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Sammanfattning 

Förskolan är en arena som omfattas av många olika kulturer. Denna studie syftar till att 

undersöka, analysera och diskutera hur förskollärare arbetar för att inkludera olika kulturer 

i förskolans verksamhet, samt vilka möjligheter och utmaningar arbetet medför. Vi vill 

också undersöka hur de arbetar för att uppmärksamma barns egna kulturarv. Studien 

präglas av en kvalitativ undersökningsmetod i form av intervjuer. Dessa har genomförts 

med sju verksamma förskollärare i norra delen av Sverige. Studiens resultat visar att det 

mångkulturella arbetssättet bör innefattas av bland annat kommunikation, nyfikenhet, 

förståelse och en ömsesidig respekt. Inkluderandet av olika kulturer kommer till uttryck i 

vardagliga situationer exempelvis under samlingar då barnen får möta sånger, ramsor, 

flaggor och “Google Earth”. Det framkommer även i resultatet att barns kulturarv 

uppmärksammas genom att förskollärarna oftast belyser högtider, traditioner och de olika 

språk som finns i barngruppen. Sammanfattningsvis ses arbetet med mångkultur som 

berikande och spännande samtidigt som det är komplext. Efter genomförd studie kan vi 

dra slutsatsen att pedagogens förhållningssätt har en stor betydelse för hur arbetet formas 

och relationer skapas i verksamheten. 

 

Nyckelord: förskola, kulturarv, kulturförståelse, mångkultur, mångkulturellt arbetssätt. 
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Inledning 

Det finns en föreställning om att Sverige har genomgått en förändring där samhället 

omvandlats från ett kulturellt homogent till ett kulturellt heterogent samhälle. Sverige har 

dock alltid varit ett etniskt heterogent samhälle. Etniska minoriteter såsom samer, romer, 

judar och den finsktalande befolkningen i Tornedalen har varit en del av samhället under 

en väldigt lång tid (Lunneblad, 2013). Dagens växande samhälle omfattas därmed av olika 

kulturer, vilket också är synligt i förskolans verksamhet då fler och fler förskolor blir 

mångkulturella. Vi anser därför att det är väldigt viktigt att belysa olika kulturer i 

förskolan genom ett mångkulturellt arbetssätt. Att barn och pedagoger får ta del av olika 

kulturer i förskolan tror vi kan bidra till en ökad kunskap och förståelse för andra 

människor och deras tanke- och levnadssätt.  

 

Lunneblad (2013) beskriver i sin studie att pedagoger inom förskolan uttrycker en 

osäkerhet kring vad ett mångkulturellt arbetssätt kan innebära och att de saknar kunskap 

om andra kulturer. Vi kan förstå dessa pedagoger då vi upplever att vi saknar tillräcklig 

kunskap från vår utbildning för att kunna utföra detta arbete i verksamheten. Utifrån våra 

egna erfarenheter upplever vi att det inte alltid finns ett tydligt arbetssätt kring det 

mångkulturella området, därför vill vi undersöka vilken syn förskollärare har på att arbeta 

med mångkultur i förskolans verksamhet. Bozarslan (2010) hävdar att den mångkulturella 

förskolan ska upplevas varje dag, som ett naturligt och självklart inslag i förskolans 

vardag. Vi vill genom detta examensarbete ta reda på om detta arbetssätt tillämpas i 

praktiken, vi har därför valt att använda oss av en kvalitativ undersökningsmetod i form av 

intervjuer med sju förskollärare. 

 

Förskolans läroplan, Lpfö 98 rev. 2016, (Skolverket, 2016) belyser att barn ska ges 

möjlighet att utveckla respekt och känsla för andra kulturer samt känna delaktighet i sin 

egen kultur. Detta får oss att fundera på hur ett mångkulturellt arbetssätt kan komma till 

uttryck i förskolans verksamhet. I och med att läroplanen är tolkningsbar finns det å ena 

sidan många sätt att involvera ett mångkulturellt arbetssätt, men kan å andra sidan också 

innebära tvetydighet kring hur arbetet kan genomföras. Vidare framhåller Bozarslan 

(2010) vikten av att pedagoger är representanter för Sverige och därmed har ett stort 

ansvar för att spegla samhällets syn gällande bemötandet av barn likväl som samhällets 

värderingar och mål. Författaren menar också att förskolan ska erbjuda svensk kultur såväl 

som den ska ta till sig andra kulturer. 

Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur förskollärare arbetar med att inkludera olika 

kulturer i förskolans verksamhet, samt vilka möjligheter och utmaningar arbetet medför. 

Vi vill också undersöka hur förskollärare arbetar för att uppmärksamma barns egna 

kulturarv. 



 

2 
 

Frågeställningar 

 Hur beskriver förskollärare sina erfarenheter av att synliggöra olika kulturer i sitt 

arbete? 

 Hur beskriver förskollärare sitt arbete med att belysa barns kulturarv? 

 

Bakgrund 

Inledningsvis har vi i detta avsnitt valt att definiera begrepp som är relevanta för studiens 

innehåll. Detta följs av mål från förskolans läroplan. Slutligen redovisas litteratur och 

tidigare forskning med koppling till studiens syfte. 

Definition av begrepp 

Mångfald  

Begreppet mångfald definieras som likheter och olikheter. Det innefattas av hur våra 

personligheter bildas utifrån kön, ålder, etnisk och kulturell bakgrund, socioekonomisk 

klass, värderingar och erfarenheter, sexuell läggning, funktionsnedsättning, könsidentitet 

och könsuttryck, utbildning, intressen och familjeförhållanden (Färgerlind, 2012).  

 

Mångkultur 

Ordet mångkultur kan definieras på olika sätt. Idag ligger enligt Lunneblad (2013) fokus 

på de kulturella, etniska och religiösa skillnaderna till skillnad från tidigare, då fokus 

istället låg på utbildning, arbete och ekonomiska tillgångar. I vår studie definierar vi 

mångkultur utifrån förståelsen att det är flera kulturer förenade på ett och samma ställe, 

där olika etniciteter, språk och religioner representeras, som exempelvis i förskolan. 

 

Kulturarv 

Begreppet kulturarv står idag enligt Engman (2011) för samhällets tillvägagångssätt att 

bevara den historia som uppfattas som sociokulturellt viktig för att stödja samhället. I 

förskolans verksamhet kan kulturarv innebära såsom läroplanen för förskolan (Skolverket, 

2016) beskriver - traditioner, värden, historia, kunskaper och språk. Kulturarvet är också 

något som överförs från en generation till en annan.  

Förankring i styrdokument 

Det framkommer i förskolans läroplan (Skolverket, 2016) att dagens samhälle blir alltmer 

internationellt, därmed höjs även kraven på människans förmåga att leva med och förstå 

de värden som omfattas av en kulturell mångfald. Förskolan är en social och kulturell 

mötesplats och kan därför erbjuda barnen att stärka förmågan att utveckla förståelse för 

andra människors kultur och levnadssätt. ”Förskolan kan bidra till att barn som tillhör de 

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

flerkulturell tillhörighet” (s. 6). Förskolans läroplan betonar också vikten av att barn ges 

möjlighet att utveckla sina förmågor och sitt eget kulturskapande likväl som de ska få ta 

del av kulturarv. “Medvetenhet om det egna kulturarvet och delaktighet i andras kultur ska 
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bidra till att barnen utvecklar sin förmåga att förstå och leva sig in i andras villkor och 

värderingar” (Skolverket, 2016, s. 6). 

 

Ett mångkulturellt arbetssätt 

Förskolan är en arena där barnens attityder, värderingar och normer utvecklas och framtidens 

medborgare formas. Det är en verksamhet som sedan länge präglas av mångfald - etnisk, 

kulturell, religiös, social och språklig - och av interkulturellt samspel mellan barn, föräldrar 

och förskolans personal (Stier, 2017, s. 287). 

 

Bozarslan (2010) understryker att den mångkultur som finns i förskolan ska genomsyra 

verksamhetens vardag på ett naturligt och självklart sätt. Detta kräver mer än att bara 

anordna temadagar och kulturfester vid enstaka tillfällen. Vidare lyfter författaren att det 

är lika viktigt att uppmärksamma både likheter och olikheter. Det kan annars finnas en risk 

att barnens mångsidiga behov förnekas, om pedagoger bemöter barnen som en homogen 

grupp där alla barn ses som lika. Trots att vi människor i grund och botten är mycket lika, 

betyder det inte att vi ska dölja alla olikheter som gör individer unika. “När vi försöker 

sudda ut olikheter gör vi dessa till farliga avvikelser” (Bozarslan, 2010, s. 27). Författaren 

menar att detta i sin tur kan leda till att det blir svårt att känna sig stolt över sin olikhet och 

att kunna visa det för andra. 

 

Men jag vill understryka att pedagogernas syn på barnens ursprungskultur och den kultur som 

föräldrarna representerar, är avgörande för om ett barn ska känna trygghet i att tillhöra två 

kulturer och vara stolt över det. Risken är att barnet hamnar i en lojalitetskonflikt och, 

antingen avvisar det som förskolan erbjuder helt och hållet, eller förnekar sin ursprungskultur 

och därmed sina föräldrar och då också en del av sig själv, sina rötter och sin identitet 

(Bozarslan, 2010, s. 114). 

