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Abstract 
 

The purpose of this study has been to examine what approach and experience 

pedagogues at pre-schools, with a limited amount of nationalities, have regarding 

cultural promoting work in pre-schools. The concept ”cultural promoting” mainly 

regards the children's cultural backgrounds. The first question formulation 

focussed on the what the concepts ”cultural promoting” and ”cultural diversity” 

meant to the pedagogues. The second question focussed on the interpretation and 

knowledge of what the syllabus says about cultural promoting work. 

Earlier research has shown that there exists an insecurity among the pedagogues 

regarding how they should work in a culturally promoting way, however, Swedish 

research in this area is very limited.  

The method used in this study has been qualitative interviews and a total of six 

pedagogues from four different pre-schools have been interviewed. The result 

gave a varied view regarding what can be looked upon as cultural promoting 

work. All the pedagogues agreed that working with other native languages than 

Swedish was considered cultural promoting. The knowledge about the contents of 

the syllabus varied greatly among the pedagogues.  

The conclusion shows a positive attitude among the pedagogues towards cultural 

promoting work, however, they were insecure about how to shape, develop and 

perform the actual work, which can be linked back to their amount of knowledge 

about the syllabus. 
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Inledning 
 

Jag har genom vistelse i olika förskolor, under utbildningen, skaffat mig 

uppfattningen om att det kulturfrämjande arbetet, som främst har med barnens 

kulturella bakgrund att göra får komma i skuggan av annat. En annan uppfattning 

jag har är att det kretsar en osäkerhet kring hur detta arbete ska se ut och vad som 

är rimligt att göra för att främja de representerade kulturerna i förskolan. Denna 

uppfattning har jag främst skaffat mig i förskolor där majoriteten av barnen på 

avdelningen eller i hela förskolan, är barn med svensk kulturell bakgrund. 

Grunden för studien baseras på mitt intresse att undersöka hur pedagoger på 

förskolor tänker kring ett kulturfrämjande arbete. För mig är det viktigt att alla 

barn känner en tillhörighet i förskolan och jag tror det går att uppnå genom ett 

kulturfrämjande arbete.  

 

Vi lever i ett samhälle där vi dagligen interagerar med en mängd olika kulturer, 

både medvetet och omedvetet. Dagens Sverige beskrivs av Lahdenperä (2010) 

som ett mångkulturellt och internationellt samhälle. Lunneblad (2013) ger två 

skildringar av den svenska befolkningen. Han menar att Sverige alltid varit ett 

samhälle där befolkningen bestått av människor med olika tillgångar, utbildning 

och språk som då skapat olika kulturella miljöer. Vidare menar Lunneblad att 

definitionen av det svenska mångkulturella samhället idag, i stället beskriver 

etniska, religiösa och kulturella skillnader i samhället (Lunneblad, 2013). 

 

Lunneblad (2013) menar att det finns en koppling till det mångkulturella 

samhället i förskolans uppdrag. Att förskolan ska vara en plats där människor med 

olika erfarenheter och bakgrund får mötas (Lunneblad 2013). I förskolans läroplan 

står det att alla barn ska få en möjlighet att skapa ”medvetenhet om det egna 

kulturarvet och delaktighet i andras kultur” (Skolverket, 2010:6). Uppdraget är att 

varje barn ska lära sig respektera andra, och själva känna att de blir respekterade, 

för deras sociala livssituation, bakgrund och kulturella tillhörighet. Som pedagog 

har man ansvaret att varje barns behov blir respekterat och tillgodosett samt att 

varje barn får uppleva sitt eget värde (Skolverket, 2010). 

 

Den pedagogiska verksamheten bygger, förutom statliga styrdokument, på 

pedagogers föreställningar och idéer om barn och deras utveckling (Olausson, 

2012). Dessa sätter sin prägel på verksamheten eftersom de är synliga i lokaler, 

sånger och lekar, i hela strukturen på förskolan (Olausson, 2012). Här beskriver 

Olausson vilken ställning som pedagogen har, och hur den kan påverka 

verksamheten. Utifrån Olaussons beskrivning av hur pedagogen har inflytande i 

verksamhet, har jag valt att i denna studie utgå ifrån pedagogen. Detta på grund av 

den viktiga roll pedagogen har, i hur det kulturfrämjande arbetet utformas på 

förskolan. Lahdenperä (2008) beskriver att ett öppet sinnelag, utan förutfattade 

meningar och fördomar om dem man möter, är en viktig egenskap som lärare i en 

multietnisk skola (i det här fallet förskola). Att en interkulturell kommunikativ 

kompetens är något en multietnisk skola bör ha (Lahdenperä, 2008). 

 

Jag har valt att i studien undersöka det kulturfrämjande arbetet i förskolan, ur 

pedagogernas perspektiv. Att främja innebär att man på ett positivt sätt lyfter fram 

något, i det här fallet kulturen. Kultur är ett svårdefinierat begrepp, i början 

kopplade jag endast ihop det med etniska, religiösa och kulturella skillnader hos 
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individer i samhället. Men när jag satte mig in i begreppet förstod jag att det 

handlar om mer än bara det. Det handlar även om att kultur både beskrivs som 

människans eget förhållande till kulturen genom t.ex. värderingar och traditioner, 

men också den så kallade ”finkulturen” som samhället erbjuder t.ex. bild, musik, 

konst och litteratur. (Fagerli, Lillemyr & Søbstad 2001) Utifrån denna fördjupade 

förståelse så valde jag att begränsa studien till att undersöka det främjande arbetet 

av barnens kulturella bakgrund, eftersom det var det som jag var intresserad av att 

undersöka.  

 

 

Syfte 
Studiens syfte är att nå kunskap om pedagogers förhållningssätt och tankar kring 

kulturfrämjande arbete i förskolan 

 

Förtydligande av syfte 
Med kulturfrämjande menas det som har med barnens kulturella bakgrunder att 

göra. Framförallt arbetet där barnens nationalitet, religion och kulturella 

traditioner lyfts fram. 

 

 

Frågeställning 
 Vad anser förskolepedagoger att begreppen kulturfrämjande och kulturell 

mångfald innebär?  

 Hur överensstämmer pedagogernas uppfattning med det som står i 

läroplanen? 
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Bakgrund 
I detta avsnitt redogörs utifrån litteraturen vad som står i förskolans läroplan 

gällande kulturfrämjande arbete. Det görs även en tydligare förklaring om vad ett 

kulturfrämjande arbete betyder och innebär samt betydelsen av pedagogens 

förhållningssätt och ansvar i ett kulturfrämjande arbete.  

 

Läroplan för förskolan 1998 (reviderad 2010) 
I läroplanen för förskolan står det 

 

”Det svenska samhällets internationalisering ställer höga krav på människors 

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

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

och förbereda barnen för ett liv i ett alltmer internationaliserat samhälle. 

Medvetenhet om det egna kulturarvet och delaktighet i andras kultur ska bidra 

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

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

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

flerkulturell tillhörighet.” (Skolverket, 2010:4) 

 

Här redogör staten för sin strävan efter att barnen redan i förskoleåldern ska lära 

sig att bemöta och respektera olikheter genom interaktion med andra. Här 

tydliggörs även pedagogernas ansvar i detta som innebär att stödja och uppmuntra 

barnen i utvecklingen av sin kulturella tillhörighet.  

 

Vidare lyfter paragrafen 2.2 Utveckling och lärande fram att varje barn ska få 

möjligheten att utveckla en känsla av ”delaktighet i sin egen kultur och utvecklar 

känsla och respekt för andra kulturer” (Skolverket, 2010:9). Samt att barn ”som 

har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin 

förmåga att kommunicera såväl på svenska som sitt modersmål” (Skolverket, 

2010:11). 

 

Kulturfrämjande arbete – vad är det? 
”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 2013:125).  

 

Begreppet kulturfrämjande används inte i läroplanens formuleringar, men utifrån 

Lunneblads beskrivning kan man se att det mångkulturella arbetet bör främja 

förskolebarnens kulturella bakgrunder. I ett förtydligande av begreppet 

kulturfrämjande kan man se att det handlar om att man på ett positivt sätt lyfter 

fram det som kan kopplas ihop med begreppet kultur. Enligt 

Nationalencyklopedin (www.ne.se) så innebär främja att man skapar en gynnsam 

förutsättning för något och i det här sammanhanget kulturen. 

  

Men hur skapas då kulturen hos barnen? Enligt Fagerli, Lillemyr och Søbstad 

(2001) så kan man beskriva förhållandet, mellan barn och kultur, på tre sätt. Den 

första är kultur av barn, sedd utifrån en antropologisk kulturförståelse. Den 

beskriver barnens eget kulturskapande, som de skapar tillsammans genom 

kommunikation och olika sorters lekar, utan vuxnas inblandning. Den andra är 

kultur med barn, även denna kan kopplas till en antropologisk kulturförståelse. 
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Den beskriver kulturskapande situationer när barn och vuxna, på lika villkor, gör 

något tillsammans. Det kan vara spela spel, sjunga eller bara ha en trevlig stund 

tillsammans. Den tredje är kultur för barn och handlar om den kulturförmedling 

som vuxna ger barnen, genom att läsa barnböcker, se på konst eller spela 

instrument. Denna kan ses utifrån en klassisk-humanistisk kulturförståelse 

(Fagerli, Lillemyr & Søbstad, 2001). 

