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Sammanfattning  

Studiens syfte är att skapa insyn i hur pedagoger arbetar med att främja mångkultur i förskolans 

verksamheter. Förutom detta syftar studien på att undersöka vilken inställning pedagoger har till 

arbetet med mångkulturalism. Det är en kvalitativ studie som är baserad på fem intervjuer med 

pedagoger inom förskolans verksamheter, vilka tillsammans med litteratur inom ämnet utgör 

grunden för undersökningen. Studien visar på att pedagoger inom förskolan anser att det är av stor 

vikt att främja mångkultur i förskolan. De menar att det är berikande för barnen, att det positivt 

påverkar deras värdegrund då det lär dem att se alla människors lika värde. Vidare visar studien på 

att det finns skillnader bland hur olika förskolor arbetar med mångkulturalism, men att det finns 

genomgående likheter i det praktiska arbetet vad gäller att ta tillvara på barnens olika erfarenheter 

och kunskaper om sina respektive hemländer och kulturer. Studien visar även på att arbetet med 

mångkultur i förskolan i viss grad påverkas av huruvida verksamheterna har barn med olika kulturella 

bakgrunder eller ej. Inom de verksamheter där de saknas barn med olika bakgrunder upplevde 

pedagogerna att det mångkulturella arbetet motsvarade underlaget och därmed antingen saknades 

eller fanns i mindre utsträckning. Studiens slutsats är att mångkultur inom förskolan är ett område 

som behöver vidareutvecklas och förtydligas för att samtliga förskolor - oavsett hur det 

mångkulturella underlaget ser ut i barngrupperna - på ett tydligare sätt skall arbeta med 

mångkulturalism. 
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1. Inledning 

1.1 Problembakgrund och förståelse 

Enligt läroplanen för förskolan Lundgren (2011) ska förskolor i Sverige arbeta över 

nationsgränserna för att skapa en kulturell mångfald i förskolan: 

”Den växande rörligheten över nationsgränserna skapar en kulturell mångfald i 

förskolan, som ger barnen möjligheter att grundlägga respekt och aktning för varje 

människa oavsett bakgrund” Lundgren (2011 sid 4). 

Ambitionen är att det mångkulturella arbetet ska vara en del av barnens fostran och att detta 

ska resultera i att barnen känner respekt inför alla människors värde oavsett dennes bakgrund 

Lundgren (2010). Avsikten med det mångkulturella arbetet är inte att vi ska resa till andra 

länder, utan att vi på plats ska sträva efter att försöka få med andra länder och kulturer i vårt 

arbete med barnen på förskolan. Skolverket menar därmed att mångkultur är eftersträvansvärt 

i arbetet inom förskolan, men vad betyder mångkultur egentligen? Begreppet mångkultur kan 

ses på flera olika sett och används ofta för att beskriva sociologiska förhållanden inom 

grupper. Lahdenperä (2007) menar att begreppet mångfald eller mångkultur ger en bild av att 

det inom en grupp finns kulturella skillnader och olikheter. Den breda definitionen av 

begreppet mångfald och mångkulturalism menar författaren utgår från flera olika kriterier så 

som ”…ålder, funktions nedsättning, religion, sexuell läggning, värderingar, etnicitet, 

nationalitet eller nationellt ursprung, utbildning, livsstil, värden, utseende, social klass och 

ekonomisk status” (Lahdenperä, 2007, sid 68). Begreppet kan dock även ses med 

utgångspunkt i en smalare och till viss mån negativare definition. Denna definition menar 

författaren ser på individerna inom en grupp utifrån aspekter som kan användas i en mer 

nedsättande ton, så som ras eller etnicitet, kön och funktionsnedsättning. Utöver denna breda 

och smala definition av begreppet kan mångfaldsaspekterna enligt Lahdenperä (2007) 

kategoriseras utifrån synliga och icke synliga aspekter. 

Under utbildningens verksamhetsförlagda perioder (VFU) har jag kommit i kontakt med 

förskolor som har barn från många olika länder. Dessa förskolor har medvetet arbetat med att 

alla barnen ska synas i verksamheten. Bland annat pratar de mycket om vart barnen kommer 

ifrån samt gör olika projekt om barnens olika hemländer och kulturer tillsammans med alla 

barnen. Hultinger & Wallentin (1996) tar upp i sin bok; Den mångkulturella skolan om hur 

inspirerande det är att arbeta med barn som har olika nationaliteter.  

Min övertygelse är att alla barn är viktiga och att alla barn ska synas. Barn bör få kännedom 

om andra länder och kulturer - vi alla är olika, men vi ska respekteras för det. Jag känner själv 

ett stort intresse av att alla barn ska få vara med och känna sig inkluderade. Detta inte bara 

utifrån ett kulturellt perspektiv utan för att alla barn har lika värde oavsett hur vi är som 

människor. För att möjliggöra så detta arbete kan ske i förskolan är det en förutsättning att 

olika länder och dess kulturer synliggörs och uppmärksammas. Detta ska vara en naturlig och 

självklar del i det pedagogiska arbetet på förskolan, oavsett om där finns barn från olika 

kulturer eller inte.  
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Av denna anledning tycker jag att det ska bli intressant att studera hur det mångkulturella 

arbetet ser ut bland olika förskolor. Hur ser arbete kring mångkulturalitet ut och hur tar 

pedagogerna konkret an sig den uppgiften? Det ska bli intressant att studera hur förskollärare 

egentligen arbetar med kulturell mångfald i förskolan då detta är en tydlig ambition i 

Skolverkets läroplan för arbetet på förskolor. 

1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att få en djupare förståelse för pedagogers inställning till 

mångkulturalitet i förskolans verksamhet och en inblick i hur detta arbete praktiskt kan se ut.  

Vidare är syftet att få insikt i om det finns skillnader i pedagogers inställningar till 

mångkulturalitet i förskolor, beroende på mångkulturalitetens omfattning och sammansättning 

i respektive förskola.  

1.3 Frågeställningar 

- Hur ställer sig förskolans pedagoger till mångkulturalitet i förskolan? 

- Arbetar pedagogerna med att främja mångkulturalitet i förskolan? 

- Vilka skillnader kan urskiljas i pedagogernas arbetssätt beroende på om de har barn 

med flera nationaliteter eller inga alls i förskolegruppen? 

- Vilka fördelar/nackdelar med mångkultur i förskolans verksamhet? 

2. Metodisk ansats och datainsamlingsmetod 

Den metodiska ansatsen i denna studie är kvalitativ eftersom syftet är att få en djupare 

förståelse för ett sammanhang där människor verkar (Johansson och Svedner, 2010). Ett av de 

mest grundläggande dragen inom kvalitativ forskning är framförallt avsikten att skapa 

förståelse för hur informanter upplever situationen, samt deras syn på den (Bryman, 2008). 

Eftersom denna studie syftar till att skapa en inblick i hur pedagoger tänker och resonerar 

kring arbetet med mångkultur i förskolan, är användandet av en kvalitativ studie lämplig. 

