hålla 
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i en samisk lek då skolan har rast och de barn i förskolan som är vakna brukar också vara 

med. De har även fått en låda från kommunen med spel, böcker och djur kopplade till 

samiskan. Det står även välkommen på samiska och de andra språk som finns representerade 

på skolan vid ingången till förskolan. Förutom skylten vid dörren speglas mångkulturaliteten 

genom att det finns dockor som ser lite olika ut men i övrigt ser inte Irma att det är så mycket 

mer. Elsa beskriver att de har en naturstig där de fyller på med kort på vad de gjort under de 

olika årstiderna och att barnens teckningar sätts upp på avdelningen. Rut berättar att de har 

böcker på olika språk. 

 

När Irma får frågan om hur hon skulle arbeta om det inte fanns några begränsningar så 

nämner hon vänort och utbyte med en annan förskola. Hon menar att det inte behöver vara i 

ett annat land men bara att få fördjupa sig i en annan kultur. De har haft ett samarbete med en 

annan by i kommunen och de hälsade då på varandra. ”Det är ju ändå bara några mil bort. Det 

behöver inte vara så långt. Men så skapar man ju också en förståelse, ja men här gör de si och 

här gör dem så”. Hon uttrycker dock att det skulle vara roligt att kunna resa lite längre och att 

de då kunde göra det till ett temaarbete som de arbetar med en längre tid. Det finns goda 

möjligheter att prata via media och kanske också träffas. Ett sådant arbete kanske kunde göra 

det enklare för barnen att få en djupare förståelse för den andra kulturen.     

 

Tyra tar upp att de försöker ta vara på barnens intressen i sitt arbete och även utforma miljön 

efter barnens intressen. Utformningen av miljön är dock ett område som Tyra tycker är 

problematiskt eftersom det kräver tid och resurser. För att underlätta förändringar i miljön 

tycker Tyra att kommunen kunde ha ett sorts bibliotek där det finns en stor variation av 

material som de kan låna till förskolan, exempelvis olika musikinstrument. Pedagogerna 

kunde på så sätt göra ganska stora förändringar på ett enkelt sätt. Det kanske inte blir ett helt 

nytt rum men åtminstone en temalåda. Just att ta vara på barnens intressen ser både Tyra och 

Elsa som en del i arbetet med den kulturella mångfalden. De uttrycker båda två att de försöker 

se vad barnen är intresserade av i stunden och hur de kan utmana dem och föra barnens 

utveckling framåt. Elsa tror att arbetet med mångkulturalitet och arbetet i övrigt kunde 

underlättas om de hade avdelningar som var än mer uppdelad efter ålder. På så sätt kunde de 

anpassa miljön bättre efter barnens intressen och göra miljön mer utmanande för barnen. Hon 

anser att det är viktigt att stötta alla barn och med ett annat upplägg kunde barnen få mer 

stöttning i sin utveckling. 
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Resultatdiskussion och analys 
 

Nedan analyseras resultatet i studien i förhållande till tidigare forskning och diskuteras. Jag 

har valt att analysera och diskutera utifrån mina forskningsfrågor: Vad har pedagogerna för 

uppfattning av begreppet mångkulturalitet? Vilket förhållningssätt har pedagogerna till 

mångkulturalitet? På vilket sätt arbetar pedagogerna och deras arbetslag med 

mångkulturalitet och varför? Därefter kommer utförandet av studien diskuteras i 

metoddiskussionen och avslutningsvis presenteras slutsatser. 

 

Pedagogernas uppfattning av kulturell mångfald 

Alla pedagoger i min studie uttrycker, i olika utsträckning, att kulturell mångfald kan innebära 

någonting mer än bara olika etnicitet. Tyra beskriver att hennes arbetslag tänker att alla barn 

har sin egen hemkultur och det är precis det uttrycket pedagogerna i ett arbetslag i Lunneblads 

(2006) studie använder när de ändrat sitt tankesätt kring kulturell mångfald. Både Tyra och 

arbetslaget i Lunneblads studie anser att vi alla har vår egen kultur och på så sätt blir 

mångkulturaliteten någonting som rör oss alla. Även övriga pedagoger i min studie ger 

liknande beskrivningar av mångkulturalitet men de tar även upp andra aspekter. Irma tar 

exempelvis upp samhällsstatus.    

 

Sara, Rut och Elsa tar upp språket som en aspekt av det mångkulturella och just språket är 

något som pedagogerna i Ehns (1986), Ronström m.fl. (1998) och Skans (2011) studier 

fokuserade mycket på. Lahdenperä (2010) uttrycker dessutom att språk och kultur kan ses 

som sammankopplade. Som jag förstår det är alltså språk en del av kulturen och kanske är 

synen bland många att just språket är en stor del av kulturen. Lahdenperä (2010) beskriver 

vidare att språket formar vår syn på omvärlden, vilket kultur gör enligt Laino (2016) och han 

beskriver just språket som kultur. Då språket alltså är kultur eller är sammankopplat med 

kultur är det kanske inte konstigt att det finns ett sådant fokus hos vissa av pedagogerna i 

studien.  