 

Pedagogens förhållningssätt och ansvar 
Avsikten med att undervisa om andra kulturer i förskolan är att minska avståndet 

mellan kulturerna (Lahdenperä, 1995). Dessutom menar hon att undervisningen är 

till för att skapa en verklig förståelse hos barnen och att de får en möjlighet att ta 

del av alla kulturer så att det skapas ett kulturutbyte. Det räcker inte bara med 

kunskap om en kultur för att det automatiskt ska skapa en förståelse, utan det är i 

förvärvandet av kunskapen som förståelsen skapas, menar Lahdenperä, professor i 

pedagogik vid Mälardalens högskola (1995). För att kunna bidra med en 

nyanserad och genomreflekterad attityd och genom detta arbete skapa en större 

förståelse för alla kulturer, så bör man som pedagog reflektera över sina egna 

värderingar och attityder (Lahdenperä, 1995). ”All pedagogisk praktik vilar på 

idéer och föreställningar om barn, utveckling och kunskap”(Olausson 2012:162). 

Sedan tydliggör Olausson att dessa idéer och föreställningar hos pedagogerna 

sätter sin prägel på verksamheten. De är synliga i lokalerna, sånger, lekar och hela 

strukturen i verksamheten. 

 

När det gäller det mångkulturella arbetet så menar Lunneblad (2006) att det inte 

finns något som beskriver hur arbetet ska se ut och genomföras på förskolor. Det 

viktiga är att det finns en förståelse på förskolan, hos pedagogerna, att kulturell 

mångfald är ett vidare begrepp än mat, traditioner och sånger. Annars finns risken 

att det skapas en social och kulturell uppdelning mellan barnen (Lunneblad, 

2006).  

 

Norell Beach skrev boken Mångfald och medkänsla i förskolan (2001) i 

samarbete med Rädda Barnen. I den uttrycker hon att det är viktigt att lära barnen 

att olikheter är spännande, positivt och helt okej. Att oberoende av barngruppens 

sammansättning, visa på olikheter och likheter mellan barnen så de alla kan känna 

stolthet över sig själva, i deras utseende, kunskaper och erfarenheter. Hon betonar 

olikheterna, att de får komma fram och bli till något positivt. Lunneblad (2013) i 

sin tur menar att risken med att fokusera på barnens olikheter i den kulturella 

mångfalden, är att det kommer situationer där något barns perspektiv inte kommer 

fram, trots pedagogernas intentioner. Eller så får något barn identiteten att vara de 

andra (Lunneblads alternativa begrepp för invandrare och invandrarbarn) 

(Lunneblad, 2013:126). 

 

Enligt Lahdenperä (2010) har det svenska samhället under de senaste trettio åren 

förändrats från att ha haft en befolkningssammansättning som varit monokulturell 

och homogen till att nu vara mångkulturell och internationell. Detta menar hon 

beror på ökningen av personer födda utomlands som bosatt sig i Sverige. Hon 

menar att ökningen har lett till att det blivit en större variation av modersmål i 

förskolan. Ökningen till över hundra olika språk som är representerade i 

förskolan, har i sin tur skapat ett större krav på lärarna, menar Lahdenperä (2010). 

Både i bemötandet av barn med olika kulturella bakgrunder samt kunskap och 
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kännedomen om flerspråkighet. Detta anser Lahdenperä (2010) att blivande lärare 

i sin utbildning bör få kunskaper kring flerspråkighet, hur det kan användas som 

ett verktyg i undervisningen och på så sätt utveckla en interkulturell lärandemiljö. 
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Teoretiska begrepp 
I detta avsnitt görs en fördjupning i relevanta begrepp som berör och förekommer 

i studien. Begreppen som lyfts är kultur, etnicitet, mångfald, mångkulturell och 

interkulturell. Begreppen är utvalda på grund av sin koppling till huvudbegreppet i 

studien, kulturfrämjande. 

 

Kultur 
Man kan se begreppet kultur utifrån två huvudbetydelser (Fagerli, Lillemyr & 

Søbstad, 2001; Olausson 2012). Den ena är det antropologiska kulturbegreppet 

som beskriver hur människan lever och dennes förhållande till värderingar och 

normer. Den andra är den klassisk-humanistiska kulturbeskrivningen som bland 

annat handlar om en mer skapande kultur i form av konst, musik och litteratur, 

som finns att tillgå i den kulturen där människan befinner sig (Fagerli, Lillemyr & 

Søbstad 2001; Olausson, 2012).  

 

En annan definition av kultur som Olausson (2012) ger, är att det i livet som 

skapar mening och ens uppfattningar, hänger ihop med den position man har i 

sociala kategorier. Dessa kan vara kön, etnicitet, klass, ålder, sexualitet, stad/land. 

Tillsammans med de personer som man delar samma uppfattning med, skapar 

man även kultur med. Olausson vidgar sedan definieringen med att förklara att ur 

denna syn på kultur så kan en person tillhöra flera kulturer på samma gång och en 

kultur kan delas av ett helt land eller av endast tre personer. Utifrån denna 

definition så handlar kultur inte bara om från vilket land man kommer ifrån utan 

även var man befinner sig i livet (Olausson, 2012). 

 

Begreppet kultur i en pedagogisk verksamhet, utifrån en politisk och medial 

diskussion, ofta är starkt kopplad till de frågor som berör invandring och 

integration (Olausson, 2012). Olausson menar att detta till viss del avspeglats i 

styrdokument, pedagogisk praktik och forskning. 

 

Etnicitet 
Begreppet etnicitet utgår ifrån kulturen (Lunneblad, 2013) och har traditionellt 

sett syftat på ett folk som tillsammans delar på samma normer, värderingar och 

kulturella uttryckssätt. För att den definitionen ska gå att använda så krävs det att 

folket har en gemensam historia, språk, kultur, religion och samma geografiska 

ursprung (Lunneblad, 2013). Därför menar Lunneblad, utifrån Ove Sernhedes 

kritik mot begreppet, att man exempelvis inte kan säga att det finns någon 

gemensam svensk kultur eller svensk etnicitet. Detta eftersom det kräver att alla 

människor i hela landet gör samma saker och pratar samma språk, och så ser inte 

situationen ut i Sverige (Lunneblad, 2013).  

 

Användningen av begreppet etnicitet har närmast blivit rutinmässig när man ska 

beskriva relationen och skillnaden mellan personer födda i Sverige och personer 

födda i andra länder (Lunneblad, 2013). Dock menar Lunneblad, att användandet 

blivit missvisande till viss del då det mer koncentrerat på olikheterna mellan 

grupper av människor och inte på deras likheter (Lunneblad, 2013).  
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Enligt Lunneblad (2013) är det viktigt att i förståelsen och användandet av 

begreppet etnicitet att inte blanda ihop det med rasismen, som ser på de biologiska 

skillnaderna hos människor och inte de kulturella. 

 

Mångfald 
Begreppet mångfald är kontextuellt och betyder olika saker beroende på i vilket 

sammanhang det används och det skiljer sig mellan verksamheter och 

yrkespersoner (Lahdenperä, 2010) och tillsammans med mångkulturalism skapar 

mångfald en bild av kulturella skillnader (Lahdenperä, 2010). 

 

Grundbetydelsen för mångfald, syftar på ett förhållande som är varierande eller 

växlande och där variationen i många fall syftar på individers etnicitet eller 

nationalitet (Olausson, 2013). 

 

Mångkulturell 
Sedan 1990-talet har begreppet mångkulturell förekommit ofta (Lorentz & 

Bergstedt, 2006). Utifrån Lorentz och Bergstedts beskrivning så betyder 

mångkulturell ett tillstånd eller situation, som representeras av individer med 

skilda nationaliteter, kultur eller etnicitet.  Mång är den svenska översättningen 

från det anglosaxiska multi, som i sin tur kommer från det latinska prefixet multi-. 

I det här sammanhanget ses Kultur ur ett socialantropologiskt kulturbegrepp som 

syftar på den sociala och ekonomiska strukturen såväl som på levnadssätt, kön, 

beteende och värderingar (Lorentz & Bergstedt, 2006). 

 

Interkulturell 
Begreppet interkulturell beskriver en handling, rörelse eller aktion mellan 

individer med olika kulturella bakgrunder (Lorentz & Bergstedt, 2006). Där Inter 

står för den kommunikativa interaktionsprocessen mellan två eller flera personer. 

Kultur, i det här sammanhanget, beskriver det socialantropologiska 

kulturbegreppet som syftar på den sociala och ekonomiska strukturen såväl som 

på levnadssätt, kön, beteende och värderingar (Lorentz & Bergstedt, 2006). 

 

Första gången som begreppet interkulturell officiellt förekom var 1974  i en 

rekommendation på 45 punkter från Unesco (Lorentz & Bergstedt, 2006). Unesco 

är FN:s organ för internationellt samarbete inom utbildning, vetenskap, kultur och 

kommunikation (www.ne.se/lang/unesco). I den förklarades inte begreppet, men 

det användes ihop med andra begrepp som handlade om synsätt och förståelse 

(Lorentz & Bergstedt). Rekommendationen blev senare känd som FN:s 

utbildnings och internationella rekommendation om undervisning om 

internationell förståelse, grundläggande frihet, undervisning om de mänskliga 

rättigheterna, fred och samarbete (Lorentz & Bergstedt, 2006).  