Inom kvalitativ forskning inriktar sig forskaren på att få fördjupad kunskap inom ett specifikt 

område, vilket med fördel kan ske genom att observera och intervjua personer som finns inom 

det område som man vill undersöka (Bryman, 2008).  Två vanliga metoder inom kvalitativ 

forskning är observationer och intervjuer (Johansson och Svedner, 2010). I denna studie 

skulle exempelvis observationer vara en möjlig datainsamlingsmetod, men då observationer 

bland annat är tidskrävande och då mina frågeställningar kan vara svåra att observera har jag 

valt att i denna studie använda mig av strukturerande intervjuer. Detta eftersom jag då kan få 

fram pedagogers känslor och tankar inför arbete med mångkultur. Dimenäs (2009) menar att 

intervjuer är ett bra sätt att få fram information, det är även en metod som bidrar till att man 

lär sig att lyssna bättre. Att lyssna är något som man som pedagoger ständigt behöver träna på 

anser Dimenäs eftersom man använder sig av samtal kontinuerligt med föräldrar och barn. 

Genom att ha använt sig av intervjuer så tränas förmågan upp att lyssna samt att lära sig att 

ställa rätt frågor för att få ut så mycket som möjligt av samtalet. 

Den här studien har sin metodologiska utgångspunkt i studien av förskole pedagogers 

erfarenheter och upplevelser av att arbeta med mångkulturalitet i förskolan. För att kunna 

skapa insikt och en djupare förståelse, vilket är studiens syfte, har studien genomförts med 

både en fenomenologisk och hermeneutisk infallsvinkel. Thomassen (2007) menar att om 
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forskaren fokuserar sin uppmärksamhet på att försöka se världen såsom den upplevs av 

studiens intervjupersoner, så kan forskaren skapa sig en bild av deras erfarenheter och 

upplevelser. Om man gör detta kan ny kunskap och förståelse skapas om det ämne och 

område som undersöks.  Genom att använda mig av ett fenomenologiskt tankesätt kan jag i 

min studie få fram ett inifrånperspektiv av förskollärares beskrivningar och reflektioner av 

deras egna erfarenheter, upplevelser och åsikter av mångkulturalitet i förskolan. Detta ger mig 

en grundlig och bred bild av det jag vill undersöka, men fenomenologin förklarar inte hur 

mina intervjupersoners erfarenheter och upplevelser kan analyseras och jämföras. Därför har 

jag även valt att med hjälp av en hermeneutisk infallsvinkel tolka studiens material. 

Hermeneutiken gör att jag med hjälp av min förförståelse för ämnet kreativt kan tolka och 

reflektera kring materialet (Thomassen. 2007). Detta gör att en spiralliknande 

förståelseprocess startar, där nya tolkningar skapar nya frågor, nya tolkningar och så vidare.  

2.1 Urval av förskolor och informanter 
För att få en god inblick i pedagogers arbete med mångkultur i förskolan krävdes ett 

ställningstagande från min sida gällande urvalet av deltagande förskolor. Skulle jag välja 

förskolor med eller utan barn från olika länder eller skulle båda miljöerna finnas 

representerade bland dem deltagande förskolorna? Den praktiska verkligheten fällde 

avgörandet och valet föll dels på förskolor som jag kände till sedan tidigare. Detta 

bekvämlighetsurval ledde till att jag kom i kontakt med två pedagoger från två olika förskolor 

vilka var intresserade av att delta i min studie. För att ytterligare utöka antalet informanter 

valde jag att kontakta ytterligare tre förskolor i en kommun i övre Norrland. Dessa tre valdes 

ut slumpmässigt. Förskolorna kontaktades via mail med en förfrågan om det fanns någon 

pedagog inom verksamheten som kunde tänkas vara intresserad av att intervjuas om hur de 

arbetar med mångkultur i förskolan. 

Det visade sig finnas vissa skillnader mellan de deltagande förskolorna. Tre av förskolorna 

hade många barn från olika kulturer medan två av förskolorna antingen hade få eller helt 

saknade barn från andra kulturer. Detta medförde dock en klar fördel i möjligheten att kunna 

se om det fanns någon skillnad mellan förskolornas arbetssätt, beroende på andelen barn från 

annan kultur. En annan skillnad som fanns mellan de fem valda förskolorna var den 

geografiska. Fyra förskolor var centralt belägna i en större stad i övre Norrland medan en 

fanns belägen i glesbygd i övre Norrland.   

2.2 Upplägg och genomförande 

I den inledande fasen av insamlandet av materialet till denna studie tog jag kontakt med 

samtliga pedagoger och gav dem mer information kring den stundande intervjun. I min 

information meddelade jag avsikten med intervjun och att den avsågs att bli inspelade, men att 

respondenten skulle förbli anonym. Innan studiens material insamlandes var grundtanken att 

samtliga intervjuer skulle ske genom ett personligt möte. Jag kontaktade samtliga informanter 

inledningsvis per telefon för att skapa en förberedande kontakt. De pedagoger som inte gick 

att nå via telefon mailade jag till för att få kontakt med. På grund av de olika pedagogernas 

möjlighet att delta i studien har intervjuerna dock skett på två sätt. 
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Utgångspunkten för intervjuerna var den frågeguide som utformats utifrån forskningsfrågorna 

(se bilaga 1).  Två av pedagogerna har intervjuats personligen genom ett personligt möte, öga 

mot öga. Vid dessa intervjuer försökte jag att börja samtalet lite informellt kring sådant som 

inte direkt hade med intervjun att göra i syfte av göra mötet så avspänt som möjligt. Vid varje 

intervju kunde vi sitta avskilt från barngruppen och varje intervju tog ungefär 20 minuter. 

Intervjuerna spelades in med ett inspelningsprogram på min mobiltelefon. Inspelningen 

transkriberades sedan. Vissa delar från intervjuerna skrevs inte ned under 

transkriberingsmomentet eftersom dessa inte var relevanta för analysen eller studiens syfte. 

Dessa delar hörde till det informella samtal som ägde rum i början av intervjun. Under 

transkriberingen ändrades så lite som möjligt i den transkriberade texten.  

De tre pedagogerna som av olika anledningar ej kunde träffas personligen för ett 

intervjutillfälle, har istället fått intervjufrågorna skickade till sig via mail. Intervjufrågorna är 

samma forskningsfrågor som presenteras i intervjuguiden (se bilaga 1) och som de två 

pedagogerna i den muntliga intervjun svarade på. Dessa fick svara skriftligen med 

instruktionerna om att ge så utförliga svar som möjligt. Det material som insamlades från 

dessa tre pedagoger har ej transkriberats eller ändrats på då det ej skulle fylla något syfte att 

göra detta.  

 

2.3 Etiska överväganden och trovärdighet 

I studiens startskede hörde jag av mig till olika förskolor genom telefon och mail för att 

undersöka om det fanns något intresse i verksamheterna av att delta i mitt examensarbete. Jag 

frågade om det fanns pedagoger som skulle vilja ställa upp på en intervju som skulle handla 

om deras upplevelser och erfarenheter av mångkulturalitet i förskolan. När jag hade fått tag på 

tillräckligt många pedagoger att intervjua så hörde jag med informanten om denne ville ha 

frågorna i förväg. Detta så att informanten skulle kunna förbereda sig så bra som möjligt inför 

intervjun och så att jag skulle kunna få så bra svar som möjligt. 