 

I studien kommer det även upp att olika högtider och mat är delar i det mångkulturella. Detta 

kan kopplas samman med Lunneblads (2006) beskrivning av kultur som ”/…/ 

kommunikativa, sociala och materiella uttryck” (s.19). En annan aspekt av den kulturella 

mångfalden som nämns i min studie är olika sätt att se på saker och ting vilket kan jämföras 

med Lainos (2016) beskrivning av kultur som ett meningssystem som vi byggt upp i 

interaktionen med andra, som i sin tur påverkar hur vi ser och upplever världen. Lunneblad 

(2006) uttrycker dock att förståelsen av kulturell mångfald inte får stanna vid endast 

exempelvis tradition, mat och sånger utan att ett bredare perspektiv borde intas. Ett snävare 

synsätt riskerar att mystifiera och förstärka uppdelningen mellan vi och de Andra, menar 

Lunneblad. 

 

Sara nämner föräldrarnas etnicitet och även Laino (2016) tar upp etnicitet i form av etnisk 

kultur som han beskriver som en meningsskapande kultur. Irma poängterar dock att en 

individs etnicitet inte betyder att den har samma kultur som alla andra med samma etnicitet. 

Även i Ehns (1986) studie framkommer att vissa pedagoger tryckte på att det fanns 

variationer i kultur mellan människor med samma etnicitet.          
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Pedagogernas förhållningssätt 

Sara, Irma och Rut uttrycker alla att det kan vara enklare att arbeta med den kulturella 

mångfalden om barngruppen är mer heterogen. Rut beskriver uttryckligen att det kan vara 

enklare för barnen att utveckla förståelse för allas lika värde. I läroplanen för förskolan är 

författarna inne på samma linje och menar att den kulturella mångfalden i förskolan ger 

barnen möjlighet att utveckla respekt och hänsyn för alla oberoende av bakgrund (Skolverket 

2016). Lahdenperä (2010) uttrycker att vissa anser att kontextens mångkulturalitet är viktig 

för att ett interkulturellt lärande ska ske men hon betonar dock interaktionen och relationen 

och menar att det inte kräver ett fysiskt möte. Alla pedagoger i denna undersökning uttrycker 

att kulturell mångfald kan handla om mer än etnicitet och med den vidare förståelse de 

beskriver blir alla avdelningar mångkulturella kontexter.  

 

När pedagogerna beskriver sin egen barngrupp kommer det stundtals fram en annan syn på 

mångkulturalitet. Sara menar att de har en viss kulturell mångfald i sin grupp men att andra 

har mer och hon nämner ett antal länder som det funnits anknytning till under årens lopp. Hon 

kopplar det till etnicitet och Rut i sin tur kopplar det till språk då hon tar fram en pärm med 

information om antalet språk på förskolan. Elsa tar upp både språk och etnicitet. Irma 

beskriver utifrån sin egna bredare syn på kulturell mångfald men beskriver även barngruppen 

utifrån andras syn genom att ta upp föräldrarnas etnicitet. Tyra håller fast vid sin breda bild av 

kulturell mångfald samtidigt som hon kopplar mångkulturaliteten i läroplanen till immigration 

och att de inte har några barn som har kopplingar till det. Kanske har flera av pedagogerna 

präglats av den bakomliggande orsaken till att vårt samhälle beskrivs som mångkulturellt, 

immigrationen, som Lunneblad (2009) beskriver. Just denna koppling tror jag präglar många i 

vårt samhälle och därför är kopplingen mellan kulturell mångfald och etnicitet samt språk 

kanske inte särskilt underlig. Som sagt nämner alla en bredare syn på kulturell mångfald och 

kanske är detta början på ett steg från den mer traditionella synen men min teori är att det kan 

vara svårt att ta sig ur gamla tankesätt. Som Laino (2016) beskriver kultur är det 

meningssystem som präglar vårt sätt att se och uppleva världen. Vidare beskriver han dock att 

kultur är någonting föränderligt som vi skapar i vår interaktion med andra. Kanske är det 

mötet med andra människor och deras synsätt som gör att det finns en tendens av en bredare 

syn av mångkulturalitet samtidigt som den mer traditionella synen finns kvar i medvetandet.   

 

I Lpfö 98 beskrivs det att förskolan ska stötta barn som tillhör någon av Sveriges minoriteter 

eller har utländsk bakgrund att ”/…/ utveckla en flerkulturell tillhörighet” (Skolverket 

2016:6). Alla pedagogerna är inne på att stötta, och Rut och Sara poängterar vikten av att 

stötta barnen så att de tillägnar sig svenskan men även sitt modersmål. Lahdenperä (2010) 

beskriver språket som en aspekt som formar vår identitet. I Ronströms (1998) studie sågs 

modersmålet som någonting barnen fick hemma. Sara och Rut anser att det är deras jobb att se 

till att föräldrarna pratar modersmålet med sina barn och på så sätt blir det kanske någonting 

för hemmet. Samtidigt uttrycker Sara att det är viktigt att lära sig några ord på barnens 

modersmål och en önskan om att det fanns någon på avdelningen som kunde barnens 

modersmål eller att de hade större tillgång till tolk. Även Rut lyfter att hon gärna velat ha 

tillgång till fler som kan barnens modersmål och berättar lite om hur de får in barnens 

modersmål i deras verksamhet. Elsa tar också upp att de försöker ta till vara på stunder då 

barnen pratar sitt modersmål. Precis som pedagogerna i Skans (2011) studie ser Elsa, Rut och 

Sara flerspråkighet som någonting positivt. Sara och Rut eftersträvar en flerspråkig utveckling 

likt pedagogerna Skans följt. Irma och Tyra nämner inte språket i någon större utsträckning i 

sina intervjuer, Tyra tar upp att de utforskar olika språk och Irma nämner att de har en skylt 

där det står välkommen på olika språk och nämner lite kring arbetet med samiskan. Både Tyra 

och Irma beskriver sin barngrupp som mångkulturell utifrån ett bredare perspektiv och Irma 
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uttrycker att det finns vissa kopplingar till olika etniciteter på förskolan men Tyra nämner att 

de inte har några barn med invandrarbakgrund. Kanske kan det vara just det att de inte har 

lika stor variation av språk på sin avdelning som gör att språket inte ligger i fokus på samma 

sätt som hos Sara, Rut och Elsa.      