 

Den första gången som begreppen interkulturell och mångkulturell användes i 

Sverige var 1981 (Lorentz & Bergstedt, 2006) då den förekom i den statliga 

utredningen, Språk- och kulturarvsutredningen som senare fick heta Olika 

ursprung – Gemenskap i Sverige. Sedan dess har begreppet interkulturell ofta 

förekommit inom skolan (Lorentz & Bergstedt, 2006). Sedan 1990-talet så har 

man talat om ett interkulturellt perspektiv på lärande (Lahdenperä, 2004) och det 

innefattar bland annat ett interkulturellt lärande, interkulturell kommunikation, 



 12 

interkulturell undervisning, mångkulturell skolutveckling, mångkulturell 

utbildning och interkulturell pedagogisk forskning (Lahdenperä, 2004). 
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Tidigare forskning 
När det gäller svensk pedagogisk forskning som berört den mångkulturella 

förskolan, så är det främst frågor kring flerspråkighet och språkinlärning som 

förekommit (Lunneblad, 2013). Det finns däremot forskning, om man ser det ur 

en bredare bild, som belyser barn och familjers situation i förskolan med en 

historia av migration (Lunneblad, 2013). I de forskningsstudier från Norge och 

Danmark som Lunneblad (2013) återger visas det att invandrarbarnens möte med 

utbildningssystemet ofta ses som bristande, samtidigt som de uttalade 

intentionerna visar på att man vill ta tillvara på barnens erfarenheter och 

kunskaper.  

 

Lunneblad (2006) har i sin avhandling Förskolan och mångfalden, forskat kring 

pedagogers uppfattningar om den kulturella mångfald som finns på förskolan. 

Forskningsstudien genomfördes på två avdelningar på en förskola i ett 

multietniskt område. Studien visade på att det i verksamheterna fanns svårigheter 

om hur de skulle ”realisera det kultur- och identitetsproducerande uppdraget.” 

(2006:173). Han tog del av avdelningarnas ”mångkulturella” målsättningar för 

verksamheten. Båda avdelningarna definierade ett mångkulturellt arbetssätt som 

språkliga aktiviteter, sånger, ramsor, och dagliga rutiner. Det fanns en osäkerhet 

hos pedagogerna gällande formuleringen på målsättningen för det mångkulturella 

arbetet. Svårigheten var att pedagogerna inte visste hur de praktiskt skulle 

genomföra målen och samtidigt menade på att det inte fanns tillräckligt med tid 

för att arbeta mera med den kulturella mångfalden. Trots osäkerheten så fanns det 

ingen intention hos pedagogerna att medvetet osynliggöra mångfalden. Det syntes 

tydligt i deras planering och utvärdering, att målsättningen var att lyfta fram den 

kulturella mångfalden och språket, men på grund av att de valde att lyfta fram 

likheterna hos barnen i stället för olikheterna så fick det motsatt effekt. Att 

mångfalden osynliggjordes. En annan svårighet för pedagogerna var hur de på ett 

naturligt sätt skulle förhålla sig till och inkludera arbetet med den kulturella 

mångfalden i verksamheten så den inte blev en egen aktivitet på sidan av allt 

annat. Lunneblad menar, att det var verksamhetens komplexa vardagsarbete som 

påverkade pedagogernas svårighet att följa målsättningarna och att intentionerna 

att klara målsättningarna gällande den kulturella mångfalden i stället fick en 

ideologisk effekt (Lunneblad 2006). 

 

Olausson (2012) har i sin doktorsavhandling Att göra sig gällande forskat kring 

hur mångfalden gör sig gällande i barnens kamratkultur, och hennes studie 

genomfördes genom samtal och observationer av barn på tre förskolor. Genom 

studien kom det fram att barnen har en högst stor roll i konstruerandet av 

mångfald i förskolan. I leken så konstruerade barnen kön utifrån stereotypa 

förhållningssätt och de barn som i leken försökte leka könsöverskridande 

bemöttes av sina kamrater på olika sätt. Det var främst de äldre barnen som 

bestämde om det mottogs på ett positivt sätt eller inte. Att barnen hade olika 

möjligheter att påverka leken genom sina idéer och synpunkter, märkte Olausson 

att det berodde främst på barnens egen hierarkiska och sociala position i 

barngruppen. För att variera och utveckla leken så använde sig barnen av sin 

kompetens och kreativitet, men även den styrdes av barnens position i 

barngruppen. Även tvåspråkighetens status i barngruppen berördes och Olausson 

kom fram till att det ofta osynliggjordes i leken, då de tvåspråkiga barnen sällan 

uttryckte sig på sitt modersmål. Detta såg dock annorlunda ut på de avdelningar 
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som det fanns flera tvåspråkiga barn, där kunde de tillsammans utveckla sin lek 

genom att exempelvis skapa ett gemensamt hemligt språk. Olausson upptäckte att 

barnen lekte och delade in sig olika beroende på om barnen lekte en fri lek eller 

lekte något som föreslagits av en pedagog. Den fria leken utvecklades ständigt 

genom kreativa förslag från barnen samt att de själva kunde välja lekens innehåll, 

medan barnen i den ledda leken höll sig till den aktivitet som pedagogen 

föreslagit. Olausson anser att det som pedagog kan vara svårt att upptäcka de 

subtila tecknen som barnen ger på mångfald i förskolan, eftersom en pedagogs 

uppmärksamhet många gånger är splittrad på flera olika uppgifter. Hon anser att 

mångfald inte bara visar sig genom etnicitet, utan även genom andra sociala 

kategorier. För att upptäcka dem så kräver det närhet och flexibilitet i den 

pedagogiska praktiken. 

 

Lahdenperä (2010) anser att det finns ett problem med att många av lärarna som 

idag är verksamma inom skolorna fick sin utbildning för tjugo till trettio år sedan. 

Debatten kring en svensk mångkulturell skola startade för trettio år sedan och 

detta menar Lahdenperä innebär att ”om lärarna inte får en mer aktuell 

fortbildning inom mångfaldens skola så innebär det att förståelsen för den 

mångkulturella skolutvecklingen ligger i paritet med den gamla utbildningen.” 

(2010:16) Hon förklarar vidare att detta skapar en föråldrad förståelse för den 

pedagogiska praktiken och att det utgör mer ett problem för barnen med utländskt 

ursprung än att det hjälper dem. 

 

I problemet som Lahdenperä beskriver, som en föråldrad förståelse av den 

mångkulturella skolan, vinklar hon den mer mot skolans verksamhet och inte mot 

förskolan. Men enligt Lunneblad (2006) och Olausson (2012) så finns det även 

brister i det mångkulturella arbetet på förskolorna. Lunneblad kom i sin forskning 

fram till att viljan fanns, men att osäkerheten hos pedagogerna om hur de praktiskt 

skulle genomföra det mångkulturella arbetet i stället ledde till att de inte alls lyfte 

fram de kulturella olikheterna hos barnen. I stället fann han att förskolorna endast 

arbetade med att och lyfta fram likheterna mellan barnen. Olausson kom fram till 

att tolkningen som skett av begreppet kulturell mångfald i förskolan till största 

delen handlar om en variation av nationaliteter och etnicitet. Vilket hon menar i 

sin tur skapat en skillnad mellan de svenska barnen och barnen med 

invandrarbakgrund, vilket var motsatsen till vad hon väntat sig att finna. 
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Metod 
I detta avsnitt redogörs vilken metod som använts och varför den har används. Det 

ges en beskrivning av hur urvalet av den empiristiska insamlingen gått till och om 

hur den bearbetats samt om dess trovärdighet. Även studiens etiska aspekter 

beskrivs. 

 

Kvalitativ intervju 
För att besvara syftet, att nå kunskap om pedagogers förhållningssätt och 

erfarenheter av ett kulturfrämjande arbetet, baserar sig studien på en kvalitativ 

undersökning. Det innebär att jag, med hjälp av intervjuer, har gett den utfrågade 

pedagogen en möjlighet att förmedla sina erfarenheter, sin situation och sitt 

perspektiv med egna ord (Kvale, 1997). En kvalitativ intervju grundar sig i att 

intresset ligger i att ta reda på de medverkandes åsikter eller begreppsförståelse, 

vilket var ett intresse som jag hade, samt att den utformats på ett sätt så att den 

utfrågade pedagogen kan ge utförliga svar (Johansson & Svedner 2010). 

Anledningen till att det inte gjordes en kvantitativ undersökning i denna studie, 

exempelvis enkät, beror på att det inte var en faktamässig kartläggande 

undersökning inom ett större område som var intressant (Johansson & Svedner, 

2010). Det som hade kunnat göras var kompletterande observationer på förskolor, 

i syfte att undersöka hur det faktiska kulturfrämjande arbetet var utformat, men 

anledningen till att detta inte genomfördes är tidsbrist. 

 

Intervjufrågorna formulerades till största del som öppna frågor. De formulerades 

för att kunna ge svar på studiens frågeställningar, vilka i sin tur fördjupar sig i 

pedagogernas innebörd av begreppen kulturfrämjande och mångfald samt 

pedagogernas kunskap om vad läroplanen nämner gällande ett kulturfrämjande 

arbete i förskolan.  

  

Urval 
Urvalet av medverkande pedagoger, har inte gjorts utifrån någon på förhand 

förväntad kunskap eller erfarenhet hos pedagogerna. Ett medvetet val jag gjorde 

var att inte välja förskolor med ett framträdande kulturfrämjande arbete eller 

förskolor med en större variation av olika kulturer. Detta på grund av inriktningen 

och syftet med studien, som är att undersöka pedagogers förhållningssätt och 

erfarenhet av kulturfrämjande arbete på förskolor som har majoriteten 

svenskfödda barn.  

 

Studien innefattar intervjuer med sex pedagoger från fyra olika förskolor. De 

pedagoger som var från samma förskola arbetade på olika avdelningar. Alla som 

intervjuades var utbildade förskollärare, med en varierande arbetserfarenhet på  

1,5 år – 30 år. Tre av de deltagande pedagogerna hade jag sedan tidigare haft 

kontakt med, från då jag vikarierat på deras arbetsplats. Valet att kontakta dessa 

tre pedagoger beror på att jag visste att de på sin förskola har en begränsad mängd 

kulturer. De andra tre pedagogerna kommer även de från förskolor som har en 

begränsad mängd kulturer. 