 

Det är viktigt att barnen får valmöjligheter genom att erbjuda både den svenska kulturen 

och barnets ursprungskultur. När barn med annan kulturell bakgrund får uppleva och ta 

del av den svenska kulturen, kan det hjälpa barnen att förvärva de kulturella koder som 

bidrar till att känna samhörighet med de infödda svenska barnen och en gemenskap med 

det svenska samhället (Bozarslan, 2010). “Jag tror att barnens strävan att tillhöra 

majoritetssamhället kan bli förverkligad om de får vara “både och”, både svenskar och en 

del av sin egen kultur” (Alfakir, 2004, s. 19). Bozarslan (2010) betonar också vikten av att 

utgå från barnens historia och referensramar. Pedagoger behöver bygga arbetet på barnens 

tidigare kunskaper och erfarenheter för att kunna nå framgång i arbetet. “I valet av 

aktiviteter och innehåll i verksamheten är det viktigt att alla barnen uppmärksammas lika 

mycket” (Lunneblad, 2013, s. 96). Alfakir (2004) framhåller att modersmålsläraren kan 

vara en resurs, som kan föra vidare sin egen kultur till pedagogerna och den svenska 

kulturen till barn och föräldrar. Lunneblad (2013) uppmärksammar att det finns väldigt 

många likheter i hur förskolor planerar att arbeta för att inkludera den kulturella 

mångfalden i verksamheten. Många väljer att arbeta med sånger och ramsor för att bidra 

till en känsla av gemenskap och samhörighet. Vissa pedagoger väljer då att ta in barnens 

modersmål, men beskriver också att det både är svårt och tidskrävande att lära sig ramsor 

på barnens modersmål. Ellneby (2008) beskriver att kulturer kan synliggöras genom att 

använda sig av en stor karta och nålar, där nålarna representerar var barnen kommer ifrån.  
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Att utveckla kulturförståelse 

Kultur kan vara vårt sätt att gå och stå, hur vi rör armar och ben, hur vi pratar, är klädda, 

uttrycker glädje och ilska, visar tacksamhet, gör affärer med varandra, hur vi beter oss mot 

släkt och vänner och mycket mer (Ellneby, 2008, s. 41).  

 

Ellneby (2008) beskriver begreppet kultur som svårdefinierat. Våra vanor och 

uppfattningar utgör en del av ett kulturmönster, men för oss människor är dessa så 

självklara att de inte reflekteras över. Människor är rätt lika på djupet och det går att 

upptäcka om det bara ges tid till att lära känna andra människor som upplevs som 

annorlunda. Författaren belyser att det är lätt att dra förhastade slutsatser om andra när vi 

bara utgår från det vi ser och inte utgår från det vi förstår och känner till om människan. 

Ibland kan våra olika sätt att uttrycka oss på vara så många att vi inte ser våra likheter. 

Ellneby betonar att det behövs kunskap och förståelse när pedagoger arbetar med 

människor från andra kulturer. Författaren kallar denna kunskap för kulturförståelse och 

det innebär att pedagogen behöver lära sig lite om barnets hemkultur för att lättare kunna 

förstå barnet och vårdnadshavarna. Det kan vara till hjälp att fördjupa sig i sin egen kultur, 

då likheter i sätt att tänka kan synliggöras trots att handlingen ser olika ut. Ett annat sätt 

kan vara att ta stöd och få kunskap från kollegor med olika kulturella bakgrunder. Vidare 

beskriver Ellneby att pedagoger också utvecklas själva genom att utveckla en 

kulturförståelse. Livet berikas när pedagoger tränar på att tala och använda sitt 

kroppsspråk i mötet med människor från olika länder som talar andra språk. Det kommer 

alltid inträffa missförstånd i kulturmöten, men det är bättre att det sker missförstånd än att 

pedagoger undviker att möta andra kulturer. 

 

För att utveckla kulturförståelse behövs en stor portion av följande egenskaper: öppenhet, 

nyfikenhet, intuition, empati, medkänsla, ödmjukhet, tolerans, egen trygghet, att veta vem man 

är, mod att våga ta kontakt, att våga försöka överbrygga språksvårigheter, respekt för andra 

människor, humor. (Ellneby, 2008, s. 43) 

Mötet med vårdnadshavare 

När pedagoger möter barn med annan kulturell bakgrund är det viktigt att ha i åtanke att 

familjer kan ha olika kulturella bakgrunder även om de kommer från samma land. Därför 

är de viktigt för pedagoger att reflektera över sitt bemötande av dessa barn och föräldrar. 

På grund av kommunikationssvårigheter är det lätt hänt att pedagoger undviker att ta 

kontakt med föräldrar (Bozarslan, 2010). Vidare poängterar författaren att det i dessa fall 

är väldigt viktigt att skapa en bra kontakt, annars kan de riskera att få föräldern att känna 

sig exkluderad. Pedagoger kan använda andra sätt att kommunicera, genom exempelvis 

kroppsspråk. “Det går att visa intresse, engagemang och vänlighet utan ord” (Bozarslan, 

2010, s 16). Alfakir (2004) beskriver att när pedagoger visar intresse, förståelse och 

nyfikenhet gentemot föräldrar kan de uppmärksamma sidor hos varandra som kan vara 

spännande och berikande. Författaren menar att pedagogens förhållningssätt är av stor vikt 

vid mötet, och genom att möta föräldrarna halvvägs ökar också deras tillit till 

pedagogerna. Däremot poängterar författaren att det förstås inte går att möta alla krav som 

föräldrarna har. Så länge kraven inte bryter mot lagar eller regler bör pedagoger dock vara 

öppna för deras tankar och förslag. Om det inte går att uppfylla kraven är det viktigt att 
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förklara varför. Vidare framhåller Alfakir att fostran innefattar så mycket mer än att bara 

lära barnen vad som är rätt och fel samt hur människor ska behandla varandra. Av 

författarens egen erfarenhet ser föräldrarna, oberoende av kulturell bakgrund, fostran som 

sin uppgift. Det är därför nödvändigt att diskutera vilken syn föräldrarna har gällande 

barnuppfostran så att pedagoger inte tar för givet att alla tänker lika. Synsättet kan variera 

i olika kulturer men även i familjer inom samma kultur.  

Att överföra kulturarv 

Förskolans uppdrag är en del av en större samhällelig process att socialisera framtidens 

medborgare. Uppdraget omfattar att såväl utveckla barnens lärande och eget kulturskapande 

som att överföra ett kulturarv - värden, traditioner, språk, kunskaper - från en generation till 

nästa. (Lunneblad, 2013, s. 125) 

 

Kulturarv kan i form av en historisk och social kraft, tolkas som något positivt, men det 

kan också leda till en social uppdelning och kulturell uteslutning. Hur förmedlas 

kulturarvet till barn? Detta menar Engman (2011) att vuxenvärlden bör bli bättre på att 

reflektera över, i och med att det spenderas oerhörda ekonomiska, intellektuella och 

politiska resurser åt att bevara och förmedla historia. 

 

Engman framhåller att kulturarvet, genom sin estetik och kvalitet, ger oss en förståelse för 

samhällets struktur likväl som det ger oss förståelse för oss själva som människor. Genom 

att skapa ett kulturarv måste människor också bestämma vad som ska representeras som 

en föredömlig historia. Vidare betonas vikten av att kritiskt diskutera vad kulturarvet 

innefattar eftersom historien ständigt påverkar oss människor, vilket den också bör göra. 

Genom att kritiskt diskutera det förflutna kan barnen få de redskap som krävs för att 

förhålla sig till detta. Kulturarvet bidrar till värderingar gällande hur vuxna och barn ska 

vara, vad som är rätt och fel. Författaren understryker också att vuxensamhället har en viss 

tendens att se kulturarvet som homogent, vilket kan leda till att kulturella och sociala 

klyftor ökar och därmed bidrar till en exkludering av samhällsmedlemmar. 

Högtider, traditioner och språk 

Lunneblad (2013) refererar till studier som visar att pedagoger använder sig av en strategi 

där de undviker att belysa skillnader och istället försöker finna det som är gemensamt och 

förenar barnen. Det gemensamma skapas oftast genom att lyfta fram förskolans rutiner, 

traditioner och det svenska språket. Detta bidrar i sin tur till att barnens kulturella 

skillnader och erfarenheter till största delen osynliggörs, förutom vid enstaka tillfällen i 

samband med exempelvis högtider. Vid dessa tillfällen ser pedagoger barnens kulturella 

identiteter som en tillgång. Den kulturella mångfalden i barngruppen kan därmed 

synliggöras genom att arbeta med att inkludera olika högtider i verksamheten. Att 

inkludera högtider kan dock ses som ett dilemma kopplat till föräldrarnas religion. 

Pedagogernas osäkerhet handlar inte om att religiösa inslag kan belysas i verksamheten, 

utan snarare att religiösa yttringar anses vara privata och känsliga att prata om (Lunneblad, 

2013). Det är lättare att umgås med andra kulturer om det finns en acceptans och en 

förståelse för varandra. Det medför att andra kulturer behöver synliggöras lika mycket 

som den svenska kulturen i förskolan. Pedagoger kan låta barnens föräldrar berätta om 
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sina traditioner och om sitt land och på så sätt visa att det inte finns någon rädsla över att 

lyfta fram deras kultur i förskolan (Ellneby, 2008). Det är också viktigt att förskolor 

skapar egna traditioner att uppmärksamma och fira, som exempelvis förskolans dag och 

barnens födelsedagar (Bozarslan, 2010). Bozarslan betonar att föräldrar bör informeras om 

förskolans traditioner, både förskolans egna och de svenska högtiderna, för att de ska få 

möjlighet att bestämma om deras barn ska delta. Om föräldrarna inte vill att deras barn ska 

vara med måste pedagogerna respektera det. 

 

Skolverket (2013) framhåller att det är viktigt att föräldrar med annat modersmål än 

svenska själva får bestämma om de vill prata svenska eller sitt modersmål med sina barn. 

Oavsett vad de väljer ska pedagogerna visa respekt för föräldrarnas val. Många föräldrar 

som pratar sitt modersmål i hemmet tar för givet att förskolan lär barnen svenska, i och 

med att de inte gör det i hemmet. För att barn ska lära sig ett nytt språk krävs det att de 

både får höra och använda det i vardagen, vilket innebär att förskolan behöver erbjuda en 

språkstimulerande miljö. Det är viktigt att uppmuntra barnen och att erbjuda 

förutsättningar att prata både sitt modersmål och sitt andraspråk så att de får prova sina 

förmågor. Det svenska språket och modersmålet ska involveras i verksamheten på ett 

naturligt och självklart sätt vilket kräver att pedagogerna besitter kunskap. Enligt 

Skolverket bör pedagogerna tillvarata de vardagliga situationerna som tillfällen där de kan 

kommunicera med barnen. Måltiden är ett exempel på ett tillfälle där alla får möjlighet att 

samtala, men också ett tillfälle där kulturella normer framträder. 