 

Irma och Elsa tar båda upp svårigheten med föräldrar som har andra värderingar och synsätt 

än de själva. Även pedagogerna i Ronströms (1998) studie uttryckte att de såg en viss 

problematik i kontakten med föräldrarnas kultur. Samtidigt visade de ett intresse för 

föräldrarnas kultur, likt några av pedagogerna i Ehns (1986) studie som också uttryckte en 

vilja att förstå, vilket är helt i linje med pedagogerna i denna studie. Tyras arbetslag 

intresserar sig för barnens hemkultur men även kulturer som går bortom barngruppens. Irma 

uttrycker en vilja att kunna sätta sig in i en annan kultur och Rut vill kunna sätta sig in mer i 

barnens olika kulturer. Sara vill lära sig om barnens kulturer och lite av språket och Elsa 

önskar att hon exempelvis kunde en sång på barnens modersmål. Alla visar ett intresse för 

olika kulturer på varierade sätt. De vill visa respekt inför andra kulturer, som Tyra som ser det 

som en utmaning att inte påverkas av sina egna värderingar utan vara utan fördomar och ge en 

rättvis förståelse av kulturen. Det gäller att reflektera kring sina egna värderingar menar även 

Irma. Alla pedagogerna är positiva till kulturell mångfald men samtidigt ser de alltså vissa 

utmaningar. Om vi återgår till problematiken kring kontakten med föräldrar så uttryckte Elsa, 

Sara och Rut, i olika utsträckning, kommunikationen som ett problem med föräldrar som inte 

kan svenska och Sara lägger till de som inte kan engelska. Just detta är ingenting som 

framkommer särskilt tydligt som en problematik i den tidigare forskning som presenterats i 

detta arbete. Kanske beror det på att viktiga aspekter för pedagogerna i både Ehns (1986) och 

Ronström m.fl (1998) studie var smidighet och att släta över olikheter och istället fokusera på 

likheter. Detta tänker jag kan ha lett till en överslätning även av språkliga skillnader och 

kommunikationssvårigheter då dessa kan påverka smidigheten av genomförandet av 

verksamheten. Elsa och Sara tar också upp problematik i kommunikationen med barnen och 

uttrycker att de gärna haft tolk eller någon i personalen som kan barnens modersmål.  

 

Rut trycker på att föräldrarna bör delge barnen sin hemkultur så barnet inte blir rotlöst. 

Samtidigt arbetar Rut och hennes arbetslag så att alla kulturer representerade på förskolan blir 

en integrerad del i verksamheten och inte någonting vid sidan av. Lunneblad (2006) beskriver 

hur ett av arbetslagen han följde i sin studie ändrade sin syn på kulturell mångfald till 

någonting som gällde alla barn och det blev därigenom en del i den ordinarie verksamheten. 

Tidigare hade det mångkulturella varit en del vid sidan av den ordinarie verksamheten. Ingen 

annan än Rut uttrycker rätt ut att deras arbete med kulturell mångfald är en integrerad del av 

verksamheten, men samtidigt är det ingen som säger att deras arbetssätt är separerat från 

övriga verksamheten. Tyra beskriver exempelvis att de jobbar utifrån olika teman och att de 

har veckans barn. Dessa arbetssätt beskriver hon som en del i det mångkulturella arbetet men 

samtidigt är dessa arbetssätt som jag har stött på i många förskolor. Beskrivningen av arbetet 

med kulturell mångfald som Tyra ger i kombination med de traditionella arbetssätten ger mig 

förståelsen att det är en integrerad del av verksamheten. Sara beskriver att de exempelvis 

räknar på olika språk och ibland sjunger sånger på olika språk. Elsa har läst en bok på norska 

som ett barn tagit med sig när det var veckans barn. Irma beskriver att de arbetar mycket med 

allas lika värde. Min uppfattning är att alla har det mångkulturella arbetet integrerat i den 

övriga verksamheten och det känns som att alla eftersträvar interkulturalitet där kulturer 

interagerar istället för att stanna vid mångkulturalitet där kulturerna existerar parallellt med 

varandra. Tyra, Irma och Rut anser att hela läroplanen hör till det mångkulturella uppdraget 

och kanske kan detta ses som en indikation på att den kulturella mångfalden är integrerad i 

alla delar i verksamheten. Värdegrunden och allas lika värde var aspekter i läroplanen som 
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plockades ut och om läroplanen genomsyras av värdegrunden, som Rut beskrev det, kan det 

tänkas att alla pedagogerna egentligen har mångkulturaliteten integrerad i verksamheten.  

 

Min uppfattning är att vissa arbetar mer med barnens kulturella bakgrund än andra men det 

kan vara min bild av vad kulturell mångfald innebär som påverkar min förståelse för 

pedagogernas arbete på området. Både Tyra och Elsa uttrycker att de ser till barnens intressen 

i sitt arbete och detta hade jag svårt att koppla till mångkulturalitet under intervjuerna. 