 

Genomförandet av intervjuerna  
Alla pedagogerna blev kontaktade av mig ett tag innan intervjuerna. De jag 

tidigare arbetat med ringde jag upp och frågade om dom ville delta och vi 
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bestämde en tid som passade för intervjun. Kontakten med de andra tre 

pedagogerna gick till på så sätt att jag ringde två förskolor i närliggande område, 

pratade med en av avdelningarna per telefon och berättade vad studien handlade 

om och frågade om någon pedagogerna var intresserade av att delta. Sedan fick de 

som var intresserade kontakta mig och vi bestämde tillsammans en tid att ses för 

att genomföra intervjun. 

 

Alla pedagogerna fick, efter att de tackat ja till att delta i studien, ett 

informationsbrev skickat till sig via mailen (se bilaga 2). I mailet fick de 

information om studiens syfte samt att deras medverkan är konfidentiell. De fick 

även information om att det endast är jag som bearbetar intervjuerna och att ingen 

personlig information kommer att redovisas samt att de vid intervjutillfället fick 

muntlig information om att de när som helst kunde avbryta sin medverkan (Kvale, 

1997). Pedagogerna som arbetade på samma förskolor hade vetskap om varandras 

medverkan i studien. 

 

Alla intervjuerna spelades in eftersom jag inte ville missa något som sades. Det är 

inte bara det som sägs under intervjun som är viktigt, utan även pauser, avbrutna 

meningar och tonfall är en del av intervjun och inspelningen hjälper till att i 

efterhand kunna skriva ner intervjun ordagrant. (Johansson & Svedner, 2010).  

 

Under intervjun ställdes frågor, som redan på förhand var bestämda, (se bilaga 1). 

Det som skilde sig mellan intervjuerna, var att följdfrågorna som var olika för 

varje intervju. Följdfrågorna byggde på vad pedagogerna berättade och ställdes 

framförallt för att de skulle få förtydliga vad de menade (Johansson & Svedner, 

2010), och jag skulle få en större förståelse för vad de menade. När man ställer 

följdfrågor är exempelvis ”När?”, ”Var?”, ”Hur?” och ”Ge exempel?” mycket 

användbara (Johansson & Svedner, 2010). En likhet mellan varje intervju, 

förutom att frågorna var de samma, var att den utfrågade fick ett eget exemplar av 

frågorna att ha framför sig på bordet under intervjun. Detta på grund av att den 

första av pedagogerna som intervjuades var nervös. Nervositeten grundade sig 

främst i att hen skulle bli intervjuad och var rädd att inte kunna framföra ”rätt” 

svar. Jag förklarade att det inte fanns svar som var rätt eller fel, utan att det jag 

ville veta var pedagogens egen uppfattning och erfarenhet. Jag lät även pedagogen 

ha ett papper framför sig med frågorna på vilket fick pedagogen att bli mindre 

nervös. Jag valde att fortsättningsvis göra samma sak vid de övriga intervjuerna så 

de alla skulle ha samma förutsättning. Intervjuernas längd varierade mellan 15 

min - 40 min. 

 

Vid intervjutillfällena besökte jag pedagogerna på deras respektive förskolor. Jag 

såg till att vi (jag och pedagogen som skulle bli intervjuad) fick sitta enskilt i ett 

rum, för att inte bli störda, samt att vi satt mittemot varandra för att vi under 

intervjun skulle kunna ha ögonkontakt. 

 

Bearbetning, trovärdighet och analys 
Bearbetningen av intervjuerna har genomförts av endast mig. Först genomfördes 

intervjuerna, sedan lyssnade jag på de inspelade intervjuerna och transkriberade 

dem samt analyserade dem. Patel och Davidsson (2011) menar att en studie bör 

genomsyras av en god validitet, vilket syftar på hela forskningsprocessen. 

Eftersom jag genomfört, transkriberat och analyserat intervjuerna på ett sådant 
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sätt att de intervjuades uppfattningar framkommit anser jag att studien är 

trovärdig, vilket var en av aspekterna för god validitet enligt Patel och Davidsson 

(2011). 

 

Ett val jag gjorde vid bearbetningen var att göra mindre ändringar i språket i vissa 

av citaten. Detta för att det skulle bli lättare att läsa och förstå innebörden i citatet. 

Valet att ändra lite i språket beror på att några av de intervjuade ändrade sig mitt 

en mening, vilket blev lite förvirrande, eller så blandade de tidsformer i samma 

mening. Valet att ändra lite i citaten ansåg jag möjlig att göra då det var innehållet 

i intervjuerna, som pedagogernas åsikter och tankar, som söktes. För trots vissa 

mindre ändringar i citaten, har jag varit noggrann med att inte ändra citatens 

innebörd. I citaten används olika tecken för att markera pauser eller delar som inte 

varit relevanta och jag därför valt att ta bort. Detta tecken …, tre punkter på rad, 

markerar en paus i pedagogens berättande. Detta tecknen […], tre punkter mellan 

två hakparenteser, markerar att en del av pedagogens berättelse som jag valt att ta 

bort på grund av att det inte varit relevant eller tillfört något för studien. 

 

Analyseringen av intervjuerna gjordes utifrån frågeställningarnas huvudbegrepp 

och de skapade tre kategorier; Det kulturfrämjande arbetet i förskolan, Kulturell 

mångfald och Läroplanen. Sedan indelades intervjuernas innehåll in i de tre 

kategorierna, exempelvis det som berörde mångfald placerades under kategorin 

Kulturell mångfald. För att avgöra vad som hörde till vilken kategori valde jag att 

skriva ut de transkriberade intervjuerna och med olikfärgade pennor markera vilka 

delar som hörde till vilken kategori. Därefter bearbetades kategori för kategori, 

det som kändes relevant för studien och som besvarade frågeställningarna. Sedan 

sammanfattades intervjuernas innehåll och citat som betonade styckenas innehåll 

valdes ut. Det viktiga var att ta vara på det som var relevant för studiens syfte. 

 

Etiska aspekter 
Studien har genomförts utifrån de fyra allmänna och grundläggande kraven enligt 

Vetenskapsrådet (2002). Dessa allmänna krav är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

 

De pedagoger som medverkat i studien har genom ett informationsbrev fått 

information om studiens innehåll och syfte. (se bilaga 2) Intervjuer har endast 

genomförts med pedagoger som frivilligt godkänt sin medverkan i studien och de 

har varit informerade om att de när som helst kan avbryta intervjun. De 

medverkande pedagogerna har fått information om att de förblir anonyma i 

studien och att intervjuerna behandlats konfidentiellt samt att studiens resultat 

endast används i forskningssyfte. 
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Metoddiskussion 
Studien har genomförts genom kvalitativa intervjuer. Detta har flera fördelar för 

studien i fråga, eftersom det som undersöktes var pedagogernas egna tankar och 

erfarenheter och det hade varit svårt att fånga om studien varit kvantitativ. I en 

kvantitativ studie hade det förekommit svårigheter att komma ner på djupet och få 

utförliga svar av pedagogerna. Med en kvantitativ metod skulle ha blivit svårt att 

formulera och få följdfrågor besvarade. En liten kvantitativ studie kan möjligtvis 

ha genomförts vid sidan av för att få en övergripande bild över det 

kulturfrämjande arbetet på förskolor och få något att jämföra pedagogernas svar 

med, men till detta räckte inte tiden till. Genom valet av kvalitativa intervjuer med 

fasta frågor, men varierande följdfrågor, har varje pedagog som intervjuats getts 

möjligheten att tydligt beskriva sitt förhållningssätt och erfarenheter av 

kulturfrämjande arbete. En annan påtänkt metod var att göra observationer på 

förskolorna i syfte att undersöka det faktiska kulturfrämjande arbete och sedan 

jämföra det med resultatet från intervjuerna. Dock valdes detta bort på grund av 

tidsbrist. 

 

Det kan ha påverkat att jag kände tre av pedagogerna sedan tidigare, de kan t.ex. 

tycka att det är jobbigt att svara på frågor om läroplanen. Om de haft sämre koll 

på ett område kan det kännas pinsamt att erkänna det inför någon de känner, ur 

den synpunkten kanske det hade varit bättre att intervjua helt okända människor. 

En annan sak som påverkat studien gällande att jag kände och har arbetat med tre 

av pedagogerna sedan tidigare, är att jag kunnat tolka och förstå vad de menar på 

ett annorlunda sätt. På grund av att jag varit i lokalerna på deras förskola och sett 

hur de arbetar så har jag haft möjligheten att analysera och tolka deras svar utifrån 

den kunskap jag har om deras arbete som de nämner som kulturfrämjande. Detta 

tänkte jag inte på när jag kontaktade dem i början av studien samt när vi 

genomförde intervjuerna, utan det uppenbarades för mig senare när jag skrev 

resultatet och analysen. Jag ser det som en fördel på det sättet att jag kan få ut mer 

av deras intervjuer mer än bara deras ord under intervjun. Har dock valt att under 

bearbetningen av intervjuerna hålla mig till att endast analysera vad de sagt och 

inte lägga in någon förförståelse för vad de berättar om i analysen. Det valet har 

gjorts av mig för att studien ska bli så rättvisande som möjligt och inte olika 

resultat beroende på om jag kände till pedagogerna sedan innan eller inte. En 

annan faktor var att om någon annan, som inte har kunskapen om pedagogerna 

och deras arbetsplats, ska kunna genomföra intervjun igen och få samma resultat. 

Jag ville att alla sex intervjuerna i studien skulle analyseras på samma grunder och 

har därför valt att ta bort de stycken där jag använt mig av tidigare kunskaper. 