  

 

Metod 

I detta avsnitt kommer vi inledningsvis att redovisa vårt val av undersökningsmetod och 

urval. Därefter ges en beskrivning av vårt genomförande av datainsamling och 

databearbetning, samt en redogörelse för våra etiska överväganden. Patel och Davidson 

(2003) betonar att det är viktigt att forskaren beskriver hela forskningsprocessen vid en 

kvalitativ studie, för att läsaren ska få en möjlighet att bilda sig en egen uppfattning av 

resultatet och de val som forskaren har gjort. Vi har tagit det författarna beskriver i 

beaktning genom att försöka måla upp en så beskrivande bild som möjligt. Avslutningsvis 

delger vi våra tankar och erfarenheter som vår genomförda studie har bidragit till. 

 

Undersökningsmetod 

I vår studie har vi valt att använda oss av en kvalitativ undersökningsmetod i form av 

intervjuer, eftersom vår önskan var att få ta del av förskollärares tankar och erfarenheter 

från förskolans verksamhet. Syftet med studien var att undersöka hur förskollärare arbetar 

med att inkludera olika kulturer i förskolans verksamhet, samt vilka möjligheter och 

utmaningar arbetet medför. Vi vill också undersöka hur förskollärare arbetar för att 

uppmärksamma barns egna kulturarv, därmed ansåg vi att denna metod var bäst lämpad. 

En kvalitativ undersökningsmetod ger, enligt Johansson och Svedner (2010), en djupare 

kunskap om det valda forskningsområdet samt att det ger så uttömmande svar som möjligt 

utifrån informanternas åsikter och erfarenheter. Vi beslutade att inte använda oss av 

observationer som metod då vi anser att det skulle kunna ge en missvisande bild av 

verksamheten. Med tanke på att tiden vi befinner oss på förskolan för observation endast 
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skulle synliggöra en liten del av hur de arbetar och inte ge en bild av hur de arbetar under 

hela verksamhetsåret. 

Urval 

Vid kvalitativa intervjuer är det viktigt att den person som ska intervjuas besitter kunskap 

om det område som berörs (Kihlström, 2007). Vi utgick därmed från ett kriteriebaserat 

urval eftersom vi ville intervjua förskollärare som besitter kunskap om vårt valda område. 

Ett kriteriebaserat urval innefattar, enligt Christoffersen och Johannessen (2015), personer 

som uppfyller specifika kriterier. I valet av informanter finns också andra aspekter att ta 

hänsyn till som information och tillåtelse. “Det är också viktigt att du alltid informerar 

förskolechefen på den tilltänkta förskolan och ber om tillåtelse att genomföra din 

undersökning där - innan du kontaktar förskollärarna” (Löfdahl, 2014, s. 36). Vi valde 

därför att kontakta förskolechefer som vi hoppades var verksamma på förskolor som har 

flera nationaliteter i barngruppen. Vi berättade kort om vår studie och vi bad cheferna att 

vidarebefordra vårt informationsbrev (Bilaga 1) till förskollärare som kunde tänkas vilja 

delta i undersökningen. Vi fick därefter återkoppling av cheferna om vilka förskollärare vi 

kunde kontakta. Förskollärarna fick välja tid och datum för intervju och vi kom 

tillsammans överens om att intervjuerna skulle genomföras på förskolan. Vi har intervjuat 

sju kvinnliga förskollärare, som alla arbetar på olika förskolor, i tre olika städer i norra 

delen av Sverige. Samtliga informanter har lång yrkeserfarenhet av arbete i förskola; 

yrkeserfarenhet varierade mellan 7 och 40 år. På de avdelningar förskollärarna arbetar på 

finns det som minst 4 och som mest 13 olika nationaliteter. De länder som finns 

representerade bland barnen på avdelningarna är: Bangladesh, Burundi, Eritrea, Etiopien, 

Filippinerna, Indien, Irak, Iran, Japan, Jugoslavien, Kamerun, Kina, Kurdistan, Lettland, 

Libanon, Marocko, Pakistan, Palestina, Polen, Rwanda, Ryssland, Somalia, Spanien, 

Sverige, Syrien, Tchad, Tjeckien, Tjetjenien, Tunisien, Turkiet, Ungern och Vietnam. 

Datainsamling 

Vi började med att skriva ett informationsbrev (Bilaga 1) och en intervjuguide (Bilaga 2) 

till vår undersökning. Informationsbrevet och intervjuguiden skickades ut till 

informanterna i god tid. För att ge informanterna möjlighet att förbereda sig på intervjuns 

område, ställde vi frågan ifall de ville ha intervjuguiden i förväg, vilket samtliga också 

ville. När vi formulerade våra intervjufrågor tänkte vi främst på att ställa öppna frågor för 

att kunna få mer utförliga svar. Intervjuerna gjordes i tre kommuner på stort avstånd från 

varandra, vi delade därför upp intervjuerna mellan oss: en av oss gjorde fyra intervjuer och 

den andra tre intervjuer. Vi beräknade att intervjuerna skulle ta mellan 20-30 minuter. 

Samtliga intervjuer genomfördes på respektive förskola i ett avskilt rum. Vi spelade in 

samtliga intervjuer som i praktiken varade mellan 20-45 minuter med hjälp av 

inspelningsfunktionen i mobiltelefonen. Detta för att försäkra oss om att få med all 

information. Genom inspelningar kan vi fånga hur informanterna uttrycker sig – 

exempelvis tonfall, pauser och avbrutna meningar som kan vara av betydelse för helheten 

av intervjun men som inte synliggörs vid anteckningar (se Johansson & Svedner, 2010). 
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Databearbetning 

Vi påbörjade vår bearbetning i direkt anslutning till genomförda intervjuer. Vi valde att 

transkribera våra egna intervjuer eftersom det föll sig naturligt då vi använde våra privata 

mobiltelefoner vid inspelning. En annan anledning var att vi under transkriberingen ville 

ha en möjlighet att visualisera informantens kroppsspråk och ansiktsuttryck. När vi 

transkriberade vårt material tänkte vi på att skriva ner alla ord, pauser och punkter för att 

få en djupare förståelse vid bearbetningen av informanternas svar. Vi skrev sedan ut vårt 

insamlade material för att vi ville få en överblick över samtliga intervjuer. Vi bearbetade 

materialet tillsammans och började med att sortera informanternas svar efter våra 

intervjufrågor, därefter gick vi återigen igenom vårt sorterade material och diskuterade 

gemensamma nämnare bland svaren. Slutligen såg vi över det sorterade materialet genom 

att analysera och finna teman kopplade till studiens syfte och frågeställningar. Vi har 

utgått från det Löfgren (2014) beskriver som en tematisk analys. Denna analys handlar om 

att upptäcka teman i det som informanterna anser är viktigt och något som är 

återkommande i deras svar. “Det handlar om att få syn på sådant som framstår som 

särskilt viktigt för den som berättar, inte om de teman som du innan konstruerat i 

intervjuguiden” (s. 151). I kvalitativa intervjuer med flera informanter ses en tematisk 

analys som en bra metod då det visar på hur olika människor ställer sig till ett och samma 

fenomen. Avslutningsvis jämförde vi studiens resultat med tidigare forskning. 

Etiska överväganden 

När en studie ska genomföras finns det viktiga forskningsetiska principer att förhålla sig 

till. Dessa principer innefattar vad som ska göras innan, under och efter genomförd studie 

(Löfdahl, 2014). I ett informationsbrev meddelade vi studiens informanter om hur studien 

skulle genomföras, och att den i alla delar skulle följa Vetenskapsrådets (2017) 

forskningssed. Denna forskningssed innefattar bland annat att deltagarna skall informeras 

om studiens syfte, vilket vi mailade till informanterna. Förskollärarna informerades också 

om att de har möjlighet att avbryta sin medverkan när som helst under intervjuns gång och 

att informationen endast används för denna studie. De informerades också om att den 

information vi samlat in endast kommer användas för forskningsändamål och varken får 

användas eller utlånas till utomstående. Vi berättade också att informanterna själva har rätt 

att bestämma över sin medverkan. Vi informerade även om att varken förskollärarnas eller 

förskolornas namn kommer att framkomma i studien eller kommer att kunna identifieras. 

 

Metoddiskussion 

I efterhand kan vi uppleva att vi hade kunnat formulera intervjufrågorna annorlunda på så 

vis att de bättre besvarade vårt syfte och våra forskningsfrågor. Dessa intervjufrågor valde 

vi att skicka ut till samtliga informanter i syftet att det skulle ge mer utförliga svar. Vi tror 

att det var ett bra beslut med tanke på att vi nu i efterhand kan se utifrån studiens resultat 

att arbetet med att belysa barns kulturarv är komplext.  

Vi har tillsammans genomfört sju antal intervjuer. På grund av stora geografiska avstånd 

mellan de tre städerna där vi samlade in intervjuerna genomförde vi tre respektive fyra 

intervjuer vardera. En nackdel vi upplevde med att vi inte hade möjlighet att genomföra 
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intervjuerna tillsammans, var att våra följdfrågor kunde skilja sig åt, vilket i sin tur kan ha 

påverkat informanternas svar. Om vi skulle genomföra en liknande studie skulle vi föredra 

att göra samtliga intervjuer tillsammans för att på bättre sätt, med liknande följdfrågor, 

kunna följa upp informanternas tankar och erfarenheter. 

I våra intervjuer valde vi att spela in samtliga intervjuer och vi upplever att detta var 

avgörande för studiens resultat. Vi kunde ha full fokus på informanten och vi kunde sedan 

lyssna på inspelningen flera gånger för att säkerställa att vi fått med allt informanten sagt. 