Både innan och under intervjutillfället frågade jag informanten om det gick bra att jag spelade 

in samtalet. Jag informerade informanten om att det bara var jag som skulle lyssna på det 

inspelade materialet vilket även detta godkändes av samtliga informanter. Alla intervjuer har 

vid transkriberingen kodats och eventuella namn har bytts ut mot fiktiva för att se till så att 

ingen utomstående ska kunna få reda på vem informanterna är. Informanternas arbetsplats har 

inte uppgetts vid namn, inte heller ortnamn på verksamhetens geografiska placering har 

uppgetts. Detta för att ytterligare skydda informanternas sekretess. Efter att intervjuerna 

transkriberats har det inspelade materialet raderats. Den informationen som jag har fått av 

informanterna kommer jag endast att använda till denna studie, vilket även informanterna har 

upplysts om. Jag hade två informanter som gärna kunde ställa upp på en intervju men sedan 

hade jag svårt att få till några fler intervjuer därför fick jag välja att maila dem istället för att 

de hade de tid att svara på. Jag valde att skicka frågorna i förväg till mina informanter för att 

de skulle få chansen att tänka efter och kolla upp hur de jobbar med mångkultur i förskolan så 

att jag skulle kunna få ut så mycket som möjligt av svaren. När jag har intervjuat mina 

informanter så kan jag aldrig vara helt säker på att de svara som det egentligen är eller om de 
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förskönar deras arbete, men när jag ställer frågor till dem så måste jag utgå från att de som 

sägs är sant för dem.   

Validitet och reliabilitet är två begrepp som används inom forskning för att beskriva bland 

annat en studies kvalitet. Inom den kvalitativa forskningen, vilket denna studie tillhör, 

används begreppen på ett annat sätt än inom den kvantitativa. I jämförelse med den 

kvantitativa studien där validitet avser att mäta huruvida studien undersökt det som avsetts 

studera, är den kvalitativa definitionen av begreppet mer fokuserad på studiens hela 

forskningsprocess. Att som i kvantitativa studier använda sig av reliabilitet som ett 

mätinstrument av tillförlitlighet, överensstämmelse mellan olika mätresultat, skulle i den 

kvalitativa forskningen inte vara möjligt. Detta då den kvalitativa forskningen är beroende av 

det sammanhang som den är genomförd i. Begreppet reliabilitet används i större utsträckning 

inte av forskare inom kvalitativa studier eftersom denna ligger så nära i definition med 

validitets begreppet (Patel & Davidsson, 2003). Av denna anledning kommer endast denna 

studies validitet att diskuteras utifrån några av dem delar som Patel och Davidssson (2003) 

menar går att generalisera och därmed är värda att särskilja. Dessa är; problem vid 

insamlandet av material, redovisningen av resultatet samt forskarens medvetenhet om sin 

förförståelse i analysen. 

3 Litteraturgenomgång 

Studiens litteraturundersökning har skett på två sätt. Dels har redan känd litteratur från 

utbildningen använts, så kallad kurslitteratur. Dels har litteratur berörande ämnet inhämtats 

genom sökningar i Umeå universitetsbiblioteks databaser. I detta skede av 

litteraturundersökningen användes främst sökorden; skola, förskola och mångkultur. Dessa 

sökningar resulterade i ett stort antal litteraturträffar, även om det till större del handlade om 

mångkultur i skolan. Eftersom skolans och förskolans intentioner är likartade framstod även 

litteratur om mångfaldsarbete i skolan som intressant. Litteraturgenomgången presenteras 

under rubrikerna Kultur i samhället, mångkulturens historik i skolan, mångkultur i skolan och 

mångkultur i förskolan.  

3.1 Mångkulturens historik i skolan 

När skolan startade i Sverige så fick barnen som var ”fattiga” och ”obegåvade” inte läsa med 

de andra barnen, dessa elever fick istället gå minikurser. Flickor räknades till de barn som inte 

fick gå i den vanliga skolan, så även de fick gå minikurser. Minikurser liknade skolan men det 

var kortare dagar och eleverna fick endast lära sig det viktigaste och inget mer. År 1878 

försvann minikurserna och den första läroplanen kom, vilken kallades för normalplan. Under 

denna historiska period delades barnen upp i klasser efter deras ålder, vilka kallades för 

normalklasser. För att eleverna skulle kunna gå upp till nästa årskurs krävdes det av eleven att 

denne klarade av att ta sig till nästa nivå annars fick de gå om årskursen och fick inte gå med 

sina jämnåriga kompisar. De barn som inte klarade sig i klassen fick kvarsittning vilket 

innebar att man fick gå om en årskurs. Detta system medförde tillslut att många barn slutade 

skolan utan att de egentligen hade lärt sig så mycket. Många barn kunde av denna anledning 

därför varken läsa eller skriva (Hjörne och Säljö, 2013).  
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Tvåspråkighet är något som har blivit en självklarhet för barn att ha undervisning i på senare 

år. Detta till skillnad från 1960- talet då barnen inte fick ha tvåspråkig undervisning i skolan 

eftersom man trodde att detta kunde leda till språkblandning. Den dåvarande 

nomadskolinspektören skrev till och med om ”rubbningar i förbindelse mellan hjärnan och 

de mottagande och verkställande organen…”.(Jernström och Johansson, 1997 sid 11,) På 

1970-talet så började man dock inse att barn med en annan bakgrund också behövde och 

skulle få vara med i undervisningen. Dock så arbetade skolan fortfarande efter den gamla 

läroplanen (LGR 69) och i den fanns det inte med något om barn med andra kulturella 

bakgrunder. I (LGR 90) tas det till slut med om kulturell bakgrund och att skolbarnens hem 

och fritids förhållanden kan se olika ut. Barns kulturella bakgrund har därmed länge varit en 

outnyttjad pedagogisk resurs i skolvärlden. När så barn som hade en annan kulturell 

bakgrunds visades få sämre skolresultat påstod man att problemen låg hos barnet och dess 

bakgrund (Jernström & Johansson, 1997). 

3.2 Kultur i samhället 

En persons tankesätt är ofta färgad av den egna uppväxten och den egna kulturen, detta kan 

göra det svårt att förstå att andra inte tänker som en själv. Av den anledningen är det därför 

viktigt att som pedagog ha ett öppet sinne och att vara medveten om att vi alla ser på världen 

runt omkring oss på olika sätt, beroende på våra tidigare erfarenheter och upplevelser. 