Samtidigt kan barnens intressen vara det som Lunneblad (2006) beskriver som ”finkultur” och 

då kanske det är en del av det mångkulturella. Lunneblad beskriver också att kultur handlar 

om individens hela livsvärld och just intressen är väl en del av barnens livsvärld och på så sätt 

barnets kultur. Både Elsa och Tyra berättar att de försöker stötta barnen i deras intressen och 

få barnen att utvecklas. Tyra beskriver att det är viktigt att utgå från barnens verklighet men 

även vidga deras perspektiv. Lahdenperä (2010) poängterar att det är mycket viktigt att utgå 

från barnens erfarenheter och kunskaper för att skapa goda förutsättningar för lärande och 

därför även för ett interkulturellt lärande.  

 

Rut uttrycker att de har väldigt stor kulturell mångfald i sin barngrupp och att det kan vara 

svårt att synliggöra de olika kulturerna lika mycket. Vidare beskriver Rut att de ger alla 

högtider samma mängd tid och uppmärksamhet. Rut har ett likhetstänk och det är någonting 

som Lunneblad (2006) fann i sin studie. I det fallet fick likhetstänket dock konsekvensen att 

mångfalden i barngruppen osynliggjordes men det ger inte Rut uttryck för. Lunneblad 

beskriver att det inte går att behandla alla på samma sätt och visa på bredden i mångfalden i 

alla situationer. Det viktiga är istället att det inte blir att vissa kulturer osynliggörs oftare än 

andra eller representeras oftare än andra. Irma uttrycker att de kanske arbetar mest med 

samekulturen då kommunen tryckt mycket på arbetet med den. Kanske blir det då ett visst 

mått av osynliggörande av andra kulturer i deras verksamhet men samtidigt upplever jag att 

det är någonting som påverkats av kommunen och dess fokus. Sker ett osynliggörande av 

kulturer redan på en högre nivå som färgar av sig på verksamheten?     

 

Ehn (1986) och Ronström m.fl. (1998) såg att olikheter mellan barnen ignorerades. Fokus i 

Ehns studie var på det gemensamma och det svenska språket blev en plattform att arbeta 

utifrån. Pedagogerna i denna studie kan istället sägas poängtera olikheter och även barnen 

som har samma etnicitet ses som individer med olika kulturer. Ingen lade stort fokus på de 

svenska traditionerna som pedagogerna i Ronströms (1998) studie som fokuserade på det 

svenska språket och svenska traditioner. I denna studie ser jag en vilja av att ha en variation i 

verksamheten där olika kulturer representeras. Rut, Sara och Elsa talade om språket och till 

viss del det svenska språket och Rut och Sara uttrycker att det är viktigt att arbeta med 

svenskan. Sara kopplar det till den framtida skolgången och att barnen ska få samma 

möjligheter och intar då ett framtidsperspektiv som Ronström (1998) utkristalliserade som ett 

möjligt mål med arbetet som han följde i förskolan. Som tidigare nämnts fanns ett fokus på 

det svenska språket men vikten av modersmålet poängterades också mycket starkt av vissa 

pedagoger. Under intervjuerna framkom det en syn på mångkulturalitet som någonting 

positivt och spännande. Min upplevelse är att alla pedagogerna har ett förhållningssätt som 

präglas av intresse och en vilja att förstå. Lahdenperä (2010) beskriver att människor behöver 

ett förhållningssätt präglat av öppenhet, insikt och medkänsla för att kunna bemöta 

mångkulturaliteten samt att det krävs kunskap om varandra och ett intresse för att lära sig mer 

om varandra för att öka sin förståelse för den andre. Enligt min uppfattning uttrycker 

pedagogerna i studien ett sådant förhållningssätt. De har exempelvis insikt om att deras arbete 

går att utveckla och miljöns spegling av mångkulturaliteten är någonting som de flesta 
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uttrycker som ett utvecklingsområde. Just den fysiska miljöns spegling av barngruppen är 

någonting som Gayle Evans (2004) anser är viktigt. 

 

Arbetslagets arbetssätt 

Högtider är någonting som både Rut och Sara tar upp att de arbetar med och i Gayle Evans 

(2004) undersökning var det 50% av pedagogerna som angav att de firade olika högtider. Hon 

menar att högtider är viktiga för barnen och att det är ett bra tillfälle att synliggöra kulturella 

skillnader. Rut trycker på att alla högtider ska få samma plats i förskolan och det är någonting 

som personalen i Skans (2011) studie också var noga med. Gayle Evans (2004) poängterar att 

det är viktigt att högtiderna inte bara blir ett isolerat inslag utan en del i verksamheten och att 

barnen utvecklar en förståelse för högtidernas betydelse istället för att det stannar vid ett 

trevligt inslag. Detta kan kopplas till Saras beskrivning av deras arbete med den 

mångkulturella almanackan där barnen hade svårt att förstå och arbetet kring den stannade av 

istället för att utvecklas. Kanske berodde det just på att det blev ett isolerat inslag. Lahdenperä 