Efter genomförda intervjuer valde vi att transkribera våra egna utförda intervjuer. I 

efterhand har vi diskuterat att vi gärna hade transkriberat varandras intervjuer, eftersom vi 

tror att det skulle bidra till en djupare diskussion under bearbetningsprocessen, i och med 

att vi redan hade varit bekanta med varandras underlag. I vårt fall fick vi istället ta del av 

varandras intervjuer först i anslutning till bearbetningen. Under transkriberingen och den 

efterföljande analysprocessen upplevde vi att de olika områdena flöt in i varandra. Detta 

kunde vi också tyda utifrån informanternas svar, då det ofta blev upprepningar i våra 

intervjufrågor. 

 

Resultat 

I följande avsnitt kommer vi att redovisa resultatet från vårt bearbetade material och vi har 

sorterat informanternas svar utifrån olika teman – att arbeta mångkulturellt, möjligheter 

och utmaningar med att arbeta mångkulturellt, att uppmärksamma kulturarv, högtider och 

traditioner i förskolans verksamhet samt ett nyanserat språk. Vi kommer att benämna 

informanterna som förskollärare 1-7.  

Att arbeta mångkulturellt 

Förskollärarna i vår studie beskriver begreppet mångkultur som flera kulturer på samma 

ställe, att människor med olika bakgrund, tankar och erfarenheter möts. Förskollärare 2 

och 3 framhåller att svenskar också kan ha olika kulturer beroende på var i landet de har 

växt upp. I och med att människor kommer från olika familjer har de därför med sig olika 

erfarenheter, vanor och sedvänjor. Förskollärare 1, 2, 4 och 6 beskriver att ett 

mångkulturellt arbetssätt handlar om allas lika värde. I verksamheten kan det innebära att 

de pratar med barngruppen om att människor kommer från olika ställen och har olika 

bakgrunder och förutsättningar. De pratar också om att människor ser olika ut och kan 

olika saker. Detta synliggörs också i litteraturen som finns på förskolan, då de lånar 

böcker som speglar många kulturer. Ibland lånar de även böcker på barnens modersmål. 

Det är också viktigt att barnen känner trygghet och förskollärare 1 förklarar att de ofta 

frågar under inskolningen om barnet är intresserad av någon speciell sång eller saga på 

deras modersmål. “Det har ju varit en trygghet för många av dom här yngre barnen, 1-

åringarna som börjar, att dom har en sång på sitt språk eller saga, något som de känner 

igen” (F1). 

 

Gemensamt för samtliga förskollärare är att de belyser olika kulturer och olika länder som 

barnen kommer ifrån, samt olika högtider och traditioner. De berättar att de tar in sånger 
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och ramsor på barnens modersmål. De använder sig av flaggor för att belysa vilka länder 

som finns representerade på avdelningen och de nyttjar “Google Earth” för att visualisera 

var barnen bor eller var de härstammar ifrån. De tittar också på jordgloben tillsammans 

med barnen för att samtala om var olika länder ligger i förhållande till Sverige. De visar 

även intresse för andra språk genom att räkna och synliggöra olika ord i den fysiska 

miljön som exempelvis ”hej” och ”snö” på barnens olika modersmål.  

 

Ett arbetssätt som förskollärare 3 beskriver är att de under en vecka reser till olika 

världsdelar och då pratar de om vad som finns där. De tittar närmare på hur naturen ser ut, 

vilka djur som lever i naturen och vad människor äter för mat. Under denna vecka 

fokuserar de på en världsdel för respektive dag och då serveras mat som kan associeras till 

denna världsdel. De avslutar veckan med en stor fest där de dansar tillsammans och 

lyssnar på sånger från hela världen. Förskollärare 6 berättar om ett liknande arbetssätt:  

 

Vi hade faktiskt ett tema för något år sedan och då jobbade vi så att vi tog alla våra 

nationaliteter som vi hade och sedan så reste vi till allas länder. Vi byggde som upp ett 

flygplan i vårt scenrum, visade bilder från landet, vad man kunde äta, bjöd på något som var 

typiskt så de fick prova på utan att peka ut något barn, men att vi, ja och det blev något extra 

land också för att belysa att det finns olikheter. Det var otroligt uppskattat. (F6) 

 

Det framkommer i studien att samtliga förskollärare betonar vikten av att visa ett intresse 

av att lära känna både barnen och föräldrarna för att skapa en bra relation. Det är viktigt 

att vara lyhörd, nyfiken och att våga ställa frågor som ibland kan kännas lite för personliga 

– “det är jätteviktigt för att vi ska förstå vad barnen faktiskt har gått igenom” (F3). De 

lägger också stor vikt vid att vara välkomnande och skapa en trygghet, dels genom att 

bekräfta föräldrarna så de känner sig bekväma med att lämna barnen på förskolan, men 

också för att skapa en trygghet för barnen. Förskollärare 1 och 2 berättar om vikten av ett 

bra bemötande: 

 

Det är just det här att vara intresserad tycker jag och vara lyhörd liksom, inför dom människor 

som kommer, att man lyssnar till vad dom har att säga och tar deras kultur och deras arv och 

allting på allvar. (F1) 

 

(…) Men, att man visar intresse och att man är nyfiken och att man är välkomnande, det tror 

jag är viktigt. Att man skapar förståelse, att man försöker förstå varandra, men det är inte bara 

med familjer som kommer från andra länder, det är ju mot alla människor, för alla är ju 

människor. (F2) 

 

Samtliga förskollärare i studien understryker hur viktigt det är att skapa en förståelse och 

att ha överseende för andra människor. ”Man måste tänka på att vara väldigt öppen och 

väldigt flexibel skulle jag vilja säga och visa sig väldigt intresserad” (F5). Förskollärare 5 

förklarar att de inte kan veta vad barnen och föräldrarna har gått igenom innan de kommit 

till förskolan och därför måste de vara beredd på att ge dem tid och stöd. Det handlar om 

att lyssna på vad de har att delge, vara öppen för deras önskemål och att se dem som en 

resurs. I mötet med föräldrar och barn tror förskollärare 4 att det är viktigt att pedagoger 

kan läsa av människor. “Men jag tror att vi, vi är bra på att, eller det måste man vara, på 

att lyssna in och bemöta” (F4). Förskollärare 5 berättar: 
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Om du visar ett gediget intresse och visar att jag är intresserad av dig och din familj, ni 

betyder något för oss - då har man väldigt bra förutsättningar för att skapa en bra relation som 

sedan kan gynna arbetet i framtiden. Det kan vara ganska komplext, men det är väldigt 

intressant och roligt. (F5) 

Möjligheter och utmaningar med att arbeta mångkulturellt 

I studien är samtliga förskollärare överens om att det finns fördelar med att arbeta med 

mångkultur i förskolan. Förskollärare 1, 2 och 3 beskriver att det blir väldigt naturligt för 

både barn och pedagoger att möta andra kulturer. “Det är liksom inget konstigt att vi ser 

olika ut eller att vi firar olika saker eller att vi äter olika mat eller att vi pratar olika språk” 

(F1). De belyser också att det speglar verkligheten och det mångkulturella samhället vi 

lever i. Förskollärare 3, 4 och 7 anser att alla bör prova på att jobba på en mångkulturell 

förskola, då det ger en helt annan världsbild och inblick i hur samhället ser ut idag. De 

beskriver att de utvecklas och lär sig mycket som pedagog samtidigt som det är berikande, 

spännande, intressant, roligt och leder till många härliga möten. Förskollärare 6 uttrycker: 

 

Man säger att arbetet berikar men det kan samtidigt vara skrämmande för man ska hitta en 

balans, och då tänker jag mest på det här med kulturskillnader. Att man ska bevara våra 

värderingar och man ska ta in andras, och det, är man lite rädd och så, man kan vara rädd att 

trampa någon på tårna. (F6) 

 

Vidare beskriver förskollärare 3 och 5 att de har en väldigt fin kontakt och relation med 

både barn och föräldrar. Det framkommer däremot av förskollärare 3 att det finns 

konflikter mellan olika klaner som kan avspegla sig i barngruppen. Barnen kan 

exempelvis uttrycka att de inte får umgås med ett visst barn eftersom deras föräldrar har 

sagt det. Hon understryker att det är viktigt som förälder att föra vidare värderingar såsom 

att alla är lika mycket värda och att ingen är sämre än någon annan, men poängterar också 

att föräldrarnas värderingar är något som förskolan inte kan påverka. Vidare beskriver 

förskollärare 3 ett annat dilemma som kan relateras till klaner där föräldrarna kan uppleva 

obehag: 

 

Vi har gått över mer och mer till telefontolk, just på grund av att många föräldrar tycker att det 

är obehagligt med tolk på plats för det kan vara en tolk dom känner, det kan också vara en tolk 

från fel klan, så att, ja, vi använder det i mycket högre grad, telefontolk nu, för då kan det bli 

en tolk som sitter i Göteborg eller det kan, någon helt anonym. (F3) 

 

Majoriteten av förskollärarna i denna studie berättar att de kulturer som finns på 

avdelningen inte synliggörs i samma utsträckning och att det är en utmaning. Detta 

beskrivs som en utmaning eftersom de dels inte besitter nog med kunskap om varje kultur, 

men också för att vissa kulturer är i majoritet i barngruppen och uppmärksammas därför 

mer. Förskollärarna beskriver däremot en önskan om att alla kulturer ska synliggöras lika 

mycket. Förskollärare 4, 6 och 7 anser att de i detta arbete kan ta hjälp av 

modersmålslärare men förskollärare 4 poängterar också att engagemanget ligger hos 

föräldrarna. Det beror på hur mycket föräldrarna väljer att delge och vad de anser är 

viktigt att belysa. Samtidigt hävdar förskollärare 5 att den svenska kulturen lätt kan 

glömmas bort i arbetet med att synliggöra de olika kulturer som råder på förskolan. Det 
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kan innebära att den svenska kulturen hamnar i skymundan då det mestadels fokuseras på 

att uppmärksamma de icke svenska kulturerna.  