Förutom att vårt tankesätt påverkas av vår uppväxt och den egna kulturen, blir vi även 

påverkade av det som finns omkring oss, exempelvis det som visas på tv, hörs på radio och 

den reklam som vi ser och hör. Detsamma gäller de kläder vi bär och de leksaker som vi leker 

med. Förändringarna sker fort och det gäller att försöka hänga med i utvecklingen. När 

exempelvis barnen leker så märker man ganska fort om man är uppmärksam vad de för 

stunden är intresserad av att leka. Lägger de till exempelvis en leksak eller ett annat föremål 

mot örat och pratar, så leker de mest troligt att det är en telefon och att de har ett samtal med 

någon annan. Barn snappar fort upp dessa aspekter i samhället och ger uttryck för dem i till 

exempel leken (Wehner- Godée, 2011).  

Enligt Hartman (2005) är mångfalden det som på många sätt skapar människan. Vi har alla 

egenskaper som formar oss som människor och det är viktigt att respekterar varandra för de 

egenskaper vi har. Därför är det även viktigt att skolan har de resurser som krävs för att kunna 

stötta barnen i deras utveckling. Samhällssyn och människosyn hör på många sätt ihop med 

varandra (Hartman, 2005). Därmed är det viktigt att pedagoger är medvetna om hur viktiga 

representanter de är för Sverige inom deras verksamheter så som exempelvis förskolan. 

Pedagoger förmedlar genom sitt eget agerande och beteende vad som är okey och inte. På 

samma sätt är pedagogen en bärare av vad som är det svenska samhällets mål och värderingar 

när det gäller barnen i förskolan. Pedagogers sätt att bemöta andra människor speglar den 

samhällssyn som råder, både på hur vi ska ta hand om barn men också på hur dem skall 

bemötas. Pedagoger kan erbjuda möjligheten att se hur det är i den svenska kulturen men de 

kan även ta vara på vad varje barn har att erbjuda och därmed erbjuda möjligheten att se hur 

det ser ut inom andra kulturer (Bozarslan, 2001).  

I arbete med nyanlända familjer kan pedagogen genom att ta väl hand om familjerna bidra till 

att skapa känslan av att dem är välkomna och trygga i samhället. Här är det inte endast barnen 
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som pedagogerna måste tänka på, utan det är även av lika stor betydelse att föräldrarna känner 

sig trygga på förskolan. Familjerna möter personalen på förskolan varje dag och för en 

nyanländ invandrarfamilj så är det ett viktigt möte. Detta då det ofta är pedagogerna inom 

förskolan som familjen har mest kontakt med jämfört med någon annan myndighet. Det finns 

många flyktingfamiljer som tidigare i sitt liv inte har känt sig trygg med sin omgivning. 

Därför kan önskan om att deras barn ska få känna sig trygga vara stor. På många sätt är 

förskolan en viktig del av dessa familjers liv och förskolans pedagoger påverkar i stor 

utsträckning föräldrarnas upplevelse av huruvida deras barn äntligen är trygga eller ej 

(Bozarslan, 2001).  

Förskolan har haft en viktig roll i vårt samhälle för att vi ska kunna växa som välfärd. Inte 

bara som pedagogisk verksamhet och omsorg för våra barn utan också som redskap för dem 

förändrade samhällsförändringarna som sker och har skett inom de politiska områdena så som 

arbetsmarknadspolitik, jämställdhet samt familjepolitik (Björk- Willén, Gruber & Puskás, 

2013). Barnens föräldrar har det inte heller så lätt heller. De kommer hit och ska lära sig ett 

nytt språk, hitta bostad och ett jobb. De som kommer hit säger att den tredje generationen 

kommer att få de bra medan de som kommer nu inte får det så bra. Många av dem lär sig inte 

språket och jobbar då på pizzerior och kemtvättar (Hultinger & Wallentin, 1996).  

 

3.3 Mångkultur i skolan 

Genom att jobba på en skola med kulturell mångfald så finns möjligheten att vara med och 

skapa nya upplevelser och erfarenheter varje dag. Svenska barn och barn med föräldrar från 

ett annat land kan lära sig så mycket av varandra. Genom att kolla på olikheterna hos varandra 

kan vi värdera dem hos varandra. När barn föds i Sverige så har många av oss föreställningen 

och åsikten att barn är en egen individ som har rätt till en egen säng och eget rum, att de ska 

få vara med och bestämma, att föräldrarna ska vara med och hjälpa till på föräldramöten med 

mera. Dessa föreställningar och åsikter på barn och barnuppfostran kan se helt annorlunda ut 

att om man kommer från ett annat land med en annan kultur än den svenska. Det är därmed 

viktigt pedagoger har förståelse för denna kulturella skillnad och är öppna för dessa olikheter. 

Alla föräldrar vill att deras barn får det bästa av livet, men uppfostran och kunskapssynen kan 

skilja sig mellan människor som har olika kulturella bakgrunder. Det är även stor skillnad 

mellan invandrargrupperna. Det är svårt att behandla alla barnen lika och samtidigt ska man 

inte heller behandla dem lika då barn har olika behov. Det är viktigt att tänka på vilken kultur 

barnen kommer ifrån. Om man skulle behandla alla barn lika och bara undervisa dem som 

svenskar. Vad gör man då med det som barnen kommer med i deras ryggsäckar. Är 

invandrarbarns kultur betydelselös för oss kan man ju undra? (Hultinger och Wallentin, 

1996).  

Det som vi kan uppfatta normalt i vår kultur kan vara onormalt i någon annans kultur, detta 

kan skapa problem när vi arbetar med barnen. Vårt sunda förnuft och gemensamma omdöme 

har fått konkurrens från annat håll. Det är inte lätt att fortsätta jobba på samma sätt längre. De 

är viktigt att vi inte ger oss och byter förhållningssätt helt och hållet för det kan bli konstigt i 

undervisningen. När man jobbar med en klass som till mestadels består av invandrarbarn så 
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kanske dem inte kommer lika långt fram i läroböckerna trots att deras arbetsmoral är bra. Det 

kan ta tid som pedagog att hitta ett bra sätt att jobba på, om man ska tänka på barnens 

bakgrunder (Kernell, 2002).  

3.4 Mångkultur i förskolan 

Det är omöjligt att ha en syn på barn i behov av särskilt stöd för specifikt invandrarfamiljer 

eftersom alla familjer oavsett kulturell bakgrund har olika erfarenheter och bakgrunder. Även 

om barnen kommer från samma land så kan de ha olika syn på saker beroende på olika 

omständigheter. En del länders kulturers syn på exempelvis funktionsnedsättningar kan i 

Sverige anses vara förlegat. I vissa länder får man ingen hjälp om man har ett barn med 

funktionsnedsättning och många familjer tycker att deras liv har blivit förstörda när de får ett 

barn som har en kraftig funktionsnedsättning. Utöver detta kan föräldrarna känna rädsla inför 

möjligheten att deras barn inte ska växa upp lyckliga eller att ingen ska vilja ha dem. Denna 

situation kan för en invandrarfamilj ge upphov till en kulturkrock när de möter den svenska 

kulturen där barn med funktionsnedsättningar är lika mycket värde som barn utan 

funktionsnedsättningar. Förutom detta exempel på potentiell kulturkrock kan det i förskolans 

verksamheter krocka kulturellt när de gäller enklare regler eller synsätt på förskolan. Därför 

måste pedagoger vara lyhörda och lyssna på föräldrarna och uppmärksamma om det är något 

som föräldrarna inte förstår. Om så är fallet behöver missförståndet redas upp genom att 

tydligare och bättre förklara varför det är eller ser ut på ett visst sätt inom förskolan 

(Bozarslan, 2001). 