(2010) menar att det är viktigt att utgå från barnens erfarenheter och kunskaper för att 

möjliggöra lärande och har barnen inga tidigare erfarenheter av att ha kommit i kontakt med 

allt i almanackan kanske det är svårt för dem att få ut någonting av den. Även Irma och Tyra 

tog upp svårigheter att få barnen att förstå saker som ligger bortom deras erfarenheter och 

livsvärld. Lahdenperä (2010) beskriver att arbeten där barnen får vara aktiva och uppleva, 

t.ex. litteraturläsning och rollspel, är ett bra sätt att ge barnen möjlighet att utveckla förståelse 

för den kulturella mångfalden och en vilja att behandla andra med respekt. Tyra uttryckte att 

det kunde vara svårt för barnen att förstå var saker och ting är i världen och att en jordglob då 

hade kunnat hjälpa, och Irma uttryckte en vilja att kanske resa någonstans med barnen och att 

det kunde ge barnen en bättre förståelse för andra kulturer. Samtidigt finns det kanske inte 

särskilt stora möjligheter att få till några längre resor menar Irma. Om det hade varit möjligt 

hade barnen fått vara aktiva och uppleva, som Lahdenperä (2010), beskriver. Tyras arbetslag 

arbetar med teman och de brukar ha en temavecka kring samekultur under Sameveckan. De 

tar då upp lite historia kring samerna och låter barnen tillverka hantverk till marknaden likt 

samerna brukade göra. Detta tänker jag mig ger barnen möjlighet att vara aktiva och uppleva 

mer av kulturen. Samtidigt poängterar Lahdenperä (2010) att det inte krävs ett fysiskt möte 

för att få förståelse för kulturell mångfald. Kanske är Irmas arbetslags arbete kring julklappar 

ett arbete som visar att barnen kan förstå att alla inte har samma livssituation som dem och att 

alla är lika mycket värda även om det inte blev ett fysiskt möte mellan dem och barnen som 

fick julklapparna.    

 

Tyras arbetslag arbetar med barnens hemkultur och ett sätt de använder sig av är en groda 

som får följa med barnen hem. När barnet och grodan kommer tillbaka får barnet berätta vad 

de gjort och även Tyra själv hade haft med sig grodan på en utlandsresa och skickat bilder och 

berättat för barnen om deras resa. Lahdenperä (2010) beskriver att barnen ska få vara aktiva 

och uppleva, exempelvis höra andra människors berättelser, för att kunna utveckla en 

förståelse för andra kulturer. Just genom arbetet med grodan får barnen på Tyras förskola höra 

andras berättelser och kanske kan det ses som ett sätt för barnen att uppleva någonting genom 

grodans upplevelser. Barnen har också fått ta kort hemma hos sig själva och sedan visa upp på 

förskolan. Kanske kan detta samt promenader till barnens hem och skapandet av kartonghus 

med bilder kopplas samman med att höra andras berättelser och att uppleva. Elsa upplevde att 

husen med bilder var mer konkreta och lättare att prata kring och jag kan tänka mig att det 

kanske blev mer konkret även för barnen. Skans (2011) beskriver att arbetslaget i hans studie 

använde sig av bilder och konkreta föremål vid språkutvecklande aktiviteter och Elsa 
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beskriver husen som en stöttning i kommunikationen men också ett sätt att spegla den 

kulturella mångfalden.        

 

Sara berättar att de räknar på olika språk och tar in enklare begrepp som hej. I Gayle Evans 

(2004) studie var det färre än hälften av informanterna som räknade på olika språk och än 

färre introducerade barnen för olika språk. Elsa beskriver att hon läst en bok på norska och 

både Elsa och Tyra beskriver att de brukar leka med olika språk tillsammans med barnen. Rut 

beskriver att de brukar läsa böcker på svenska och att språkstöden får översätta boken till 

modersmålet under läsningen. Även pedagogerna i Skans (2011) studie använde sig av 

barnens modersmål under sagoläsning och kanske kan Saras arbetslags användande av enkla 

begrepp kopplas ihop med pedagogerna i Skans studie som inte hade modersmålet men lärde 

sig vissa begrepp och uttryck. Sara beskriver att de ibland sjungit sånger på olika språk, Tyra 

uttrycker att det är någonting de också gör samt att barnen får lyssna till jojk under ett tema de 

brukar arbeta med. Elsa berättar att de sjunger på engelska, vilket kan ses som en del av att ge 

barnen möjlighet att uppleva musik från olika kulturer som Gayle Evans (2004) fann att 40% 

av hennes uppgiftslämnare gjorde. Användandet av musik på olika språk tänker jag också hör 

till introducerandet av olika språk. Elsa uttrycker att det kan vara svårt att veta vad all musik 

på andra språk handlar om och Sara påtalar uttalet som en utmaning. Kanske kan dessa 

utmaningar påverka användandet av olika språk och musik från olika kulturer och göra att det 

inte används i samma utsträckning i de arbetslag där det inte finns någon som kan barnens 

modersmål. I Skans (2011) studie blev barnens modersmål någonting som pedagogerna 

använde i planerade aktiviteter och i vardagen och kanske hade det någonting att göra med det 

faktum att ett antal pedagoger hade samma modersmål som några av barnen.    

 

Saras och Ruts arbetslag försöker arbeta med både svenskan och modersmålet i förskolan så 

gott de kan och även få föräldrarna att prata sitt hemspråk med barnen. Rut uttrycker att utan 

båda språken får barnen inte båda och Gayle Evans (2004) uttrycker att exempelvis 

språkutvecklingen kan gynnas av att både första- och andraspråk praktiseras samtidigt. 