 

När det gäller intervjuernas trovärdighet så fick jag uppfattningen under 

intervjuerna att de medverkande pedagogerna berättade om hur de arbetar och hur 

de ser på det kulturfrämjande arbetet. Det kan hända att de kanske lagt till lite 

extra gällande sin syn på det kulturfrämjande arbetet, men det anser jag skett 

eftersom de för stunden under intervjun fördjupade sig i ämnet mer än i vanliga 

fall. Det kan ha varit så att någon av pedagogerna innan intervjutillfället har 

reflekterat över det kulturfrämjande arbetet lite extra, men jag upplevde inte att de 

försökte berätta det de trodde jag ville höra. Utan att de gav en sanningsenlig bild 

av både sitt förhållningssätt och sitt kulturfrämjande arbete. 
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När det gäller de medverkande pedagogerna har jag valt att inte redovisa om de är 

kvinnliga eller manliga pedagoger. Det som kan meddelas är att det varit 

representerat både kvinnliga och manliga pedagoger i studien, men jag gjorde ett 

medvetet val att inte redovisa vilka som varit kvinnor och män, eftersom jag anser 

att detta inte påverkat studiens resultat. Att både kvinnliga och manliga pedagoger 

medverkat har inte varit något medvetet genus val av mig, utan det blev så när jag 

skickade ut medverkande förfrågningar till olika förskolor och pedagoger.  

 

Att de medverkande pedagogerna arbetar i förskolor med begränsad mängd 

kulturer representerade, var i början inte medveten. Men när syftet och 

frågeställningarna var färdigformulerade tog jag beslutet att förskolorna främst 

skulle ha en begränsad mängd kulturer representerade. Detta för att jag kände att 

det kulturfrämjande arbetet med olika kulturer och traditioner ibland kan hamna i 

skuggan av annat arbete och det framförallt på förskolor, där majoriteten av 

barnen har svenskt ursprung. Det jag kunnat göra var att intervjua pedagoger från 

förskolor med både med ett utvecklat och ett mindre utvecklat kulturfrämjande 

arbete. Sedan jämföra dem mot varandra och se om det framkom någon skillnad i 

hur de förhåller sig till och arbetar kulturfrämjande. Kunskapen om vad det står i 

läroplanen om kulturfrämjande arbete hade även det varit intressant att jämföra 

mot varandra. 
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Resultat 
I detta avsnitt presenterar jag resultatet av mina intervjuer med pedagogerna och 

resultatet är indelat i tre kategorier, som utgår ifrån studiens frågeställningar, för 

att på bästa sätt redovisa intervjuernas innehåll; ”Det kulturfrämjande arbete i 

förskolan”, ”Kulturell mångfald” och ”Läroplanen”. I resultatet presenteras en 

kortare analys av resultatet, den fördjupade analysen presenteras i nästa kapitel, 

Analys. 

 

Varje pedagog har fått en siffra tilldelad sig, exempelvis ”pedagog 1”. I studien 

medverkade det sex pedagoger därför finns de representerade upp till siffran 6. 

Numreringen av pedagogerna utgår från den ordning som de intervjuats. 

 

Det kulturfrämjande arbetet i förskolan 
Pedagogerna gav flera förslag på vilken innebörd begreppet kultur har för dem i 

sitt arbete på förskolan. Det som främst nämndes var att kultur innebär både ett 

arbete där man får ta hänsyn till religion, kultur och tradition hos barnen i 

förskolan. Men att man i det kulturfrämjande arbetet främst utgår från den 

svenska kulturen och till viss mån även den kultur som barnen har. Några av 

pedagogerna menade på att kultur också kan vara en form av skapande så som 

dans, bild, teater och musik. Pedagog 2 förklarade kultur så här: 
 

”Jag tänker att kulturfrämjande är massa saker, och väldigt många kreativa 

saker. Att barn får prova att möta dessa. Det kan vara saker man blir erbjudna 

som bibliotek, museum, filmer. […] Att vara kulturfrämjande för alla barnen 

oavsett från vilken kultur de kommer ifrån och den bakgrund de har, att de får 

del av det kulturliv vi har här.” Pedagog 2 

 

Pedagogerna ger en bred syn på kultur och att det ger många möjligheter i 

utformandet av arbetet. När det gäller själva arbetet med det kulturfrämjande 

arbetet, var ingen av pedagogerna som kände att de arbetade med det tillräckligt 

mycket. Pedagog 2 sa: ”Vi är inte i närheten av vad som skulle kunna kännas 

okej, gällande att lyfta barnens kulturella bakgrund.” Pedagog 2 menade på att det 

för barnen, med en annan bakgrund än svensk, blir tydligt att vi på förskolan inte 

har koll på deras traditioner och högtider, eftersom vi endast firar de svenska 

högtiderna. Det alla pedagogerna var eniga om var att man alltid kan förbättra sig 

när det gäller att lyfta olika kulturer. Samtidigt menade pedagog 1 att det inte 

alltid är lätt att lyfta alla kulturer och traditioner som representeras, då personalen 

inte har tillräckligt med kunskap om den kulturen och inte vill ”tjorva till det” för 

barnen och lära dem fel saker.  

 

Utformningen av det kulturfrämjande arbetet i förskolan beror på pedagogerna 

själva, menar en av pedagogerna. Både gällande valet av vad som ska tas upp och 

vad som inte ska tas upp i verksamheten. Att det är pedagogernas barnsyn, 

kunskaper och erfarenheter som speglas i verksamheten. En annan sak som togs 

upp var att pedagogerna själva kunde vara inspiration för verksamheten och 

berika den med sin kulturella bakgrund och intressen. Pedagogerna berättade 

mycket om hur de på sin arbetsplats arbetar kulturfrämjande. Pedagog 1 berättade 

att de har en pärm med faktablad för varje kulturell högtid som barnen på 

förskolan firar hemma och att de tar fram dessa och pratar kring högtiden när det 

blir aktuellt. Pedagog 6 berättade att de har en karta på förskolan på vilken varje 
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barn fått sätta en nål som visar på varifrån de kommer. Kultur kan vara så många 

saker menar, pedagog 2. Fortsätter med att säga att det är bra om det finns någon, 

antingen i förskolan eller från kommunen, som driver detta framåt och erbjuder en 

varierad mängd kulturella aktiviteter som barnen får ta del av. Något man inte får 

glömma bort när man arbetar kulturfrämjande är att man tar del av alla barnens 

kulturella bakgrunder och ser till att de representeras i ett kulturfrämjande arbete, 

säger pedagog 3. 

 
”Väljer man att arbeta med kulturen så får man inte glömma bort någon del 

eller kultur. Tänka sig för så man inte gör någon skillnad på barnen, så att 

ingen utesluts eller exkluderas. […] Om man missar där så kan det man gör ha 

nackdelar.” Pedagog 3 

 

Pedagogernas åsikter kring hur de arbetar och anser att ett kulturfrämjande ska 

vara utformat skilde sig åt. Pedagog 5 och 6 tyckte att veckor då man framhäver 

de olika kulturerna och fokuserar på dem extra mycket, är ett bra och roligt sätt att 

arbeta kulturfrämjande. Då sjungs sånger på de olika språken, man tar del av mat 

från länderna och kulturerna och man tar hjälp av samt inbjuder föräldrarna att 

medverka. Pedagog 4 var dock av en helt annan åsikt och menade att ”kultur 

happenings” inte var ett bra sätt att visa upp kulturer på eftersom kulturerna då 

framställs som exotiska och som annorlunda mot för den svenska kulturen. Det 

viktiga är att alla barnen blir berikade av varandras kulturer. Pedagog 4 menade 

att det är bättre om de olika kulturerna vävs in och blir synliga i verksamheten i 

stället för vid ett ”happening”. 

 

Något alla pedagogerna var eniga om var att ett kulturfrämjande arbete i förskolan 

bara innebär fördelar. Att möta någon från en annan kultur är viktigt för barnens 

utveckling, menar pedagog 5. Pedagog 6 beskrev det som att ett kulturfrämjande 

arbete ”bygger broar mellan människor och samhället” och att man lär sig nya 

saker om varandra. Pedagog 1 var inne på att barnen utvecklar en förståelse för 

varandra genom ett kulturfrämjande arbete vilket gör att mobbningen minskar. 
 

”Förståelsen bland barnen… Förståelse minskar mobbning… Istället för att det 

är något konstigt och mystiskt. Ju mer naturligt och ju mer man pratar om det, 

ju naturligare blir det. […] Ju mer man lär sig och vet om andra, ju mindre 

konstigt är det och då behöver man inte hacka på det när man blir stor.” 
 

Några av pedagogerna uttryckte att de inte hade barn från andra länder än Sverige 

eller hade andra kulturer än den svenska representerad på sin avdelning och att de 

därför inte kunde lyfta fram andra än den svenska kulturen. Men pedagog 3 var av 

en annan åsikt. 

 
”Även om man jobbar på en förskola med en begränsad mängd kulturer, […] 

så kan man ändå arbeta med andra kulturer för att visa och lära barnen att alla 

inte lever på samma sätt som de. Utan att det finns andra ursprung och kulturer 

som lever och gör saker på ett annat sätt.” Pedagog 3 

 

Här menar pedagog 3 att det är viktigt att barn känner till hur andra människor i 

andra kulturer lever även om de inte finns representerade på förskolan. Genom ett 

kulturfrämjande arbete skapas det en större förståelse för andra människor. 
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Språket 

Alla pedagogerna nämnde språket som en del i det kulturfrämjande arbetet och då 

främst arbetet med andra modersmål än det svenska språket. Att det ska få vara en 

del av verksamheten. Pedagog 4 berätta att språket länge varit invävd i 

verksamheten genom att de benämner frukter, maten, siffror, färger och andra 

användbara ord på ett annat språk än svenska. Samtidigt menar pedagog 4 att det 

är ett arbetssätt som bör utvecklas ännu mera. Ett annat sätt att använda olika 

modersmål på är att sjunga sånger eller ramsor på dem, och svårigheten med 

uttalen löser man genom att lyssna på youtube eller någon annan sida på Internet, 

menar pedagog 3. En av pedagogerna lyfter fram svårigheter som dykt upp i 

arbetet med olika modersmål i förskolan. För pedagog 1 har problemet handlat om 

föräldrar som inte vill att deras barn ska tala sitt modersmål i förskolan. Detta 

eftersom föräldrarna ansett att barnet är i en svensk förskola och ska därför prata 

svenska när de är där samt även till viss del fira de svenska traditionerna.  