Att aktivt arbetat med mångkultur i förskolan är en betydelsefull del i Lundgren (2011) 

läroplan. Lunneblad (2006) skriver i sin avhandling om att en anledning till varför vissa 

förskolor inte arbetar aktivt med månkultur har att göra med pedagogernas osäkerhet gällande 

hur arbetet med mångkultur i förskolan ska se ut. Framförallt menar författaren att arbetet 

med mångkultur riskeras att inte arbetas med om verksamheten inte har invandrarbarn, detta 

då det inte hamnar i den vanliga verksamheten. 

4 Resultatdel 

I denna del kommer resultaten från studiens intervjuer presenteras samt en kort presentation 

om studiens informanter. 

4.1 Presentation av studiens informanter 

Pedagog 1 (P1): Är en kvinnlig förskollärare som jobbar på en förskola där barnen har 

blandade nationaliteter. Förskolan är centralt belägen i en större stad i Norrland. 

Pedagog 2 (P2): Är en manlig förskollärare som jobbar på en avdelning där barnen endast har 

svensk bakgrund. På förskolan finns det dock ett mindre antal barn med annan nationalitet. 

Förskolan är centralt belägen i en större stad i Norrland. 

Pedagog 3 (P3): Är en kvinnlig förskollärare som jobbar på en förskola där barnen har 

blandade nationaliteter. Förskolan är centralt belägen i en större stad i Norrland  
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Pedagog 4 (P4): Är en kvinnlig barnskötare som jobbar på en avdelning där barnen endast har 

svensk bakgrund. Denna förskola ligger i ett mindre samhälle i nära anknytning till en större 

stad i Norrland.  

Pedagog 5 (P5): Är en kvinnlig förskollärare som jobbar på en förskola där barnen har 

blandade nationaliteter. Förskolan är centralt belägen i en större stad i Norrland 

4.2 Hur ställer sig förskolans pedagoger till mångkulturalitet i förskolan? 

Samtliga pedagoger i studien uttryckte vikten av att arbeta med mångkulturalitet i förskolan. 

Pedagogerna beskriver det i termer av att öka förståelsen för människors olikheter samt av 

den berikande faktorn att lära sig om andra kulturer. Förskolan beskrivs i detta sammanhang 

som en möjliggörare för den berikande kunskapen.  

”Vi ser det som endast positivt att ha många nationaliteter i gruppen. Barn reser 

mycket och de är väldigt intresserade om hur det är i andra länder. Vi kan på ett 

enkelt sätt öka barnens förståelse om hur det är i andra länder då det blir naturligt 

att prata om det då barnen kommer från andra länder” (P1). 

”…de är mer liksom en lärorik situation för barnen att få se att de finns annat än 

bara de man jobbar med. Så det är en fördel, en lärorik fördel för barnen. Att få ta 

del av de och få göra något annat också. Som de kanske inte gör hemma eller 

skulle göra i sin egen vardag hemma utan att möjligheten kan ges på förskolan.” 

(P4) 

Bland pedagogerna fanns det dock några som var osäkra på hur detta arbete skulle kunna ske i 

förskolan i de fall där det inte fanns några barn med annan nationalitet. Detsamma gällde i de 

fall där pedagogerna ansåg att barnen var för unga för att kunna dra nytta av ett 

mångkulturellt arbete i verksamheten.   

”Vi har så små barn på vår avdelning så vi jobbar inte så mycket med de för jag 

vet inte om de skulle märka att vi pratar om ett annat land” (P2). 

”Generellt tycker jag att det är viktigt att möta andra kulturer och få en inblick i 

hur andra har det. Att lära sig några ord på ett annat språk är roligt och 

stimulerande redan i tidig ålder. Men eftersom jag arbetar med små barn är inte 

det inte alltid så lätt. ” (P3) 

4.3 Arbetar pedagogerna med att främja mångkulturalitet i förskolan? 

Pedagogerna i studien arbetade i olika stor utsträckning med att främja mångkulturalitet i 

förskolan. Metoderna i arbetet med att främja mångkulturaliteten var i flera fall likartade även 

om det fanns de som urskiljde sig. Trots deras likheter i arbete med mångkulturalitet hade 

pedagogerna olika sätt att se på vad mångkulturalitet är.  

Pedagog 1 berättade att dennes förskola arbetar med mångkulturalitet genom att barnen bland 

annat får lära sig enklare fraser på sina kamraters modersmål, att de sjunger sånger på andra 

språk än svenska samt att dem även pratar om deras kamraters nationalitet. Förskolan 
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uppmuntrar även föräldrarna till barn med en annan nationalitet om de vill komma till 

förskolan och berätta om deras kultur, deras högtider och traditioner.  

”Vi tar hjälp av hemspråkslärare för att lära oss mer om kulturen och språket.” 

(P1) 

I förskolan som pedagog 2 arbetar vid, arbetar man med mångkulturalitet främst genom att 

låta barnen själva få berätta om sin egen kultur för sina kamrater. De brukar även 

uppmärksamma barnens nationaliteter genom att till exempel äta traditionsenlig mat från 

barnens nationalitet. Vid traditionsenliga högtider i Sverige, så som jul och midsommar, 

sjunger de sånger på alla barnens språk.  

”Vi brukar uppmärksamma de vid högtider som t.ex. vid jul. Då brukar vi sjunga 

sångerna på deras språk också.” (P2) 

För pedagog 3 innebär arbetet med att främja mångkulturalitet att dem i förskolan sätter upp 

flaggor från länderna som barnen har anknytning till. Dem har även haft temaarbete om de 

olika världsdelarna.   

”Vi sätter upp flaggor från det land som barnens föräldrar kommer ifrån och 

bredvid deras ord för välkommen” (P3). 

Pedagog 4 uppger att det mångkulturella arbetet i dennes förskola främst kretsar kring de 

svenska traditionerna och högtiderna. Men beskriver att dem i det vardagliga stöter på 

funderingar hos barnen i förskolegruppen om andra nationaliteter och kulturer och att de då 

vid dessa tillfällen bemöter barnens frågor.  

”Sen har vi jobbat efter om något barn har frågat något eller liksom då har man 

jobbat med de också. Om dom har frågat nånting. Varför är han svart exempelvis 

eller varför har han inte samma färg som vi. Varför har dom inte samma kläder 

som vi. Varför ser dom ut så.. Då har man tagit upp de då. När barnen har frågat” 

(P4) 

I pedagog 5 förskola firar dem alla barns högtider samt uppmärksammar modersmålsdagen. 

De sätter också upp flaggor från de länder som barnen ursprungligen kommer ifrån.  

”Vi uppmärksammar högtider från olika länder, som ex. Kinesiskt nyår. Vi firar 

Modersmåls Dagen tillsammans med musik från olika länder. Vi har olika flaggor 

uppsatta från olika länder” (P5). 