Kanske är det detta som gör att både Rut och Sara poängterar vikten av att även lyfta 

modersmålet och att det ska bli någonting accepterat på förskolan. Gayle Evans (2004) fann 

att under 47% av pedagogerna i hennes undersökning gav barnen tillåtelse att prata 

modersmålet i förskolan. Ingen av pedagogerna i denna studie uttrycker att barnen inte får tala 

modersmålet i förskolan utan de verkar vara mer positivt inställd till att olika språk praktiseras 

i verksamheten. Elsa beskriver t.ex. att de försöker ta tillvara barnens kommunikationsförsök 

på modersmålet. Sara uttrycker att pedagogerna själva försöker lära sig enstaka ord eller 

fraser på barnens modersmål. Pedagogerna verkar försöka få in både svenskan och 

modersmålet i verksamheten likt pedagogerna i Skans (2011) studie, tvärtemot Ehn (1986) 

och Ronström m.fl. (1998) som fokuserade mer på det svenska språket. Elsa uttrycker dock att 

det blir mest svenska i kommunikationen med barnen men samtidigt är min tanke att det kan 

vara svårt att undgå det om pedagogerna inte kan barnens modersmål. Sara, Irma och Rut 

nämner dock ett hjälpmedel i kommunikationen och det är en penna som kan läsa upp ord på 

andra språk, PENpal. Sara och Rut beskriver också att de använder tecken som stöd (TAKK), 

någonting som även pedagogerna i Skans (2011) studie använder sig av under samlingen och 

lässtunden. Sara och Rut beskriver dock inte att de endast använder det vid vissa tillfällen.    

 

En lösning på kommunikationssvårigheter, och för att stötta barnen mer i sitt modersmål som 

tas upp, är tolk eller eventuellt en pedagog som kan språket. Elsa berättar att 

föräldrakontakten ofta kantas av kommunikationssvårigheter och att hon inte kan få 

föräldrarna lika delaktiga i verksamheten som hon vill. Sara uttrycker att den problematiska 

föräldrakontakten som uppkommer av språket kan försvåra t.ex. inskolningar men att de 
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samtidigt kan vara resurser som hjälper till med ord på modersmålet. Rut uttrycker också att 

föräldrar kan vara resurser som ibland läser sagor på sitt modersmål och kan stötta i arbetet på 

andra sätt. Elsa, Sara och Rut lyfter föräldrakontakten och jag tänker mig att det kan vara på 

grund av problematiken som finns kring den eller kanske att de värderar föräldrakontakten 

högt. Pedagogerna i Skans (2011) studie uttryckte att relationen till föräldrarna var viktig och 

även Skans själv betonar relationen mellan pedagoger och vårdnadshavare. Han beskriver att 

den är viktig för att barnet ska känna gemenskap och delaktighet i förskolan samt har 

påverkan på barnets inställning till förskolan.                     

 

Rut beskriver att deras arbetslag hade förenklat sitt språk i kommunikationen med barnen och 

att det börjat märkas på barnen. Detta var en risk som pedagogerna i Ronström m.fl. (1998) 

studie reflekterade kring i arbetet med barn med annat modersmål och menade att det var 

viktigt att inte hamna där. Skans (2011) uttrycker att en begränsning till välbekanta områden 

och begrepp riskerar att hämma barnens språkutveckling. Rut och hennes arbetslag ändrade 

sitt användande av språket och valde istället att vara tydliga och förklara extra om det 

behövdes. De använder påsar med olika kategorier i som de arbetar utifrån med de barn som 

behöver det och delar upp barnen utifrån behov istället för utifrån ålder. Saras arbetslag stöttar 

med bilder genom att exempelvis gå igenom dagens upplägg med stöd av bilder med barn 

med annat modersmål och andra barn som behöver det. Där återkommer arbete med bilder 

som pedagogerna i Skans (2011) studie också använde sig av för att stötta barnens språk. 

 

Allas lika värde och likabehandling arbetar Irmas arbetslag med och både Irmas och Tyras 

arbetslag brukar arbeta med barnkonventionen. Rut beskriver att de arbetar med demokrati 

och Elsas arbetslag arbetar med delaktighet. Detta tänker jag mig kan ses som en del i att ge 

barnen förståelse för andras förutsättningar och synsätt samt att ”/…/grundlägga respekt och 

aktning för varje människa oavsett bakgrund” (Skolverket 2016:4). Allas lika värde beskrevs 

ofta som ett mål med arbetet med kulturell mångfald men även trygghet och en stolthet över 

sin kultur samt att stärka individen nämndes.  

 

Gayle Evans (2004) uttrycker att den fysiska miljöns spegling av både barngrupp och 

pedagoger är viktig. Rut berättade att de hade böcker på olika språk men i övrigt var litteratur 

inte någonting som kom upp, förutom Elsa som läst en bok på norska som ett barn tagit med 

sig och Irma som nämner att det finns böcker i den samiska lådan. I Gayle Evans 

undersökning var det få som hade böcker på andra språk (under 24%) men däremot var det 

fler som hade exempelvis böcker om andra kulturer (74%). Irma tog upp att de hade dockor 

som såg lite olika ut och i Gayle Evans undersökning var det 50% som hade en variation av 

dockor. Gayle Evans fann att anslagstavlan inte användes i någon större utsträckning för att 

skildra den kulturella mångfalden och ingen pedagog i denna studie nämnde anslagstavlan 

men vissa andra sätt nämndes. Rut tog upp kartan i hallen och påsarna/lådorna som de tänkt 

göra och Irma tog upp den samiska lådan och välkomstskylten vid entrén. Sara berättade att 

de tidigare använt sig av den mångkulturella almanackan och Elsa nämnde fotona från vad de 

gjort under de olika årstiderna och att barnen tidigare hade haft sina individuella hus med kort 

hemifrån. Både Elsa och Tyra beskrev att de formade miljön efter barnens intressen i den 

utsträckning som var möjlig men båda uttryckte en vilja att kunna göra det än mer.        
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Metoddiskussion 