 

 

Kulturell mångfald 
I ett kulturfrämjande arbete är det den kulturella mångfalden som lyfts upp och 

hamnar i fokus. En gemensam nämnare som pedagogerna lade fram gällande vad 

kulturell mångfald betyder för dem, var olikheter och att dessa olikheter är något 

positivt om man tar till vara på dem. Att alla barnen är egna individer med sin 

personlighet, bakgrund och ryggsäck och att den kulturella mångfalden berikar 

barngruppen om man tar till vara på den. Det kulturfrämjande arbete kan minska 

klyftor mellan både individer och grupper. 

  

Pedagog 4 gav en annan aspekt på vad mångfald kan innebära, nämligen att det 

går att ses ur ett socio-ekonomiskt perspektiv, vilket pedagogen tagit till sig under 

en föreläsning kring mångfald. Detta innebär, enligt pedagog 4, att man förutom 

att se till kulturarvet, ser till boendesituationen, familjekonstellationen och 

uppväxtmiljön som barnet har.  

 

Barnens eget kulturskapande beskrivs av pedagog 4 som en del i arbetet med den 

kulturella mångfalden i förskolan. Pedagog 3  beskriver hur barnen skapar sin 

egen kultur i förskolan. Att barnen skapar sin egen personliga kultur genom att ta 

del av sina vårdnadshavares kultur, förskolans kultur och den kultur som 

samhället erbjuder dem. 

 

 

Läroplanen 
Här beskriver pedagogerna vad de vet att det står om kulturfrämjande arbete i 

läroplanen och resultatet var delat. Pedagog 6 ansåg att det kulturfrämjande 

arbetet nästan inte alls nämns i läroplanen, samt kommenterade att det borde stå 

mer om ett kulturfrämjande arbete i läroplanen. Pedagog 3 menade i sin tur att det 

står en hel del om hur man kan arbeta kulturfrämjande, men att det sedan beror på 

hur pass insatt man är i läroplanen. Även pedagog 2 menade att läroplanen är 

tydlig med det ansvar som pedagogerna på förskolan har att ge barnen 

möjligheten att möta olika kulturer som sedan kan bli ett hjälpmedel för barnen att 

uttrycka sig. 
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Flera av pedagogerna nämnde att det i läroplanen står om hur man ska arbeta med 

modersmål i förskolan och om vilken viktig roll det har i det kulturfrämjande 

arbetet. Språket är ett verktyg man kan använda för att låta barnen ta del av 

varandras kulturer. Att språket är något man i förskolan bör arbeta med mer än 

man gör i dag eftersom det dels stärker barnens kulturella identitet.  Pedagog 4 

nämner att det i läroplanen står att barnen är kulturbärare samt att detta med 

traditioner är något som ska föras vidare från generation till generation och att det 

då måste handla om både de svenska traditionerna och de andra traditionerna som 

firas av barnen på förskolan.  

 
”Det står mycket om kulturell mångfald i läroplanen om hur vi ska förhålla oss, 

om hur vi ska stärka deras identitet. […] Att svenskfödda ska få insikt i och 

förståelse för andra traditioner och vise versa att de andra ska få insikt i våra 

traditioner, men samtidigt bevara sina egna.” Pedagog 4 

 

Att arbeta utifrån att alla barnen ska få samma förutsättning att utvecklas är den 

arbetsgrund som pedagog 1 utgår ifrån. Pedagog 5 menar att vi i förskolan ska 

arbeta för mångfalden och att bemöta alla kulturer på ett positivt sätt. Pedagog 2 

menar att ansvaret på oss pedagoger, enligt läroplanen, är stort att pedagogerna 

ska se till olikheterna hos barnen och att sedan lyfta fram dem på ett bra sätt. 

 



 24 

Analys 
I detta avsnitt görs en analys av resultatet ifrån intervjuerna. Genom analysen görs 

kopplingar till litteraturen och tidigare forskning för att stärka eller strida mot 

pedagogernas citat som redovisats i resultatet. Innehållsanalysen kommer att vara 

indelad i olika underrubriker; ”Läroplanen”, ”Kulturfrämjande arbete”, ”Språket” 

och ”Kulturell mångfald”. Detta görs för att analysen lättare ska gå att koppla till 

resultatredovisningen, i förra kapitlet. 

 

Innehållsanalys 
Pedagogerna som medverkat i studien har delat med sig av sina tankar, 

erfarenheter och förhållningssätt gällande hur de arbetar på sin arbetsplats. Alla 

pedagogerna är enade om att det kulturfrämjande arbetet är något positivt, men 

ansåg samtidigt att det arbetet de har idag kan utvecklas och bli bättre. En 

pedagog menade att de borde lyfta barnens olika kulturella bakgrunder och 

traditioner mer och att det är fel att det endast är de svenska traditionerna som blir 

synliga och inte barnens egna traditioner hemifrån. Det svåra med att lyfta alla 

barnens traditioner är att skapa ett tillfälle då det går att genomföra. Det kanske 

inte är lätt att visa eller berätta om en tradition från en annan kultur då man inte 

har så mycket kunskap om den, menar pedagog 2 i intervjun. Flera av 

pedagogerna menade att det är upp till pedagogen själv att sätta sig in i andra 

kulturer och traditioner när man jobbar kulturfrämjande och det är pedagogernas 

beslut o vad som ska lyftas fram. 

 

Kulturfrämjande arbete 

Svårigheten med det kulturfrämjande arbetet på förskolor är att veta hur det ska 

genomföras och vad som ska ta upp. Flera av pedagogerna i studien nämnde just 

detta, om att de inte visste hur de skulle gå till väga och utveckla den delen av 

verksamheten. De pedagoger som intervjuades uttryckte en osäkerhet gällande att 

berätta om andra kulturer och kulturella högtider, eftersom de känner att det är 

utanför deras kunskapsområde. Detta överensstämmer med Lunneblad (2006) 

beskrivning av ett kulturfrämjande arbete, just det faktum att det inte finns något 

som beskriver hur man ska genomföra arbetet. Lunneblad (2006) lyfter även fram 

att det viktiga är att pedagogerna har förståelsen för att detta arbete i förskolan 

handlar om mer än att lyfta fram mat, traditioner från barnens kultur och sånger på 

barnens modersmål. Detta eftersom det annars kan skapa en social och kulturell 

uppdelning mellan barnen, menar Lunneblad (2006). Även Olausson (2012) 

menar på att ett arbete där man lyfter barnens olika kulturer kan leda till en 

uppdelning mellan ”vi” som gör så här och ”dom” som gör sådär. Vilket Olausson 

menar är något negativt som bör motverkas och undvikas. 

 

Vad den större förståelsen handlar om beskriver inte Lunneblad (2006). I 

resultatet beskriver pedagogerna detta, att det är upp till pedagogen att skapa en 

miljö i verksamheten där barnen kan känna igen sig själva och känna att de kan 

vara sig själva och är accepterade oberoende på varifrån de kommer. Det 

kulturfrämjande arbetet bör ses som ett interkulturellt arbete där man utbyter och 

delar med sig av kunskap om olika kulturer. Enligt Lorentz och Bergstedt (2006) 

beskriver interkulturell någon form av handling eller aktion mellan individer med 

olika kulturella bakgrunder. Det är det som bör skapas i ett kulturfrämjande arbete 

där fokus ligger på barnens kulturella bakgrund, enligt mig. Förståelse och 

kunskap om andra människor om varifrån de kommer och hur de lever.  



 25 

 

En pedagog kom med åsikten att om det endast finns en begränsad mängd kulturer 

representerade på förskolan, kan man ändå visa och lära barnen om andra kulturer. 

Detta för att visa barnen att det finns personer med ett annat ursprung än de själva 

och som lever annorlunda. Dock menar Lunneblad (2013) att när olikheter i den 

kulturella mångfalden lyfts fram är det viktigt att inte något barns perspektiv 

glöms bort. Samma uppfattning kom fram i resultatet, att om ett barns kultur lyfts 

fram ska det samma göras med alla de andra barnens kulturer också, även om 

majoriteten av barnen har samma kulturella bakgrund. Att varje barns perspektiv 

räknas, men samtidigt bör man vara uppmärksam så att inte något barn ges 

identiteten som ”den andra”, menar Lunneblad (2013), och begreppet ”de andra” 

är det alternativa begreppet Lunneblad använder för att benämna invandrare eller 

invandrarbarn. 

 

Pedagogerna gav under intervjuerna flera förklaringar på vad som enligt dem är 

kultur. Resultatet visar att pedagogernas beskrivningar överensstämmer med 

Fagerli, Lillemyr & Søbstads (2001) samt Olaussons (2012) klassisk-humanistiska 

och antropologiska kulturbeskrivningar. Pedagogerna lyfter både den 

antropologiska kulturen genom att beskriva att de försöker att ta vara på alla 

barnens traditioner och kultur de kommer ifrån. De lyfter även fram den klassisk-

humanistiska kulturen genom att benämna en kreativ och skapande sida av 

kulturen så som dans, bild, teater och musik.  