P1,P2,P3 och P5 arbetar alla med att på enkla sätt försöka få med andra kulturer än den 

svenska i förskolans dagliga arbete, men på olika sätt. Dem arbetar med att barnen som har en 

annan nationalitet ska få visa vart de kommer ifrån och att dem ska få berätta om det. På ett 

individuellt plan uppger dessa pedagoger att dem försöker att lära sig enklare fraser på 

barnens modersmål för att lättare kunna kommunicera med barnen. P4 menar att de på deras 

förskola inte har några barn från någon annan nationalitet och att dem därför inte lägger ned 

så mycket energi på det.  
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4.4 Finns skillnad i pedagogernas arbetssätt beroende på om de har barn med flera 

nationaliteter eller inte i förskolegruppen? 

Pedagog 1 och pedagog 2 uppger att de arbetar med mångkulturalitet på olika sätt beroende på 

om de har barn med många olika nationaliteter i förskolegruppen eller inte. Under de perioder 

då förskolegruppen saknar barn från andra nationaliteter menar pedagogerna att dem endast 

pratar om andra länder mer generellt. Detta i jämförelse då dem har barn från andra 

nationaliteter då dem uppmärksammar de specifika nationerna som barnen härstammar ifrån.  

”Vi jobbar som vanligt men har vi många barn med olika nationaliteter så 

uppmärksammar vi de. Vi kan titta på kartan var de kommer ifrån sedan kan vi 

kolla om man kan köra bil dit eller om man flyger. Vad finns de för mat, eller 

djur” (P2). 

Pedagog 3 och 4 menar att deras arbete inte påverkas av vilka nationaliteter som barnen i 

förskolegruppen har. Pedagog 4 ställer sig dock tveksam till hur det mångkulturella arbetet 

skulle te sig om deras förskola skulle ha barn från andra nationaliteter. 

”Men sen vet jag inte om de skulle komma nån specifik kultur skulle man kunna 

jobba med nån specifik kultur. Vad heter dom asså. Vissa utomlands har ju andra 

kulturer än vad vi har att man lägger in de också deras olika specifika firanden vet 

jag inte hur man gör då utan de är väl sånt man får ta den dagen de kommer. Hur 

man ska ställa sig till de om vi ska fira de eftersom vi är i Sverige. Jag då aldrig 

varit med om att folk gör de där jag jobbar att dom har ändrat att dom har tagit in 

dom kulturerna också. Jobbat efter de. De ända jag vet är att de har varit fall där 

vissa inte firar jul men dom har fortfarande kört julen som tradition. Som 

traditioner på förskolan och då dom fått göra andra grejer.” (P4) 

Pedagog 5 säger sig alltid ha haft barn med många nationaliteter på sin arbetsplats och att 

arbete med mångkulturalitet därför tillhör vardagen för pedagogerna på dennes förskola.  

”Vi kan dagligen arbeta med mångkultur just eftersom vi har så många olika 

nationaliteter i barngruppen. Alla barn är en tillgång i arbetet med olikheter som 

berikar” (P5). 

4.5 Finns det fördelar/nackdelar med mångkultur i verksamheten? 

Alla pedagoger anser att en verksamhet med mångkulturalitet ger barnen klara fördelar 

eftersom vi kan lära av varandra och att olikheterna berikar.  

”Det finns bara fördelar med mångkultur i förskolan. Man blir öppnare mot 

varandra. Man blir inte rädd om de kommer en olikfärgad på gatan.” (P2) 

”Många fördelar finns, att motarbeta segregering och att alla människor ska få en 

förståelse för olikheter och likheter mellan olika länder och kulturer. Minska ”vi” och 

”dom” tänket”(P5). 

Det pedagogerna dock uppger som en nackdel är språket och de barriärer som det kan 

medföra. För att motverka denna nackdel tar pedagogerna och deras arbetsgrupper hjälp av 
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tolk, framförallt vid samtal med föräldrarna. I den vardagliga kommunikationen med barnen 

fungerar ofta kroppsspråk bra uppger pedagogerna.  

”Det kan bli språkförbistringar och svårt med information till familjerna men det 

får vi hjälp med. Vi anlitar tolkservice för att kunna genomföra exempelvis 

utvecklingssamtal, föräldramöte mm” (P1)  

”Nja, egentligen inte. Om man förstår behov av tolk och är tydlig med vilka 

förväntningar som finns från vår sida och från föräldrarnas sida.” (P3) 

”Nej, jag ser bara fördelar. Dock kan det såklart vara ett problem när språket inte 

räcker till men som tur var finns det tolkar att hyra in, kroppsspråk och bilder att 

använda sig av. Man får vara lite kreativ helt enkelt i kommunikationen med 

familjer.” (P5) 

5 Analys 

5.1 Mångfald skapar människan 

Mångfald i förskolan är någonting bra och eftersträvansvärt är någonting som både den här 

studiens informanter och forskare inom ämneslitteraturen är överens om Lunneblad (2006). 

Samtliga informanter i studien menar att det är bra att det finns en mångfald i förskolan 

eftersom det är bra att vi är olika och att vi kan dra nytta av detta i verksamheten. 

Informanterna påpekade även att vi kan lära oss mycket av varandra och att det är någonting 

bra. På samma sätt menar Hartman (2005) att mångfald är något som skapar människan och 

att det är våra olikheter som vi ska dra nytta av. Hultinger och Wallentin (1996) lyfter även 

upp aspekten av hur svenskfödda barn och invandrarbarn har mycket de kan lära sig av 

varandra. 

Att lära sig av varandra är ett återkommande tema för många av informanterna. Flera av 

informanterna lyfter den mångkulturella aspekten som en stor fördel även när det kommer till 

att forma och skapa positiva värderingsgrunder hos barnen som bygger på respekt och 

förståelse för allas lika värde. Som Lundgren (2011) säger är ambitionen att mångkulturella 

arbetet ska vara en del av barnenets fostran, vilket resultera i att barnen känner respekt inför 

allas lika värde. En del av detta arbete innehåller även raserandet av fördomar och förutfattade 

meningar bland barnen. En av informanterna i denna studie tog upp just denna aspekt av 

uppfostran och att mångkulturaliteten i förskolan förenklade denna process. Denna pedagog 

menade att det var viktigt att visa på att vi är olika men att förklara varför det är så. Som 

exempel tog hon upp fördomen om att invandrare lever på bidrag och dylikt. Men att 

fördomen enkelt kan raseras genom att förklara precis som Hultinger och Wallentin (1996) 

beskriver om att det inte bara är barnen som kommer hit, utan även deras föräldrar. Den 

livssituation som den nyanlända familjen befinner sig i påverkas av att familjemedlemmarna 

oftast inte kan språket och att de kan ha svårigheter med att få arbete och bostad.  Denna 

aspekt av situationen får kanske inte barnen med sig hemifrån, istället kan förskolan utgöra 

den kunskapsportalen och motverka de tänket menar informanterna.  
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5.2 Pedagogens roll i verksamhetens mångkulturella arbete 

Bristen av barn från andra kulturer än den svenska benämndes som en av studiens informanter 

som någonting tråkigt och att detta försvårade det mångkulturella arbetet inom verksamheten. 