Jag valde att genomföra kvalitativa intervjuer och under intervjuerna hade jag en 

intervjuguide som utgångspunkt. Jag öppnade dock upp för att ställa följdfrågor, sammanfatta 

osv. under intervjuns gång. På detta sätt blev alltså inte alla intervjuer precis likadana men 

snarlika. Jag var ibland tvungen att omformulera och förklara frågor för informanterna. Min 

upplevelse var att vissa informanter kom bort från frågan jag ställt och då valde jag att 

antingen upprepa frågan, omformulera den eller be dem beskriva mer hur deras svar hörde 

ihop med frågan. Jag har försökt vara reflexivt objektiv under intervjuerna och inte avbryta 

informanterna om jag tyckt att de kommit bort från frågan eftersom detta kan ha varit min 

subjektiva upplevelse. Kvale och Brinkmann (2009) beskriver att reflexiv objektivitet handlar 

om att vara medveten om och ta sina egna fördomar i beaktning. 

 

Då jag har varit ute efter att ta reda på bl.a. hur pedagoger arbetar med kulturell mångfald 

kanske det hade varit bra att även göra observationer. Detta för att verkligen se hur de olika 

arbetslagen faktiskt arbetar med mångkulturalitet. Under en intervju kan informanten försköna 

verkligheten, missa att berätta saker eller kanske framställa sitt arbete som sämre än vad det 

är. Resultatet från intervjuer kanske inte alltid stämmer överens med verkligheten. Intervjun 

ger pedagogens egen tolkning av verkligheten. Observationer är dock också en tolkning av 

verkligheten. En kombination av metoderna hade kanske varit att föredra för att stärka 

trovärdigheten, om tiden räckt till för att ge ett grundligt observationsmaterial och ordentligt 

med information från intervjuer. För att få information som låg närmare verkligheten, utan att 

göra observationer, valde jag att inte ge ut mina intervjufrågor i förväg. Detta kan ha varit en 

god idé då informanterna inte hade chansen att förfina sina svar men samtidigt kunde jag ha 

fått än mer information om jag skickat ut frågorna innan intervjutillfället. Jag anser dock att 

jag fick tillräcklig information. När det gäller generalisering till andra förskolors arbetssätt 

tänker jag mig, liksom Patel och Davidsson (2003), att det är svårt att göra utifrån en 

kvalitativ studie men att det kan, på avdelningar liknande de i studien, finnas förståelse, 

förhållningssätt och arbetssätt som påminner om de som framkommit i denna studie.  

 

Intervjuerna spelades in med min mobiltelefon och för det mesta hördes det tydligt vad 

informanterna sa men ibland var det vissa ord som jag inte kunde uppfatta. Det var dock inga 

ord som var meningsbärande på så sätt att jag inte förstod sammanhanget och oftast använde 

jag mig inte av dessa stycken. Det kunde dock ha varit bra att spela in intervjuerna med fler 

ljudupptagningsverktyg för att på så sätt säkerställa att varje ord som sas under intervjuerna 

kom med. Det inspelade materialet transkriberades sedan och Patel och Davidsson (2003) 

beskriver att den som transkriberar troligen kommer att påverka det insamlade underlaget 

även om personen har motsatta intentioner. Jag har i största möjliga mån försökt att 

transkribera ordagrant och även ta med pauser och ord som hm för att öka trovärdigheten.  Jag 

har dock valt att ta bort sådana ord i redovisningen av resultatet för att göra det mer läsvänligt.  

 

I valet av informanter var jag bekant med två av pedagogerna. Den ena pedagogen var jag mer 

bekant med än den andra och jag var också ganska bekant med deras arbetssätt. Jag försökte 

dock att be om förtydliganden när det framkom saker som kanske kunde ses som självklart 

oss emellan. En nackdel var alltså att jag visste lite mer om deras arbetssätt än de andra men 

samtidigt kan det faktum att vi var bekanta gjort att intervjun kändes mindre skrämmande för 

både mig och informanten. Jag upplevde dock att ingen av informanterna var särskilt nervösa 

och de kändes bekväma med att berätta om deras verksamhet.  

 

I min studie har jag intervjuat fyra förskollärare och en barnskötare. Jag ansåg att det inte 

spelade någon större roll vad pedagogerna hade för befattning då arbetet utifrån läroplanen, 
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och därmed arbetet med kulturell mångfald, är någonting som berör hela arbetslaget. Hela 

arbetslaget ska jobba tillsammans och därför borde alla i arbetslaget vara insatta i deras 

arbetssätt.     

Slutsatser 

De slutsatser jag drar utifrån studien kopplat till mitt syfte och mina forskningsfrågor är att de 

flesta pedagogerna har en bredare syn av begreppet mångkulturalitet än att det endast gäller 

etnicitet. Samtidigt finns en tendens att det ändå hamnar vid en diskussion kring etnicitet och 

språk. Några pedagoger beskriver det som andras syn på kulturell mångfald medan andra 

själva anser det vara en del av mångkulturalitet. Olikheter och skillnader var någonting alla 

pedagoger var överens om att begreppet innebär. En av pedagogerna uttrycker exempelvis att 

alla har olika saker som är viktiga för dem och deras familj och en annan att det handlar om 

olika synsätt. 