 

Utifrån de intervjuade pedagogernas tankar, förhållningssätt och tolkning av 

begreppet kultur visar det sig att den syn de har på kulturen påverkar hur det 

kulturfrämjande arbetet är utformat och genomförs i förskolan. Enligt 

pedagogerna är det deras ansvar som pedagoger att uppmärksamma och ta ansvar 

över utformningen av det kulturfrämjande arbetet på förskolan. Att pedagogen 

genom läroplanen har skyldigheter att arbeta kulturfrämjande, men även att 

pedagogens egen inställning till och kunskaper om olika kulturer påverkar hur det 

kulturfrämjande arbetet ser ut på förskolan. Detta stämmer överens med 

Olaussons (2012) och Lahdenperäs (1995) betraktelser av pedagogens betydelse 

av verksamhetens utformning och uppbyggnad. De menar att en pedagogs 

föreställningar, idéer, värderingar och attityder påverkar och sätter sin prägel på 

den pedagogiska verksamheten.  

 

Alla medverkande pedagoger var positivt inställda till ett kulturfrämjande arbete 

vilket även blivit synligt i studien. Pedagogerna har olika syn och åsikter om hur 

man kan och bör arbeta kulturfrämjande, men ingen som ansett att det är fel med 

ett kulturfrämjande arbete. Det som tagits upp av pedagogerna är olika 

försvårande omständigheter som föräldrar till barn med annat modersmål än 

svenska som motsätter sig till att barnen ska använda sitt modersmål i förskolan. 

En annan sak som nämns är kommunikationen med föräldrar och att få dem 

engagerade i det kulturfrämjande arbetet genom att hjälpa förskolan med 

information om barnens kultur och traditioner hemifrån. Någon passande litteratur 

har inte påträffats, men i läroplanen (Skolverket, 2010) lyfts vikten av en god 

kommunikation med föräldrarna. Jag tror att genom en god kommunikation kan 

man komma långt i sitt samarbete med föräldrarna. 
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Språket 

Genom resultatet har de framkommit at arbetet med barnens modersmål och 

språket i överlag är något pedagogerna anser som viktigt, som en del i det 

kulturfrämjande arbetet. Det överensstämmer med det som står i läroplanen, Lpfö 

98 rev.10. Läroplanen menar på att språket är en viktig del i barnens möjlighet till 

att kommunicera, likväl på svenska som sitt modersmål. Språket är även viktigt 

för barnens identitetsutveckling, enligt läroplanen. Pedagog 4 och 1 lyfter fram 

två svårigheter gällande arbetet med språket. Olausson (2012) lyfter i sin 

forskning fram att tvåspråkiga barn inte alltid använder sitt modersmål i lekar på 

förskolan. Vilket hon menar beror på att tvåspråkigheten osynliggjordes i leken, 

förutom då det fanns flera tvåspråkiga barn på samma avdelning eftersom de då 

kunde kommunicera med varandra genom det andra språket. Pedagog 4 uttrycker 

att modersmålsanvändandet i verksamheten inte är tillräckligt. Pedagogen menar 

att det inte räcker med att bara använda några ord vilket beror på att pedagogen 

anser att det kulturfrämjande arbete gällande språket som de bedriver på 

arbetsplatsen inte är tillräcklig. Frågan är den vilken ambition som pedagogen har 

gällande modersmålsarbetet. Hur mycket som pedagogen anser att de i 

barngruppen ska använda de olika språken. Det verkar som att pedagogen har en 

bild och uppfattning om hur detta arbete bör vara utformat, men inte lyckats 

komma dit och nå sitt mål med modersmålsarbetet. Det man i ett sådant tillfälle 

kan göra är att ta hjälp av modersmålsläraren, om man har någon sådan 

tillgänglig, för att vidga användandet av modersmål i förskolans lokaler. 

Läroplanen (Skolverkat, 2010) säger inte något om hur många ord och om hur 

modersmålsanvändandet ska vara utformat, utan bara att det ska finnas plats och 

utrymme för barnen att kunna kommunicera på sitt modersmål. 

 

Kulturell mångfald 

Att lyfta fram mångfalden i ett kulturfrämjande arbete kan ske på olika sätt 

menade pedagogerna. Att arbetet med mångfalden handlar om att ta vara på och 

se olikheterna i barngruppen, eftersom att olikheterna berikar arbetet med 

barngruppen. Olausson (2012) beskriver mångfald som ett förhållande som är 

varierande där variationen ofta syftar på individers etnicitet och nationalitet. 

Olaussons och pedagogernas beskrivning av begreppet mångfald stämmer överens 

med varandra eftersom båda handlar om att synliggöra variationen mellan 

individer i samhället. 

 

Två av pedagogerna uttryckte att kulturella evenemang, då man under en eller 

några dagar fokuserar på kulturer och nationaliteter som finns representerade i 

barngruppen, är ett roligt och bra arbetssätt. Medan pedagog 4 menar det motsatta, 

att man i stället för att skapa kulturella evenemang, i vilka man tillfälligt lyfter 

olika kulturer, bör berika barnen med varandras kulturer på ett sätt som gör att de 

vävs in i verksamheten. 

 

Olausson (2012) lyfter fram en social aspekt av kultur, vilken liknar den reflektion 

som pedagog 4 gav gällande kulturell mångfald. Pedagog 4 berättar om en 

föreläsning där de visade på att kulturell mångfald inte bara kan ses utifrån ett 

internationellt perspektiv utan även utifrån ett socio-ekonomiskt perspektiv. Detta 

menade pedagogen hade vidgat synen på och förhållningssättet till att arbeta med 

kulturell mångfald. 
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Läroplanen 

Enligt Lunneblad (2013) står det ingenting i styrdokumenten om hur ett 

kulturfrämjande arbete i förskolan kan se ut samt att ordet kulturfrämjande inte 

förekommer i läroplanen. Jag har sökt men inte hittat det. Men enligt Lunneblad 

(2013) kan man i formuleringarna i det mångkulturella arbetet, som nämns i 

läroplanen, se att det handlar om att främja barnens kulturella bakgrunder. Vilket 

ett kulturfrämjande arbete handlar om enligt mig. I läroplanen, Lpfö 98 rev. 2010, 

står det att förskolan har till uppgift att förbereda barnen för ett liv i ett 

internationaliserat samhälle, och för att uppnå detta så ska verksamheten erbjuda 

barnen kunskap om sin egen kultur och andra kulturer.  

 

När pedagogerna skulle återberätta vad det står om kulturfrämjande arbete i 

läroplanen, var svaren till största delen skilda. De lyfte fram olika delar ur 

läroplanen, språket var en del som flera av dem berörde även att lyfta olika 

traditioner, som barnen firar var något som togs upp. Utifrån dess uttalanden visar 

resultatet att pedagogerna är insatta i det kulturfrämjande arbetet på ett eller annat 

sätt, men att vissa pedagoger var mera osäkra på vad som står i läroplanen. I 

läroplanen (Skolverket, 2010) står det att alla barnen ska få möjlighet att ta del av 

sin egen kultur samt skapa en respekt för andra kulturer. Samtidigt ska barn med 

utländsk bakgrund och de från nationella minoriteter ges möjlighet att skapa sig 

en flerkulturell tillhörighet. Även modersmålets vikt som kommunikationsredskap 

och del i identitetsutvecklingen lyfts upp. Pedagogernas osäkerhet gällande vad 

läroplanen tar upp som kulturfrämjande, upplevs som bristande kunskap och att de 

som menade på att det stod lite om det inte är insatta i läroplanen. Det hör till 

pedagogens eget ansvar att vara uppdaterad och ha kunskap om vad det står i 

läroplanen. Olausson (2012) menar att den pedagogiska praktiken i förskolan 

kommer från pedagogernas föreställningar, idéer och kunskaper. Om man utgår 

från det Olausson lyfter fram, fast utifrån en pedagog som inte har koll på vad det 

står i läroplanen om kulturfrämjande arbete. Det avspeglas i verksamheten, likväl 

som pedagogens idéer och kunskaper kring utformandet av det kulturfrämjande 

arbetet. 
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Diskussion 
I detta avsnitt görs en fördjupad diskussion gällande innehållet och vad jag 

kommit fram till i studien. I metoddiskussionen görs en reflektion kring valet av 

metod och urvalet av medverkande pedagoger. Sist kommer slutord och reflektion 

kring vad jag lärt mig genom studien och hur man kan gå vidare med denna 

studie. 

 

Innehållsdiskussion 
Syftet med denna studie har varit att undersöka hur pedagoger på förskolor, med 

en begränsad mängd nationaliteter, har för förhållningssätt och erfarenheter av ett 

kulturfrämjande arbete i förskolan. Begreppet kulturfrämjande innebär allt som på 

ett positivt sätt lyfter fram kultur, men det har i denna studie begränsats till att 

främst innebära det som har med barnens kulturella bakgrunder att göra. 

Frågeställningen som det i studien framförallt fokuserats på är vad begreppen 

kulturfrämjande och kulturell mångfald innebär för de medverkande pedagogerna. 

Den andra frågeställningen fokuserade på pedagogernas kunskap om och tolkning 

av det som står i läroplanen om kulturfrämjande arbete. 