 

En annan utmaning som samtliga förskollärare i studien påtalar handlar om språket och 

framförallt kommunikationen med föräldrarna. Förskollärarna beskriver att de ofta får 

använda kroppsspråk för att kommunicera, då det lätt kan bli missförstånd i samtal med 

vårdnadshavare eller att barnen inte förstår pedagogerna. När barnen inte behärskar det 

svenska språket menar förskollärare 4 att det kan komma till uttryck på olika sätt, 

exempelvis att barnen antingen blir tysta eller utåtagerande. Hon trycker på att alla barn är 

olika. En annan förskollärare berättar: 

 

Man får vara beredd på att det kan bli tokigt ibland, det kan det. Man får vara beredd som 

pedagog att kanske få reda ut missförstånd, men oftast så löser det sig. En sak som är självklar 

för oss är inte alls kanske så självklar för en familj från ett annat land. (F2) 

 

Förskollärarna i studien betonar att det ibland kan uppstå kulturkrockar på förskolan. Det 

kan innebära att barnen kommer med opassande kläder som kan ge fel budskap, 

exempelvis kläder med vapen på. Det kan också innefatta att de har kläder som inte är 

anpassade efter vädret. Det har hänt att barn kommer med tygskor utan strumpor under 

vinterhalvåret eller att de saknar galonbyxor under regniga dagar. Förskollärare 7 belyser 

att detta kan bero på familjens ekonomi och att det är något som pedagoger måste ta 

hänsyn till, men påpekar även att de kan tipsa om secondhand eller liknande. Förskollärare 

4 lyfter fram att de många gånger får förklara för föräldrarna varför de tycker att det är 

viktigt att vara ute oavsett årstid.  

 

Förskollärare 3 och 7 beskriver en kulturkrock där föräldrar kan använda aga i ett 

uppfostringssyfte. “Att man använder aga och att man bestraffar barn genom våld och 

genom psykisk utsatthet på olika sätt” (F3). Vidare beskriver förskollärarna att det är 

viktigt att måna om att inga barn far illa och att inte ge vika för de lagar och regler som 

finns i Sverige. Det blir en avvägning för pedagogerna, “när går jag in och trampar på 

deras privatliv och när handlar det om att följa svensk lag?” (F3), likväl som att 

upprätthålla läroplanen och likabehandlingsplanen. I viss mån får förskollärarna be om 

ursäkt, i andra fall får de stå på sig. Förskollärare 7 berättar också att hon har erfarenhet av 

pappor som inte vill ta i hand vid hälsning eller ha ögonkontakt med pedagogen. Detta kan 

vara en del av deras kulturarv och det måste pedagoger respektera. 

Att uppmärksamma kulturarv 

Nä men det är ju viktigt att vara, likaväl som att vi ska vara nyfikna på mångkultur så tänker jag 

att vi ska göra barnen intresserade av kulturarv, oavsett vad man har för bakgrund och vilka man 

har runt sig och hur det har sett ut och vad man har varit med om. (F6) 

 

Begreppet kulturarv associerar många av förskollärarna i studien med vad tidigare 

generationer har skapat och hur det förs vidare till nästa generation. De förknippar också 

begreppet med traditioner, värden, vanor, sånger, lekar, kunskaper och erfarenheter som 

individer bär med sig. “Först bara satt jag och fundera på att, ja men, på förskolan har man 

ju ett kulturarv och varje individ och barn bär ju på ett eget kulturarv - hemifrån, oavsett 



 

13 
 

vart du kommer ifrån, vilket land du kommer ifrån” (F5). Förskollärare 2 belyser att 

kulturarvet är föränderligt, exempelvis julbordet som har hängt med i vår kultur men som 

kan se väldigt olika ut eftersom det kommer in nya influenser. “Julbordet i Skåne kanske 

inte är samma som julbordet i Skellefteå, men det är ändå ett julbord, men det kan se olika 

ut” (F2). 

 

Samtliga förskollärare i studien anser att det är lättare att föra vidare det svenska 

kulturarvet eftersom de besitter mest kunskap om det. Det uppmärksammas genom att de 

arbetar med att synliggöra de traditioner som finns, framförallt jul och midsommar. De 

berättar att de brukar dansa runt midsommarstången och att de övar julsånger inför lucia. 

För att lyfta fram andras kulturarv, belyser några av förskollärarna att de tar hjälp och kan 

lära sig av människor som har mer erfarenhet och kunskap genom att visa nyfikenhet. 

Förskollärare 5 betonar att de lär sig mycket genom att visa intresse, fråga, samtala och 

dela med sig av kunskap och värden. “Man lär sig så mycket av vad de har med sig såsom 

språk, kultur, religion och alla såna delar, samtidigt som de får ta del av den svenska 

kulturen” (F5). Förskollärarna beskriver att de lyfter barns kulturarv genom att samtala 

tillsammans i barngruppen. De berättar att det kan handla om att prata om varandras 

släktingar, om hur viktigt det är att fråga och belysa om sådant som har hänt förr i tiden 

eller förändringar som sker hela tiden, exempelvis teknikens utveckling gällande telefoner.  

 

Barnen ges också möjlighet att inför barngruppen berätta om sitt hemland och visa bilder 

och saker som härstammar därifrån. En aspekt som förskollärare 5 och 6 belyser är vikten 

av att samtala om att alla ser olika ut och att det finns olika bakgrunder. De beskriver att 

barnen snabbt blir medvetna om vem de är, vart de bor, vilka de har i sin omgivning, vad 

de äter, vad de gör och det är kulturarvet de bär med sig. “Barn är ju nyfikna individer och 

dom vill ju att man belyser deras jag och deras identitet, och ja men, vi gjorde det här. 

Dom är ju väldigt glad, när dom blir sedd på det sättet” (F5). Förskollärare 4 uttrycker: 

 

Det viktiga är att ingen skäms eller tycker att det är mindre värt eller inte vill visa. Det jobbar 

vi ju för hela tiden, att det ska finnas möjlighet och utrymme för att berätta och visa. Att lyfta 

allt som är omkring barnet som har med deras kultur att göra. (F4) 

Högtider och traditioner i förskolans verksamhet 

I denna studie beskriver samtliga förskollärare att de firar de svenska högtiderna på 

förskolan såsom jul, påsk och midsommar samt förskolans egna traditioner. Förskollärare 

1 berättar att de har förändrat firandet av högtider och traditioner då de försöker vara rätt 

neutrala, men menar att julen är en speciell högtid. Vidare anser hon att detta arbete blir 

som en vågskål, de vill inte ta bort den svenska kulturen helt från verksamheten. 

Förskollärare 6 belyser att det kan finnas en rädsla med att bara synliggöra svenska 

traditioner, då det kan framstå som rasistiskt att inte uppmärksamma alla traditioner. Hon 

anser att “man kan ju inte blunda och inte göra något tänker jag, utan man får väl vara 

nyfiken och ta det därifrån och tänka att man ska lära sig” (F6). Några av förskollärarna 

framhåller att de försöker belysa traditioner och högtider utifrån de barn som finns i 

barngruppen och detta gör pedagogerna ofta under samlingar. Däremot tar de inte in alla 

traditioner från de olika kulturerna, men de gör barnen uppmärksamma på dessa. “Har vi 
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firat påsk så har vi även försökt belysa andra barns traditioner” (F6) samtidigt menar 

förskollärare 5 “och det tänker jag kommer in lite på det här med kulturarv, att man tar in 

deras kultur men vi införlivar också våran” (F5).  

 

Förskollärare 4 berättar att de skapar kring jul och att det är en tradition som de har 

bevarat sedan länge, hon beskriver det som något de alltid gör. Hon betonar också att de 

inte kopplar julpysslet till någon religion men att de pratar om religion i andra 

sammanhang, såsom att människor tror på olika saker och olika gudar samt att människors 

levnadssätt kan se olika ut. Flera av förskollärarna poängterar vikten av att förtydliga för 

föräldrarna att deltagandet i dessa aktiviteter är frivilligt. Barnen kan vara med eller bara 

observera om de vill. Vill inte föräldrarna att deras barn ska delta är det något arbetslaget 

måste ta hänsyn till. Förskollärare 7 betonar: 

 

Vi har fått tala om att den här perioden kommer vi att öva julsånger, då var det vissa som 

valde att deras barn inte skulle vara med på det, och det måste man ju respektera. Men vi har 

gått ut med sådant tidigt, att det här är en julfest, ni är välkomna men om ni vill avstå är det 

helt okej också. (F7) 

Ett nyanserat språk 

Språkutvecklingen beskriver förskollärare 3 som en del de arbetar mest med och att 

språket involveras i allt de gör. “Språket måste du ju ha i allt du lär dig, alltså, har du inte 

språket så kan du inte ta till dig inom matematik, teknik och naturvetenskap heller” (F3). 

Förskollärare 3 och 7 betonar vikten av att ha språket som grund, då språk och lärande 

hänger ihop. Om barnen får förutsättningar till att utveckla ett bra språk kan de också 

lättare skapa sig en identitet. Vidare beskriver förskollärare 7 likväl som förskollärare 4 att 

föräldrarna lägger grunden för barnens språk på modersmålet och därför är det viktigt att 

föräldrarna pratar modersmål med barnen både i hemmet och på förskolan.  

 

Några av förskollärarna i studien förklarar att de tar hjälp av modersmålslärare för att 

främja barnens språkutveckling i ett bredare perspektiv. Det kan innebära att de kommer 

ut till förskolan och läser en bok för barnen på olika modersmål, lär dem sånger och 

ramsor, eller att pedagoger stämmer av med modersmålsläraren att de synliggör språket 

korrekt i verksamheten. Dessa lärare ses som en tillgång och det är “jätteviktigt att få in 

modersmålsläraren i verksamheten och se dem som en resurs och en kollega, inte en som 

går iväg i ett rum och stänger in sig” (F7).  