 

När det gäller pedagogernas förhållningssätt verkar de ha ett intresse och en vilja att veta mer 

om olika kulturer. Många uttrycker t.ex. en vilja att kunna åtminstone några ord eller en sång 

på barnens modersmål. Alla pedagogerna talar i positiva ordalag kring kulturell mångfald och 

någon beskriver det som berikande. Samtidigt nämner vissa av dem utmaningar som 

kommunikationen med föräldrar som inte kan svenska men samtidigt menar de att de gör så 

gott de kan. Pedagogerna visar en vilja att arbeta interkulturellt istället för att stanna vid att 

olika kulturer existerar parallellt med varandra. Deras förhållningssätt präglades av 

inställningen att det alltid går att förbättra verksamheten och av en vilja att förbättra det 

mångkulturella arbetet. 

 

Det framkom många olika sätt att arbeta med kulturell mångfald och det kan sägas att 

arbetssättet ofta präglades av pedagogens syn på vad mångkulturalitet innebär samt 

barngruppen. En pedagog uttryckte att de arbetade med barnens hemkultur och de använde sig 

bl.a. av en groda som fick följa barnen hem under helgen och veckan efter fick barnet berätta 

vad de gjort. På så sätt fick övriga i gruppen insyn i vad som var viktigt för just det barnet i 

hemkulturen. Samtidigt lyfte de även kulturer som inte fanns i barngruppen. Promenader 

till/förbi barnens hem och samtal kring barnens livsvärld är andra delar i det mångkulturella 

arbetet som framkom. Språk var någonting som två pedagoger tydligt lyfte att de arbetade 

med, både svenskan och modersmålet. Även övriga pedagoger lyfte språket men inte i samma 

utsträckning. Några lekte med språk och många försökte ta vara på barnens modersmål. Det 

arbetades med sånger, ord och siffror på olika språk samt högtider och lekar. Språket stöttades 

exempelvis genom användandet av bilder, språkpenna (PENpal) och teckenstöd. Den 

kulturella mångfalden speglades till viss del i miljön exempelvis genom en samisk låda, 

världskarta där trådar dragits från flaggor till länder det fanns koppling till på förskolan, 

anpassning av miljön utifrån barnens intressen samt barnens individuella kartonghus med 

foton hemifrån.  

 

Målet med arbetet med kulturell mångfald handlade mycket om allas lika värde men även om 

trygghet. Pedagogerna ville att barnens ögon för olika sätt att se på saker och ting skulle 

vidgas. De ville även få barnen att känna att alla kulturer är bra och de ville även stärka 

barnen som individer.   
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Bilaga 1 
 

Hej, 

 

Jag heter Elin Palmarsson och utbildar mig till förskollärare vid Umeå Universitet. Jag ska nu 

skriva mitt examensarbete som handlar om kulturell mångfald i förskolan. För att vara mer 

precis så är syftet med undersökningen att ta reda på hur olika förskoleavdelningar arbetar 

med kulturell mångfald och vad som ligger till grund för valet av arbetssätt. För att ta reda på 

detta har jag valt att utföra intervjuer med pedagoger på olika förskoleavdelningar. Varje 

intervju kommer att ta ungefär 30-60 minuter och ljudupptagning kommer att genomföras 

med mobiltelefon. 

 

Dina uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt och jag garanterar din anonymitet. Varken 

du eller din förskola kommer att kunna identifieras i den färdiga rapporten. Inspelningen från 

intervjun kommer endast jag att ta del av och när ljudinspelningen transkriberats kommer den 

att raderas. Ditt deltagande är frivilligt och om du vid något tillfälle känner att du inte längre 

vill delta i undersökningen är det bara att avbryta din medverkan.   

 

Jag är tacksam för din medverkan. Har du frågor om intervjun eller arbetet i övrigt är det bara 

att kontakta mig via mejl eller telefon.    

 

Med vänliga hälsningar  

Elin Palmarsson  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 2 
 

Intervjuguide 

 

Pedagogens uppfattning av kulturell mångfald 

 

 Kommer du ihåg första gången du kom i kontakt med begreppet kulturell mångfald? 

Beskriv. 

 Kan du beskriva första gången du kom i kontakt med kulturell mångfald i 

förskolesammanhang? 

 Vad tänker du att kulturell mångfald i förskolan innebär? 

 

Pedagogens förhållningssätt 

 

 Skulle du beskriva er barngrupp som mångkulturell? 

 Hur tolkar du uppdraget i förskolans läroplan gällande kulturell mångfald? 

 Vad i läroplanen tolkar du hör till det mångkulturella uppdraget? 

 Vad anser du är de största utmaningarna i arbetet med kulturell mångfald? 

 

Det egna arbetslagets arbetssätt 

 

 Hur arbetar ni med det mångkulturella uppdraget på er avdelning? 

 Vad har ni för mål med det arbetssättet? 

 Ser du några fördelar och nackdelar med ert arbetssätt? 

 Om du fick göra förändringar i ert arbetssätt, skulle du göra det och i så fall vilka? 

 Har ni förändrat ert arbetssätt genom åren? Beskriv på vilket sätt och varför. 

 Om du fick lägga upp arbetet med kulturell mångfald helt fritt, utan begränsningar, hur 

skulle du då arbeta med det? 

 

Övrigt 

 

 Hur ser du på din kunskap gällande kulturell mångfald och arbetet med den? 

 Hur tror du att andra avdelningar jobbar med kulturell mångfald? 

 Skulle du vilja tillägga någonting som inte kommit med i intervjun? 

 