 

Resultatet gav en varierad syn på vad som kan ses som kulturfrämjande arbete i 

förskolan. Arbetet med andra modersmål än svenska var något som alla pedagoger 

var eniga om att det hörde till det kulturfrämjande arbetet. Pedagogernas kunskap 

kring vad det står i läroplanen varierade från god till bristande, vilket avspeglades 

genom hela intervjun. Slutsatsen som framkommit i studien är att det finns en 

positiv inställning till kulturfrämjande arbete i förskolan. Pedagogerna anser att 

det är viktigt för barnen att lära sig om sin och andras kulturella bakgrunder, och 

att de vill ha ett kulturfrämjande arbete i sin verksamhet. Problemet som framkom 

var den osäkerhet bland pedagogerna, främst kring hur utformandet och 

utförandet av det kulturfrämjande arbetet ska vara, men även att hur pass insatt 

pedagogerna är i läroplanen kan ha betydelse. 

 

Det som framkommit i denna studie överensstämmer med den slutsats som 

Lunneblad (2006) kommit fram till. Att pedagogerna har intentionen att arbeta 

och främjan mångfalden och mångkulturen som finns representerad i förskolan, 

men arbetet inte tar sig så mycket längre på grund av pedagogernas osäkerhet. 

Osäkerheten som framkommit i både denna och Lunneblads forskning gäller 

främst hur de ska genomföra och utforma det kulturfrämjande arbetet i förskolan. 

I Lunneblads forskning fanns planeringarna på vad som skulle göras, men det 

genomfördes aldrig. Medan det i denna studie handlade mer om att pedagogerna 

inte visste vad de kunde göra för att i verksamheten främja olika kulturer. 

 

Hittills finns det lite forskning i ämnet, trots att det är ett så pass aktuellt ämne om 

man ser till invandringspolitiken i Sverige idag. Det kulturfrämjande arbetet på 

förskolan borde vara mer prioriterat då det genom att barn från olika länder och 

kulturer blandas i förskolan. Detta för att alla barnen ska få känna en tillhörighet i 

barngruppen och att de är accepterade för vilka de är och varifrån de kommer. Ett 

fungerande kulturfrämjande arbete, anser jag, kan vara ett bra hjälpmedel för att 

uppnå detta. Hur detta arbete kan vara utformat har inte jag någon kunskap kring. 

Jag har mina idéer och tankar, men ingen erfarenhet. Det viktiga är att arbetslaget 

är öppen för arbetet och att det finns en genomtänkt ide bakom det 

kulturfrämjande arbetet. Detta för att det inte ska skapas en klyfta mellan barnen 
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som handlar om vi och dom, något som Olausson (2012) kom fram till i sin 

undersökning och menade på var ett problem.   

 

Valet att använda begreppet kulturfrämjande gjordes utifrån begreppets betydelse. 

Den betydelse som begreppet har innebär att man på ett positivt sätt lyfter fram 

kulturen hos barnen och samhällets kulturella utbud. Mitt intresse för studien 

kretsade framförallt kring arbete med mångfalden och mångkulturen i förskolan. 

Om hur man lyfter fram mångfalden i barngruppen och den mångkultur som finns 

i förskolan på ett positivt och lärande sätt.  

 

Det finns för lite forskning gällande det kulturfrämjande arbetet i förskolor. Det 

som det finns mest forskning om gällande kulturfrämjandearbete är språket, att det 

för barnen på skall kunna erbjudas möjlighet till modersmålsundervisning i skolor 

och förskolor. Johannes Lunneblad har genomfört forskning som visar på att 

ambitionen i förskolan och hos pedagogerna, att arbeta kulturfrämjande finns. 

Men att det är i själva genomförandet av arbetet i verksamheten som det blir svårt 

eftersom det finns en osäkerhet bland pedagogerna. Det överensstämmer med det 

resultat som jag kommit fram till.  

 

Slutord och reflektion 
För mig har innebörden av begreppet kultur förändrats. Innan jag började med 

studien betydde kultur för mig till största del om nationalitet, religion och 

kulturella traditioner. Min syn på begreppet har nu ändrats och vidgats och 

innefattar nu inte bara nationalitet, tradition och religion utan även det som kallas 

”finkultur”. Vilket är en mer skapande och kreativ form av kultur så som dans, 

musik, teater och konst. Jag har även fått en förståelse för att kultur kan ses ur ett 

mer socialt perspektiv (Olausson, 2012).  

 

På ett sätt ser jag på kultur som en del av det i mitt liv som definierar mig, genom 

kulturell uppväxt, sociala omgivningen, traditioner, kreativa intressen och 

religionstillhörighet. I läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) nämns det att 

kulturen har med en persons identitet att göra, vilket stämmer överens med mina 

tankar kring kulturens betydelse för individen. Därför anser jag att ett 

kulturfrämjande arbete i förskolan har en viktig roll för barnen genom att det ger 

barnen en möjlighet att känna en tillhörighet i verksamheten. Att de får känna att 

deras kulturella bakgrund är viktig och samtidigt lär sig barnen att de andra 

barnen i barngruppen har sin bakgrund och att även den är viktig. Genom att 

förskolan lyfter fram något från alla barns kulturella bakgrund så lär sig barnen 

saker om varandra. Det viktiga är att inte utesluta eller exkludera något barns 

kulturella bakgrund. Om man väljer att tala om från vilket land barnen i 

barngruppen kommer ifrån, är det viktigt att man kollar med vårdnadshavare om 

att det är okej och sedan att man verkligen nämner alla barnens födelseländer. 

 

Detta ämne är definitivt något som jag anser behöver mera forskning. Det finns 

flera vägar att välja i en fortsättning av detta ämne. Man kan utvidga studien 

genom att göra fler undersökningar, som denna studie, för att ta reda på 

pedagogernas förhållningssätt och erfarenheter av ett kulturfrämjande arbete. En 

annan väg man kan ta i en fortsatt forskning är att göra en observationsstudie, som 

undersöker hur förskolorna arbetar kulturfrämjande, och jämföra det materialet 

med vad pedagogerna själva uppfattar som kulturfrämjande arbete. Ett annat 
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möjligt sätt att gå vidare i ämnet är att skapa ett kulturfrämjande projekt, i vilket 

man fokuserar på att finna nya kreativa sätt att i förskolan arbeta kulturfrämjande. 

Lunneblad (2006) nämnde i sin forskning, att det inte finns något material som 

förklarar hur man ska arbete med olika kulturer i förskolan. Jag tror att genom ett 

projekt kring kulturfrämjande arbete så kan det växa fram ett användbart material. 

I detta kulturfrämjande projekt skulle förskolorna få dela med sig av sina 

arbetssätt och kunskaper kring hur de på ett bra sätt lyfter fram mångfalden och 

mångkulturer i en barngrupp. Utifrån alla dessa kunskaper och idéer skulle det 

sedan gå att skapa ett kulturfrämjande material som framförallt riktar in sig på att 

lyfta barnens kulturella bakgrunder. 
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Bilaga 1 
Intervjuguide 
Bakgrund 

1. Berätta om dig själv. (Namn, ålder, utbildning?) 

- Hur länge har du jobbat inom förskolan?  

- Hur länge har du jobbat på den här förskolan? 

2. Har du någon utbildning som riktar in sig på ett kulturfrämjande arbete 

inom förskolan? 

Intervju 

1. Kan du berätta om en inskolning där barnets kulturella bakgrund fått 

utrymme? 

- Hur kommer det sig att ni gjorde på det sättet? 

- Hade du kunnat göra något annorlunda? Vad i så fall? 

- Skiljer den inskolningen sig från andra inskolningar? Hur? 

2. Anser du att varje barns kulturella bakgrund får utrymme i verksamheten? 

- Är det önskvärt att ge det utrymme? 

- Kan du ge ett konkret exempel på detta?  

3. Vad innebär ett kulturfrämjande arbete för dig? 

- Upplever du att det finns någon fördel med ett aktivt kulturfrämjande 

arbete?  

- Upplever du att det finns någon nackdel med ett aktivt kulturfrämjande 

arbete? 

4. Har du någon tidigare erfarenhet av kulturfrämjande arbete på förskolan?  

- På vilket sätt arbetade man då? 

- Kan du ge ett konkret exempel på aktivitet? 

5. Kan du beskriva vad begreppet kulturell mångfald innebär för dig? 

- Upplever du att det finns någon fördel med mångfalden inom förskolan?  

- Upplever du att det finns någon nackdel med mångfalden inom 

förskolan? 

6. Kan du beskriva hur du gör för att ”se” och ”bemöta” varje barn i 

mångfalden? 

7. Vad anser du att det står i läroplanen gällande kulturfrämjande arbete? 

 

Tack för att du ställt upp och svarat på frågorna. 

Matilda Tanderyd 
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Bilaga 2 
Informationsbrev 
 

Hej  

 

Mitt namn är Matilda Tanderyd. 

 

Jag studerar till förskollärare på X Universitet och nu under våren 2014 skriver 

jag min C-uppsats med inriktning mot ”det kulturfrämjande arbetet i förskolan 

och arbetet att ta till vara på den kulturella mångfald som finns bland barnen”. 

Studien inriktar sig på pedagogens förhållningssätt och syn på detta. 

 

Jag skulle vilja intervjua dig, och jag skulle bli tacksam om du ville dela med dig 

av dina erfarenheter, uppfattningar och tankar kring detta. 

 

Jag beräknar att intervjun kommer att ta högst 40 min. Jag kommer, om det är 

okej för dig, att spela in hela intervjun med röstinspelare. Allt insamlat material 

kommer bara att behandlas av mig och endast i denna studie, samt att allt material 

kommer att förstöras när C-uppsatsen är klar. Du som intervjuats kommer, av 

etiska skäl, att förbli anonym i studien. 

 

Om du har några frågor eller funderingar gällande intervjun är du välkommen att 

höra av dig till mig på telefonnumret eller e-postadressen här nedan. 

 

 

Med vänliga hälsningar! 

 

Matilda Tanderyd 

 

XXX – XXXXXXX 

 

xxxXXxxxxx@hotmail.com 

 

 

 