 

Många av förskollärarna i denna studie beskriver att de använder sig av olika hjälpmedel 

vid ett språkutvecklande arbete. Förskollärare 2 och 4 nämner att de använder bilder och 

stödtecken för att främja språkutvecklingen, medan förskollärare 1 och 3 berättar att de 

använder en app som heter polyglot. “Vi har en app, en tjänst som vi brukar använda på 

lärplattan som heter polyglot, där man läser interaktiva böcker. Det är som ett bibliotek, 

man går in och läser böcker” (F3). Vidare beskrivs att denna app kan användas på många 

olika sätt, att barn med olika modersmål kan sitta och lyssna tillsammans och växla mellan 

språken. “Say hi” är också en app som används till att översätta ord och fraser till olika 
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språk (F1). Tre av förskollärarna förklarar att de arbetar med QR-koder1 och via dessa går 

det att skanna fram både enstaka ord men också sagor på olika språk. Det går att skapa 

egna QR-koder med hjälp av en app, men det finns även färdigt material att hämta på 

internet, exempelvis på UR:s hemsida.  

 

Förskollärare 4 betonar att de försöker få barnen att vara stolta över sitt modersmål, då det 

finns barn som inte vill prata språket på förskolan. De försöker locka fram det i samband 

med måltider genom att fråga exempelvis vad mjölk heter på barnets modersmål. 

Måltidssituationer är ett tillfälle där både barn och pedagoger kan lära sig ord och fraser, 

såsom mjölk, vatten och frukter på olika språk. “Då bekräftar vi, alltså, att det här tycker 

vi är viktigt, och vad roligt att du får lära en fröken också” (F7).  

 

Förskollärare 2 berättar att de tillsammans med barnen använder häften som innehåller 

både bilder och ord på barnens olika modersmål, som exempelvis olika leksaker, 

grönsaker och frukter. Dessa använder barnen när de inte kan ordet och vill visa vad de 

menar. Vidare beskriver samma förskollärare om en situation där ett barn övar att skriva 

på tigrinja, vilket är ett språk hon inte kan. “Men han får vara min lärare och jag kan visa 

honom andra saker, så att, det blir ett lärande tillsammans med barnen” (F2). En annan 

förskollärare berättar att barnen får skapa egna språkböcker på sitt modersmål genom att 

klistra in bilder och skriva en text till bilden på svenska, med stöttning av en pedagog om 

det behövs. Barnen får sedan ta hem boken och då får föräldrarna hjälpa till att översätta 

texten till barnets modersmål. Dessa böcker hänger tydligt framme på förskolan för att alla 

barn ska ha möjlighet att titta i böckerna. 

 

 

Avslutande analys och diskussion 

I följande avsnitt kommer vi, utifrån studiens syfte och frågeställningar, dels redogöra för 

våra egna tankar och resonemang, men också analysera och diskutera de centrala delarna 

av studiens resultat. Detta kommer att ske i relation till tidigare forskning och 

styrdokument. Vi kommer redovisa vår analys och diskussion genom två olika teman som 

vuxit fram under studiens gång – att arbeta mångkulturellt och att uppmärksamma 

kulturarv. Slutligen delger vi våra egna tolkningar och slutsatser som framkommit utifrån 

studiens innehåll. 

Att arbeta mångkulturellt 

Det framkommer i studiens resultat att några av förskollärarna beskriver att det blir 

naturligt för både barn och pedagoger att möta andra kulturer. Detta kan jämföras med 

Bozarslan (2010) som betonar att mångkulturen ska genomsyra verksamhetens vardag på 

ett naturligt och självklart sätt. Vidare belyser förskollärarna att verksamheten speglar 

verkligheten och hur samhället ser ut idag. Vi för ett liknande resonemang i inledningen 

där vi poängterar att dagens förskolor innefattas av flera kulturer. Detta medför att 

                                                      
1 Förkortningen QR står för “Quick Response” på engelska. En QR-kod är en tvådimensionell streckkod 

som kan laddas med information. QR-koder har många användningsområden och kan avläsas med hjälp av 

en smartphone eller surfplatta. 



 

16 
 

pedagoger behöver reflektera över hur ett mångkulturellt arbetssätt kan komma till 

uttryck. Under studiens gång har det blivit tydligt för oss att förskollärares förhållningssätt 

och reflektion är av stor betydelse i arbetet. Detta framkommer också i resultatet där 

samtliga förskollärare vi intervjuat betonar vikten av att visa ett intresse av att lära känna 

både barnen och föräldrarna, samt att vara lyhörd och nyfiken för att få reda på mer om 

familjen. Det handlar om att våga ställa frågor som ibland kanske känns lite för 

personliga, för att kunna få en förståelse för vad barnen har gått igenom innan de kommer 

till förskolan. I resultatet framkommer det att det läggs stor vikt vid att vara välkomnande 

och skapa en trygghet för barnen och deras föräldrar. Precis som Ellneby (2008) påtalar, 

beskriver några av förskollärarna att de behöver vara lyhörda, flexibla och öppna för 

föräldrarnas berättande och önskemål. Vi anser, likväl som resultatet visar, att pedagogens 

förhållningssätt är avgörande för hur framtida relationer kommer att formas. I bemötandet 

av nya familjer tror vi att det är viktigt att pedagoger kan läsa av människor och tolka 

situationer, för att kunna bemöta på bästa sätt och ställa relevanta frågor till familjen. 

 

I enlighet med Ellneby (2008) menar förskollärarna i denna studie att det behövs kunskap 

och förståelse för människor från andra kulturer och en så kallad kulturförståelse. Denna 

kunskap är viktig i arbetet eftersom pedagogerna ska, enligt Ellneby (2008) och Bozarslan 

(2010), utgå från barnens historia och referensramar. I detta arbete betonar också 

Lunneblad (2013) vikten av att alla barn uppmärksammas. Detta fick oss att reflektera 

över att denna utgångspunkt också kräver att föräldrarna vill dela med sig av barnens 

historia och referensramar. Vi ställer oss undrande till i vilken utsträckning barn 

uppmärksammas om deras föräldrar inte vill delge den sortens information. Förskollärarna 

berättar att de belyser olika kulturer och de olika länder som barnen kommer från, detta 

kan jämföras med Bozarslan (2010) som anser att det är viktigt att alla kulturer synliggörs. 

Däremot menar förskollärarna att det är en utmaning att synliggöra alla kulturer på 

avdelningen och att dessa inte synliggörs i den omfattning som de skulle vilja. Detta beror 

på att de inte besitter nog med kunskap om varje kultur, men att de försöker belysa i den 

mån det går. Vi resonerar i likhet med förskollärarna som beskriver att det är en utmaning 

att synliggöra alla kulturer i samma utsträckning, med tanke på att det kan finnas väldigt 

många kulturer i en och samma barngrupp. Vi ställer oss undrande till om det ens är 

möjligt för pedagoger att besitta grundläggande kunskaper om varje kultur, samtidigt som 

vi tänker att det kanske är fullt tillräckligt att tillägna sig kunskaper genom att ställa frågor 

och visa intresse. Oavsett hur mycket kunskap de behöver inhämta, tror vi att det kan vara 

positivt för verksamma pedagoger att få möjlighet till fortbildning inom det 

mångkulturella området. Vi hävdar också, som vi nämnde i inledningen, att det inte 

erbjuds någon fördjupad kunskap i förskollärarutbildningen. Detta skulle kunna vara en 

bidragande faktor till den otillräckliga kunskap som förskollärarna i studien beskriver att 

de har. Däremot anser vi att det ligger i vårt eget och pedagogernas intresse att inhämta 

kunskap om sådant vi uppfattar som viktigt och intressant att kunna. Pedagoger kan också 

hämta inspiration från andra förskolor genom exempelvis studiebesök. 

 

Att arbeta med mångkultur i förskolan beskriver samtliga förskollärare i studien som 

något positivt och de belyser flera fördelar. I likhet med Ellneby (2008) förklarar 

förskollärarna att de själva utvecklas och lär sig mycket som pedagog. Förskollärarna 

poängterar också, i enlighet med Alfakir (2004), att arbetet är berikande, spännande och 
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att det är intressant att möta många kulturer i förskolan. Om mötet mellan pedagog och 

föräldrar kännetecknas av nyfikenhet kan det också leda till fina relationer. Även om 

relationen mellan pedagog och föräldrar är god menar Ellneby (2008) att det ändå vid 

något tillfälle kommer att inträffa missförstånd. Samtliga förskollärare poängterar att det 

kan uppstå kommunikationsproblem och därmed missförstånd på grund av språket, 

framförallt med föräldrarna. Detta påpekar Ellneby som något pedagogerna inte får rädas, 

för att sedan börja ta avstånd. Utifrån våra egna erfarenheter har det ingen betydelse hur 

den kulturella bakgrunden ser ut, det kommer alltid att ske missförstånd mellan 

människor. Vi resonerar såsom Ellneby att det är viktigt att pedagoger inte tar avstånd från 

föräldrarna, utan istället ser till att reda ut missförståndet så snabbt som möjligt för att 

upprätthålla en god relation. En fungerande kommunikation tror vi är nyckeln till en god 

relation, annars kan det finnas en risk att barnet hamnar i kläm. Det framkommer i 

resultatet att förskollärarna ofta får använda sig av kroppsspråk när de kommunicerar med 

föräldrar, vilket också kan stödjas av Ellneby som beskriver att användningen av 

kroppsspråk är berikande. Författaren menar att pedagogerna skaffar sig många 

erfarenheter när de får träna på att tala och använda kroppsspråk i möten med människor 

från andra länder. 

 

Resultatet pekar på att allas lika värde ligger till grund för ett mångkulturellt arbetssätt, då 

har det ingen betydelse var människor kommer från eller vad de har med sig. Flera av 

förskollärarna, likväl som Bozarslan (2010), betonar vikten av att lyfta de olikheter som 

finns i barngruppen, att människor kan se olika ut och är bra på olika saker. Bozarslan 

understryker att det är lika viktigt att uppmärksamma olikheter som likheter eftersom det 

är olikheterna som gör barnen till unika individer. Vi anser likväl som författaren och 

förskollärarna i studien att det är viktigt att olikheter synliggörs och ses som berikande, då 

vi tror att det kan ge barnen en större acceptans för andra människor. Vi ser dock att det 

kan finnas en problematik med att synliggöra olikheter. Det får inte resultera i att barnen 

känner sig utpekad på något sätt eller känner sig avvikande i en negativ bemärkelse. 