En del av verksamheterna valde enligt pedagogerna att inte alls jobba med mångkultur 

eftersom de inte ansåg det som nödvändigt, då de ändå inte hade några barn med annan kultur.  

Detta är Lunneblad (2006) inne på som menar att avsaknaden av barn med annan kulturell 

bakgrund lyfts som en anledning till varför förskolor inte aktivt arbetar med ämnet. Vilket 

enligt honom bland annat kunde handla om pedagogernas osäkerhet. Denna osäkerhet märks i 

denna studie då de flesta av informanterna vill arbeta mer med mångkultur men att de har 

svårt att veta hur de ska arbeta med det – framförallt om det saknas mångkulturellt underlag i 

barngrupperna.  

5.3 Pedagoger – Sveriges representanter 

Bozarslan (2001) menar på att pedagoger är viktiga representanter för Sverige eftersom 

förskolan är den del av samhället som familjerna möter mest. Därför är det viktigt att som 

pedagog tänka efter vad man säger för något och hur man säger det. Hon menar också att det 

är pedagogernas jobb att möta nya familjer och att de har en stor del i ansvaret om att 

familjerna ska känna sig trygga. När en flyktigfamilj kommer hit så är det förskolan som de 

har mest kontakt med och har de inte känt trygghet förut så är det viktigt att det skapas en 

trygghet i förskolan. En av informanterna i denna studie lyfter denna viktiga del i det 

mångkulturella arbetet och berättar att när det kommer ett barn från ett annat land så brukar de 

uppmärksamma barnet genom att exempelvis lära sig en del ord på barnets språk, äta mat från 

deras hemland samt att de brukar bjuda in föräldrarna och så kan de få berätta lite mer om 

landet de kommer ifrån. På detta vis kan barnet och föräldrarna bli en del av förskolans arbete 

och känna sig välkomna och trygga inom verksamheten.   

Bozarslan (2001) menar att pedagoger på förskolan har ett stort ansvar att se till så att 

invandrarfamiljer eller barn med annan kultur ska få komma in i verksamheten på ett bra sätt 

och att man är tydlig med vad som gäller här eftersom de kanske inte är vana med samma 

rutiner eller förskoleverksamhet som finns i Sverige. En av studiens informanter tycker att det 

fungerar bra att arbete med barn och föräldrar från andra länder, bara man är tydlig med vad 

det är som gäller både från deras håll och från förskolan.  

6 Diskussion 

Syftet med denna studie är att få en djupare förståelse för pedagogers inställning till 

mångkulturalitet i förskolans verksamhet och en inblick i hur detta arbete praktiskt kan se ut.  

Vidare är syftet att få insikt i om det finns skillnader i pedagogers inställningar till 

mångkulturalitet i förskolor, beroende på mångkulturalitetens omfattning och sammansättning 

i respektive förskola. Jag har då använt mig av en kvalitativ metod där jag valde att intervjua 

fem förskollärare om mångkultur.  

6.1 Metoddiskussion 

Tanken jag hade med varför jag ville skriva om just mångkultur i förskolan var att jag har 

arbetat och haft VFU på förskolor som har svårt att veta hur man kan arbeta med mångkultur i 
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förskolan samt att jag har mött många pedagoger har varit osäkra. I motsats till dessa 

upplevelser har jag även haft VFU på förskolor som har arbetat med mångkultur på ett bra sätt 

vilket gjorde att jag därför tyckte att det skulle vara intressant undersöka hur det är på andra 

förskolor. Förutom detta ville jag även undersöka vilka svårigheter, men även fördelar som 

det finns med att arbeta med mångkultur i förskolan.  

För att lyckas med detta valde jag att göra en kvalitativ studie med strukturerade intervjuer. 

Jag upplevde att det var rätt beslut för min studie då det hade varit svårt att endast göra en 

litteraturstudie på ämnet. Genom att ha läst på i litteratur och i skolplanens läroplan så har jag 

insett att de inte finns så mycket litteratur om det som jag hade hoppats på, dock så fanns det 

skrivet i läroplanen. Jag trodde att de skulle finnas mer om just mångkultur eftersom vi i 

Sverige har en lång tradition av öppna gränser, med både invandring och utvandring. Det kan 

ju därför inte vara någon nyhet att det finns olika kulturer och religioner i Sverige, utan att vi i 

Sverige är ett mångkulturellt samhälle med människor från hela världen. Om jag hade gjort en 

kvantitativ studie genom en enkätundersökning tror jag att det hade varit svårt att få en 

djupare förståelse för hur mångkultur arbetas med och upplevs av pedagoger inom förskolan. 

En enkät erbjuder inte samma möjlighet av att få grundliga och informationstömmande svar 

så som en intervju kan göra. Bland mina informanter fanns dock svårigheten med att få till ett 

intervjutillfälle vilket gjorde att jag blev tvungen att genomföra några av intervjuerna 

skriftligen vilket var en nackdel för studien.  

Efter mina intervjuer sökte jag återigen litteratur inom området men tyckte fortfarande att det 

var svårt att hitta relevant information. Detta behöver inte betyda att det inte finns forskning 

inom ämnet utan att jag inte har använt rätt sökord för att få bra med sökträffar. Jag vet att den 

litteratur som jag har hittat har bidragit till att kunna genomföra en bra analys av mitt material.   

De problem som jag kan se kring insamlandet av materialet är dels de svårigheter som jag 

stötte på gällande att få till en personlig intervju. Då detta inte blev möjligt blev jag tvungen 

att skriftligen genomföra tre av intervjuerna. Detta gjorde det bland annat svårare för mig att 

ställa följdfrågor som i sin tur hade kunnat ge en bättre förklaring till det som sägs. En annan 

nackdel med dessa intervjuer är att dessa informanter på ett annat sätt kunnat förbereda sina 

svar och att jag därigenom gått miste om ett rakare, direktare och kanske i viss mån ärligare 

svar på frågan. Med detta i åtanke blir de två intervjuer som genomfördes muntligen mer 

tillförlitliga än de tre andra. Trots detta väljer jag att tro att de svar som de tre skriftliga 

intervjuerna genererat är uppriktiga och korrekta då motsatsen inte heller går att bevisa. En 

informant kan lika gärna vid en muntlig intervju försköna sanningen för att exempelvis inte 

framställa sig som lika duktig. Ytterligare en aspekt som gör att jag känner mig trygg med 

mitt material är den att jag bett om utförliga och uttömmande svår från de tre skriftligen 

genomförda intervjuer, vilket jag även fått och då dessa ibland har kunnat vara längre än dem 

jag fått via de muntliga intervjuerna. Kring detta tänker jag att informanterna kanske vågade 

berätta mer öppet och noggrannare skriftligen eftersom ett intervjutillfälle kan kännas konstigt 

och olustigt. Medan när man i lugn och ro själv kan svara på frågor med grundligt tänker efter 

och inte bara svarar något på måfå för sakens skull. 