Lunneblad (2013) refererar däremot till studier som visar att pedagoger ofta undviker 

skillnader och istället försöker förena barnen genom de likheter som finns. Författarens 

resonemang i jämförelse med resultatet får oss att fundera på om det fortfarande på många 

förskolor ser ut som författaren beskriver, eller om det kan ha skett en förändring under 

dessa år i och med att resultatet pekar på det. Med tanke på vårt växande samhälle och att 

det har gått några år sedan Lunneblad genomförde sin studie, tror vi att det har skett en 

förändring. Vi hoppas att förskollärare överlag i Sverige ser det på samma sätt som 

förskollärarna i vår studie, eftersom det kan finnas en fara med att bemöta barngruppen 

som homogen, då det enligt Bozarslan (2010) kan resultera i att barnen får svårigheter att 

visa och vara nöjda över sina olikheter. Författaren hävdar i likhet med två av 

förskollärarna att det är av vikt för pedagoger att ha i åtanke att människor kan ha olika 

kulturella bakgrunder oavsett var de kommer från. Det gäller även om de kommer från 

samma land med tanke på att alla barn i förskolan kommer från familjer med olika 

erfarenheter i ryggsäcken. 

 

Bozarslan (2010) framhåller att det är betydelsefullt för barn i förskolan att bli erbjuden 

både den svenska kulturen och deras egen ursprungskultur, vilket också synliggörs i 

förskolans läroplan (Skolverket, 2016) som visar på att pedagoger ska ge barn stöd i att 
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utveckla en flerkulturell tillhörighet. Vidare beskriver Bozarslan (2010) att om barnen får 

ta del av den svenska kulturen kan de uppleva känslan av en samhörighet och en större 

gemenskap med det svenska samhället. Vi anser likt författarna att alla barn ska få ta del 

av både den svenska kulturen likväl som andra kulturer. Dels för att känna en gemenskap 

som Bozarslan nämner, men också för att vidga barnens kunskaper om de olika kulturer 

som finns i världen. Detta kräver återigen att pedagoger i förskolan besitter någon form av 

kunskap om hur de kan uppmärksamma flera kulturer. Lunneblad (2013) betonar att det 

finns stora likheter i hur förskolor arbetar med att inkludera kulturell mångfald i 

verksamheten, detta kan vi också tyda utifrån förskollärarnas berättelser. De likheter som 

framkommer innefattar ofta att pedagoger använder sig av sånger och ramsor på barnens 

modersmål för att skapa en gemenskap i barngruppen. Resultatet tyder också på att 

modersmålslärare kan vara till hjälp. De ses som en resurs för pedagoger, barn och 

föräldrar, som kan förmedla både sin egen kultur och den svenska kulturen, vilket även 

kan stödjas i Alfakir (2004). En av förskollärarna i studien anser dock att engagemanget 

också till viss del ligger hos föräldrarna, då föräldrarna själva väljer vad de vill förmedla 

till pedagogerna. I överensstämmelse med Alfakir och förskollärarna i studien anser vi att 

både modersmålslärare och föräldrar bör ses som en resurs som kan tillföra kunskap. I 

detta resonemang vill vi dock poängtera att det kan finnas en risk att ansvaret läggs över 

på modersmålslärare eller föräldrar. Det är därmed viktigt att förskollärare har detta i 

åtanke, eftersom de bär det övergripande ansvaret i verksamheten. 

 

I likhet med Alfakir (2004) betonar två av förskollärarna hur viktigt det är att inte bryta 

mot de lagar och regler som råder i Sverige. Förskollärarna poängterar att inget barn får 

fara illa genom fysiskt eller psykiskt våld, likväl som de ska upprätthålla läroplanen och 

likabehandlingsplanen. Alfakir belyser i sin tur att föräldrar, oberoende av kulturell 

bakgrund, ser fostran som sin uppgift och att synen på barnuppfostran kan variera. Vi 

anser likt författaren och förskollärarna att det är väldigt viktigt att måna om att inget barn 

far illa och att pedagoger måste våga göra en anmälan vid misstanke om våld. 

Att uppmärksamma kulturarv 

Det framkommer i förskolans läroplan (Skolverket, 2016) att “medvetenhet om det egna 

kulturarvet och delaktighet i andras kultur ska bidra till att barnen utvecklar sin förmåga 

att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar” (s. 6). Resultatet visar däremot 

att det är enklare att föra vidare det svenska kulturarvet eftersom det är något 

förskollärarna kan och känner till. Engman (2011) poängterar i sin tur att det finns en fara 

med att se kulturarvet som homogent eftersom det kan leda till en exkludering i 

barngruppen. Liknande resonemang för Ellneby (2008) som menar att alla kulturer 

behöver synliggöras lika mycket som den svenska, annars finns det en risk att barnen inte 

skapar en förståelse för varandra. Författaren framhåller också vikten av att visa att det 

inte finns någon rädsla över att lyfta andra kulturer i verksamheten. På ett sätt kan vi 

relatera till det förskollärarna belyser, att det svenska kulturarvet är lättare att föra vidare i 

och med att vi är uppvuxna med det. Samtidigt kan det ge en bild av att det svenska 

kulturarvet är viktigare att ta del av än andra kulturarv om dessa inte förs vidare. Detta 

anser vi blir ett dilemma då förskollärare inte kan blunda för sitt uppdrag, samtidigt som 

det inte framgår i förskolans läroplan vilket kulturarv som ska överföras eftersom den är 



 

19 
 

tolkningsbar. Oavsett hur pedagoger väljer att uppmärksamma barns egna kulturarv, anser 

vi att det viktigt att föra en diskussion i arbetslaget och att de är överens om hur de ska 

arbeta. Några av förskollärarna i denna studie nämner att de gärna tar hjälp av andra 

människor som besitter mer erfarenhet och kunskap för att kunna belysa de olika 

kulturarven. I detta fall menar Alfakir (2004) att pedagogerna kan ta hjälp av 

modersmålsläraren, samtidigt som Ellneby (2008) beskriver att föräldrarna kan vara en 

resurs. Här vill vi återigen förtydliga vikten av pedagogens förhållningssätt och inställning 

till att visa intresse och ta hjälp av de resurser som finns. 

  

Resultatet visar att många av förskollärarna förknippar begreppet kulturarv med vad 

tidigare generationer har skapat och hur det kan föras vidare till nästa generation. 

Begreppet innefattar också traditioner, värden, vanor, sånger, lekar, kunskaper och 

erfarenheter som individer bär med sig. Detta kan jämföras med läroplanens (Skolverket, 

2016) definition som beskriver att kulturarvet innebär traditioner, värden, historia, 

kunskaper och språk. Kulturarvet har med andra ord en väldigt stor innebörd och därmed 

finns det ingen entydig definition av begreppet. Detta tror vi å ena sidan kan leda till att 

det blir en utmaning för pedagoger att konkretisera hur de arbetar med att lyfta barns 

kulturarv. Å andra sidan ger det väldigt många möjligheter att dagligen arbeta med någon 

av delarna som kulturarvet innefattas av. Vidare kan vi utifrån resultatet tyda att 

förskollärarna lyfter barnens kulturarv genom att samtala i barngruppen. De belyser hur 

det har varit förr, att alla ser olika ut och har olika bakgrunder. De samtalar om 

erfarenheter och barnen ges också möjlighet att visa bilder och berätta om sitt hemland. 

Det framgår också att det är av vikt att barnen inte skäms över sitt kulturarv och det är 

något som förskollärarna ständigt arbetar med. Detta resonemang kan liknas med 

Bozarslan (2010) som understryker att pedagogers förhållningssätt gentemot barnens 

ursprungskultur har betydelse för om barnen ska känna trygghet och stolthet i att tillhöra 

två kulturer. I förskolans läroplan (Skolverket, 2016) framgår det att förskolan ska ge 

barnen möjlighet att utveckla en flerkulturell tillhörighet. För att barnen ska känna sig 

trygga och stolta i att tillhöra flera kulturer anser vi att det kräver att pedagoger erbjuder 

barnen ett tillåtande och öppet klimat. Barnens upplevelse av en flerkulturell tillhörighet 

tror vi också kan påverkas av vilken inställning föräldrarna har gentemot detta. 

 

Samtliga förskollärare i studien framhåller att de uppmärksammar det svenska kulturarvet 

genom att synliggöra de traditioner som finns. De beskriver att de firar jul, påsk, 

midsommar och förskolans egna traditioner. Att förskolor skapar egna traditioner är något 

Bozarslan (2010) också betonar vikten av. Lunneblad (2013) poängterar, likväl som det 

framkommer i resultatet, att förskollärarna försöker belysa traditioner och högtider utifrån 

de barn som finns i barngruppen. Däremot beskriver förskollärarna i studien att de inte tar 

in alla traditioner från de olika kulturerna, men att de gör barnen uppmärksamma på dessa. 

Att förskollärarna mestadels firar och uppmärksammar de svenska traditionerna tror vi 

dels kan bero på att traditionerna har följt med under en väldigt lång tid, men också för att 

förskollärarna har mest kunskap om dessa. En förskollärare anser dock att de försöker vara 

rätt neutrala och har därför förändrat deras firande av högtider och traditioner. Vidare 

förklarar hon att det blir som en vågskål, då de inte vill ta bort den svenska kulturen helt 

från verksamheten. En annan förskollärare i studien resonerar att det kan finnas en rädsla 

med att bara synliggöra svenska traditioner, då det kan framstå som rasistiskt att inte 
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uppmärksamma alla traditioner. Vi anser att de svenska traditionerna bör hållas vid liv i 

förskolans verksamhet, annars kan det finnas en risk att en del av det kulturarv som ska 

överföras till barnen försummas. Vi tycker i detta fall att det är bättre att pedagoger 

införlivar fler traditioner och högtider, istället för att ta bort vissa traditioner. Att det finns 

olika dilemman kring firande av högtider överensstämmer till viss del med Lunneblad 

(2013). Författaren menar dock att det är kopplat till föräldrarnas religion och att religiösa 

yttringar anses vara privata och känsliga att prata om. Bozarslan (2010) och flera av 

förskollärarna är eniga om att det är viktigt att föräldrar informeras om förskolans 

traditioner och att deltagandet i dessa aktiviteter är frivilligt. Om föräldrarna inte vill att 

deras barn ska delta måste pedagogerna respektera föräldrarnas val. I jämförelse med det 

Lunneblad beskriver hävdar vi att pedagoger måste våga ställa frågor och visa nyfikenhet 

för att kunna ta del av föräldrarnas tankar och synpunkter. Vidare anser vi, likväl som 

Bozarslan och förskollärarna i studien, att föräldrarna bör få ta del av de traditioner som 

firas på förskolan samt att de får bestämma huruvida deras barn ska delta. 

 

Resultatet pekar på att språk och lärande hänger samman och därmed involveras språket i 

alla aktiviteter. Samtidigt menar förskollärarna att barnen lättare kan skapa sig en identitet 

om de erbjuds förutsättningar till att utveckla ett språk. För att barnen ska tillägna sig ett 

nytt språk betonar Skolverket (2013) vikten av att de får ta del av en språkstimulerande 

miljö. Skolverket hävdar också att det är av vikt att barnen dagligen får prata både sitt 

modersmål och sitt andraspråk för att utvecklas i respektive språk, detta kräver dock att 

pedagogerna besitter kompetens. Vi ser det Skolverket beskriver som problematiskt, då vi 

å ena sidan är eniga om att barnen ska ges möjlighet att träna på att använda respektive 

språk. Men å andra sidan tror vi att det kan medföra en stor press på pedagoger, eftersom 

det kan finnas väldigt många språk i en samma barngrupp som pedagoger behöver ha 

kunskap om. I enlighet med Skolverket (2013) visar resultatet att vardagliga situationer 

nyttjas till att träna språket på. Ett exempel på en vardaglig situation kan vara under 

måltiden. Den kan vara såsom förskollärarna i studien beskriver, ett tillfälle att lära sig ord 

och fraser på olika språk kopplat till måltiden. Skolverket menar istället att det kan vara en 

stund där alla får möjlighet att samtala, men också ett tillfälle där kulturella normer blir 

synliga. I detta arbete lyfter en förskollärare i studien fram att de försöker få barnen att 

känna sig stolta över sitt modersmål genom att bekräfta dem och visa att de är 

intresserade. Vi anser likt förskolläraren att det är viktigt att barnen blir bekräftade och 

möts av ett intresse från pedagogen och detta kan med fördel göras under vardagliga 

situationer. 

 

Det framkommer av resultatet att två av förskollärarna anser att föräldrarna ansvarar för 

att lägga grunden för modersmålet. De menar att det är viktigt att föräldrarna pratar 

modersmålet med barnen i både hemmet och på förskolan. Skolverket (2013) hävdar 

istället att föräldrarna själva ska få välja vilket språk de vill prata med sina barn och att 

pedagogerna måste respektera detta. Fortsättningsvis belyser Skolverket att föräldrar lätt 

kan ta för givet att barnen lär sig svenska på förskolan eftersom de inte gör det i hemmet. I 

detta fall tycker vi att varken förskollärare eller föräldrar bör lägga över hela ansvaret på 

den andre, i frågan om vem som ansvarar för att lägga grunden för barnets 

språkutveckling. Vi resonerar att förskollärare behöver ha en dialog med föräldrarna där 

de kan komma fram till ett resonemang som gynnar barnet bäst. 
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Slutsatser 

Inledningsvis i denna studie var vår önskan att få en fördjupad kunskap om hur 

förskollärare arbetar med att inkludera olika kulturer i förskolans verksamhet, samt vilka 

möjligheter och utmaningar arbetet medför. Vi ville också ta reda på hur de arbetar för att 

uppmärksamma barns egna kulturarv. De slutsatser vi kan dra utifrån vår genomförda 

studie är att arbetet med mångkultur ses som berikande och spännande samtidigt som det 

är ett komplext arbete med många olika arbetssätt. Förskollärarna ser en utmaning med att 

synliggöra alla kulturer i samma utsträckning eftersom detta kräver tid, kunskaper och 

resurser som inte alltid finns. Samtidigt ges en bild av att de genom kommunikation och 

visat intresse kan nå stora framgångar. Det framkommer även att pedagogens 

förhållningssätt har en stor betydelse för hur relationer formas i mötet med barn och 

föräldrar. Några av de egenskaper som anses vara nödvändiga i mötet är: lyhördhet, 

öppenhet, flexibilitet samt att ha en förståelse och att visa respekt för andra människor. 

Utifrån tidigare forskning och studiens resultat kan vi dra slutsatsen att den mångkultur 

som finns i förskolan ska genomsyra verksamhetens vardag på ett naturligt och självklart 

sätt. Arbetet ska grundas i allas lika värde där barn får ta del av både sin egen och andra 

kulturer. Efter denna studie kan vi utläsa att barns egna kulturarv oftast uppmärksammas 

genom att förskollärarna belyser högtider, traditioner och olika språk utifrån de barn som 

finns i barngruppen samt i den mån det går. Vi kan också tyda att förskollärarna upplever 

det lättare att överföra det svenska kulturarvet, med tanke på att de är uppvuxen med det. 

Vidare kan vi utifrån denna studie se att begreppet kulturarv är ett svårdefinierat ord med 

en väldigt stor innebörd som kan tolkas på olika sätt. Detta medför att förskollärarnas 

arbete blir komplicerat eftersom kulturarvet innehåller många olika aspekter att ta hänsyn 

till. Därför anser vi att det är av vikt att pedagoger diskuterar tillsammans hur de tolkar 

begreppet och att de kommer överens i arbetslaget hur de vill arbeta utifrån läroplanens 

strävansmål. 

 

Utifrån förskollärarnas berättelser kan vi utläsa att de ibland uttrycker att de har 

otillräcklig kunskap för att kunna synliggöra och uppmärksamma olika kulturer och barns 

kulturarv. I intervjuerna framkommer samtidigt att förskollärarna i studien arbetar på ett 

varierat sätt med målsättningen att alla barn och föräldrar ska trivas på förskolan. 

Fortbildning ser vi därför som en öppning som kan bidra till ökade kunskaper om andra 

kulturer och ökad trygghet för förskollärare när det gäller att lyfta fram olika kulturer. I 

den här studien har vi bland annat pekat på att kulturarv är ett komplext begrepp med vid 

och delvis oklar innebörd. Ett förslag på fortsatt forskning är att genomföra en kvalitativ 

studie som behandlar begreppet kulturarv på en djupare nivå för att synliggöra fler och 

djupare perspektiv på kulturarv i förskolan, utifrån förskollärares tankar och erfarenheter.  
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Bilaga 1 

Informationsbrev till förskollärare 

  

Hej! 

  

Vi heter Izabelle och Jenny och studerar till förskollärare vid Umeå Universitet. Vi läser 

vår sista termin och har precis påbörjat vårt examensarbete inom området mångkultur. Vi 

har valt detta område för att få en ökad förståelse för hur ett mångkulturellt arbetssätt kan 

komma till uttryck i förskolans verksamhet. Vi vill därför ta del av era tankar och 

erfarenheter för att vidga vårt perspektiv. 

  

Vi har valt att samla information genom att använda intervju som metod och vi önskar i 

första hand att intervjua förskollärare. Tanken är att intervjuerna kommer pågå i ca 20-30 

min och vi kommer att spela in dessa för att sedan kunna transkribera och analysera 

materialet. Vetenskapsrådets forskningsetiska principer ligger till grund för vår studie. Vi 

kommer därmed inte nämna varken förskolans eller förskollärarens namn i studien och ni 

har möjlighet att avbryta deltagandet och er medverkan när ni vill. Vi ser gärna att ett 

möte bokas in så snart som möjligt och då kommer vi givetvis till er förskola. Vi hoppas 

att ni vill och kan medverka. 

Har ni frågor eller funderingar hör av er till oss, tack på förhand! 

  

Med vänliga hälsningar, Izabelle och Jenny 

 

Izabelle Molin 

Mobil: 07X-XXXXXXX 

Mail: 

  

Jenny Larsson 

Mobil: 07X-XXXXXXX 

Mail:  
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Bilaga 2 

Intervjuguide 

  

- Hur länge har du arbetat som förskollärare/barnskötare? 

  

- Hur länge har du arbetat på din avdelning? 

  

- Hur ser variationen av nationaliteter ut på er avdelning? 

  

- Begreppet mångkultur, vad innebär det för dig? 

  

- Vad innebär ett mångkulturellt arbetssätt för dig? 

  

- Hur skulle du beskriva ert arbete med att bemöta och synliggöra olika kulturer på er 

avdelning? 

  

- Anser du att alla kulturer synliggörs i samma utsträckning? 

  

- Finns det några svårigheter med ett mångkulturellt arbetssätt? 

  

- Vilka fördelar kan du se med att arbeta med mångkultur i förskolan? 

  

- Vad är det första du tänker på när du hör begreppet kulturarv? 

  

- Hur skulle du beskriva ert arbete med att lyfta barns kulturarv på er avdelning? 

  

- Hur skulle du beskriva att ni arbetar för att ge barn medvetenhet om sitt egna kulturarv? 

  

- Anser du att det finns något specifikt kring detta arbete som ni måste lägga ner mer tid 

och arbete på? 

  

- Vad skulle du säga är särskilt viktigt att beakta i arbetet med mångkultur? 

  

- Finns det något mer som du skulle vilja tillägga? 