  18 
 

När det kommer till redovisningen av materialet så anser jag att jag så lite som möjligt har 

förändrat det som informanterna sagt. Detta dels då tre av intervjuerna redan fanns i skriftligt 

format och då dessa ord var deras utan min inblandning, men även då de intervjuer som 

transkriberades endast förändrades minimalt då jag lät talspråk och ord utan direkt mening för 

innehållet vara kvar. Det som kan vara problematiskt är att jag för att på ett lättläst och 

ändamålsenligt sätt kunna redovisa mitt material har behövt endast ta ut kortare citat från 

mina informanter. Jag har inte lämnat läsare någon möjlighet att helt följa den konversation 

som intervjun består av. Detta gör att citaten ibland kan ses lämna sitt sammanhang, vilket jag 

däremot har försökt motverka genom att i texten beskriva vad som på ett allmänt plan 

diskuterats.  

Gällande min förförståelse för ämnet när jag gjorde min analys så tycker jag att jag på ett 

meningsfullt sätt har sammanlänkat olika delars betydelse. Eftersom jag inte har påverkat 

materialet i större utsträckning med min förförståelse utan sammankopplat befintlig litteratur 

med det som mina informanter sagt via sina intervjuer upplever jag att analysen visar ett 

tillförlitligt resultat för den grupp av pedagoger som har intervjuats.  

 

6.2 Innehållsdiskussion  

Genom intervjuer och litteraturgenomgång har jag märkt att det finns en stor osäkerhet hos 

pedagoger vad gällande arbeta med mångkultur i förskolan. Många pedagoger känner att de 

vill arbeta mer på främja mångkulturen i förskolan, men att de inte riktigt vet hur de ska gå 

tillväga. Jag kan förstå det stora ovissheten med att arbeta med mångkultur i förskolan 

eftersom det inte finns särskilt mycket litteratur om det.  

När jag frågade mina informanter om hur de arbetar med att främja mångkulturen så var de 

flesta positiva till det och ansåg sig arbeta med det väldigt mycket, dock så märkte jag att de 

sa sig arbeta med det, men jag såg att det fanns en osäkerhet hur de skulle arbeta med att 

främja mångkulturen. Det kändes som om de bara tillförde lite mångkultur, genom att någon 

gång prata om andra länder eller kanske ha en skylt med ett annat språk, men de tog sällan 

med det i det vardagliga arbetet - utan det blev något extra. Några av mina informanter var 

osäkra eller arbetade inte alls med mångkultur men när jag ställde frågan om det fanns några 

svårigheter så sa de bara att språket kan vara svårt ibland. Wehner- Godée (2011) menar att 

mångkultur inte bara behöver betyda att vi kommer från olika länder utan de kan även betyda 

vad vi har för etnicitet, kön, sexuell läggning eller om vi har ett handikapp. Därför tycker jag 

att mångkultur är en del av förskolan och de ska ingå i det dagliga arbetet med barnen på 

förskolan.  

Det jag upplevde som konstigt från mina intervjuer, var att en av mina informanter berättade 

att hon tyckte att det var viktigt med mångkultur i förskolan, men att de ändå inte arbetade 

med det på förskolan nu eftersom de inte hade några barn från andra länder. Jag tycker att det 

är konstigt att man inte arbetar med det om man tycker att det är viktigt och avsaknaden av 

barn från andra länder borde inte påverka möjligheten av att arbete med mångkultur. En av de 

andra informanterna och som även hon inte hade några barn från andra länder i sin 

verksamhet, påpekade hur viktigt det var att arbete med mångkultur och visa barnen att vi ser 
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olika ut och kommer från olika länder men att vi är lika mycket värda för det (Lundgren, 

2011). 

Bland mina informanter fanns det en informant som jag upplevde stack ut åsiktsmässigt. 

Denna informant kunde enligt mig uttala sig väldigt klantigt i vissa frågor. Jag kan tycka att 

det är väldigt viktigt att man tänker efter som pedagog, i hur man säger saker och ting. Om jag 

som forskare med min förförståelse tog det hon sa som stötande och felaktigt, hur skulle då en 

nyinflyttad familj ta det?  

Mångkultur i förskolan tror jag det arbetas mer med nu än det gjordes för flera år sedan. Jag 

tycker själv de är spännande med fler kulturer i förskolan för vi kan ge varandra så mycket. 

Som med allt finns det svårigheter i att arbeta med mångkultur och jag kan hålla med om att 

språket kan bli ett problem som mina informanter pratade om. Men det finns tolk och man 

kommer långt med kroppsspråk samt att man kan lära sig lite nya ord på det andra språket.  

Den övergripande slutsatsen med denna studie är dock att arbetet med mångkultur inom 

förskolan är mycket viktigt och att vi som pedagoger inom förskolans verksamheter har ett 

stort ansvar, specifikt när det kommer till att skapa positiva värdegrunder hos barnen gällande 

acceptans och respekt för människors lika värde. Det är viktigt att vi tänker på att vi är 

representanter för Sverige och att det vi gör och säger får en effekt både för barnen men även 

för deras familjer. En annan slutsats som jag kan dra efter att ha genomfört den här studien är 

att osäkerheten bland pedagoger är stor och att arbetet med mångkultur inom förskolan är ett 

område som måste vidareutvecklas. Det ska inte spela någon roll om förskolan har barn med 

utländsk bakgrund eller ej för att mångkultur ska vara en självklar del i förskolans 

verksamhet. För att åstadkomma detta tror jag att det krävs större kunskap ute i 

verksamheterna om vad begreppet mångkultur betyder och hur vi kan arbeta med det i 

barngrupperna.  
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Bilaga 1  

Intervjufrågor. 

 

1. Hur ser det ut på din arbetsplats/förskola/avdelning beträffande mångkultur? Finns det 

många barn med olika nationaliteter? Vilka nationaliteter? Finns personal med annan 

bakgrund? 

 

2. Hur arbetar ni med mångkultur på er förskola? 

 

 

3. Ger ni samma bemötande oavsett vart barnen kommer ifrån? 

 

4. Hur arbetar ni med mångkultur om ni har många barn med olika nationaliteter. Hur 

arbetar ni med mångkultur om ni har få nationaliteter i barngruppen? 

 

5. Finns framgångsfaktorer/ fördelar med mångkultur i verksamheten? Om ja – Vilka? 

Om nej Varför inte? 

 

6. Finns det några problem/nackdelar med mångkultur i verksamheten? Om ja Vilka? 

Hur arbetar ni med dem då? 

 

7. Hur ser föräldrarna på ert arbete med mångkultur? Finns skillnader i hur föräldrar ser 

på mångkultur beroende på om de själva kommer från en annan kultur eller om de 

kommer från Sverige? Får föräldrarna ta del av ert arbete med mångkultur? Om ja, på 

vilket sätt får de ta del av den i sådana fall? Om nej, varför tar de inte del av det? 

 

8. Hur arbetar ni med om det kommer ett nytt barn med en ny nationalitet? 

 

 


