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Abstract 

Dagens förskola är under förändring. Allt fler familjer har anlänt till Sverige som flyktingar 

och barnen börjar i förskolor runtom i landet. Förskolans läroplan, Lpfö 98 (rev. 2016) 

beskriver att förskolans pedagoger ska arbeta med att synliggöra kulturella skillnader och 

värderingar i barngrupperna för att gynna barnens förutsättningar för att leva i ett 

internationaliserat samhälle. Studiens syfte är att bidra med ytterligare kunskap om hur 

förskolepedagoger ser på arbetet med att möjliggöra förståelse och öppenhet hos barn om 

kulturell mångfald. Frågeställningar som använts är: Vad är pedagogernas uppfattning om sitt 

uppdrag att bidra till att främja barnens möjligheter till att förstå och möta olika kulturer? Hur 

beskriver pedagogerna arbetet med kulturell mångfald? Metoden som använts för att 

genomföra studien är kvalitativ intervju och fyra stycken pedagoger intervjuades. Slutsatser 

av resultatet visade att pedagogerna är genuint intresserade av de nya kulturerna kommit till 

deras avdelningar men problem fanns med språklig kommunikation. Kulturellt arbete ansåg 

pedagogerna var beroende av föräldrar från andra kulturer men problematiserades utifrån att 

pedagogerna inte visste om föräldrarna hade negativa upplevelser från deras hemländer.  

Barn från andra kulturer och länders lärande lyftes inte fram av pedagogerna. Arbetet med 

kulturer skulle gynna svenska barns lärande vilket gör att slutsatsen kan dras att förskolans 

monokulturella traditioner tas för givet i verksamheten. Pedagogerna sammanförde icke 

önskvärda beteenden med kulturell tillhörighet vilket kan skapa uppdelningar och negativa 

konsekvenser för barnen. Mer kunskaper behövs hos förskolans pedagoger samt gemensamma 

diskussioner i arbetslagen där begreppet kultur definieras. 
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1 Inledning 

Mitt intresse för interkulturellt arbete i förskolan ökade markant efter deltagande i en 

internationell konferens i Zwolle, Holland våren 2016. Konferensen hade deltagare från flera 

europeiska länder och berörde ämnen som diversitet, interkulturellt förhållningssätt och 

internationalisering. Där fick jag upp ögonen ytterligare för hur stor skillnad pedagoger i 

förskolans verksamheter kan göra i ett mångkulturellt samhälle. Barn som växer upp idag 

möter många människor från andra länder och kulturer, internationalisering sker i ökat takt. 

Däremot är jag mycket bekymrad om nyhetsrapporteringar som visar hur svenska samhället 

reagerar på förändringar kring vad som anses vara svenskt. En del vuxnas negativa reaktioner 

om vad som anses vara förändringar i bl.a. svenska traditioner skapar oro och rädsla hos barn 

(Falkirk 2016).  

Norberg (2000 s.517–518) lyfter fram brister i lärarutbildningar. Författaren menar att ett 

interkulturellt förhållningssätt bör genomsyra utbildningens alla delar med utgångspunkt i 

dagens mångkulturella klassrum. Kurser finns inom ämnet men är ofta valbara av studenterna. 

Interkulturellt perspektivet konkurrerar med flera andra lika viktiga delar och perspektivets 

status behöver förstärkas ytterligare. Norbergs forskning visar att mer utbildning behövs inom 

området interkulturellt förhållningssätt för både förskolans och skolans personal. Min studie 

kan bidra med nyare forskning om hur verksamma pedagoger i förskolan arbetar med kulturer 

vilket kan motivera att lärarutbildningar inser vikten av och inkluderar ett interkulturellt 

perspektiv vilket Norberg menar. 

Lahdenperä (2010 s.30–31) belyser att hur barn bemöts utifrån kulturell tillhörighet inverkar 

på identitetsutvecklingen. Om barnet möts med negativa antaganden om tillhörighet i 

förskolan känner barnet sig utesluten och mindre värd. Barnet kan välja att ingå i en 

gemenskap där identiteten bemöts på ett positivt sätt vilket kan skapa och förstärka 

uppdelningar i samhället. En tilltro finns hos mig att om barn i förskolan får möta pedagoger 

som är medvetna och aktivt arbetar för att lyfta fram och värdera alla kulturer på ett jämlikt 

sätt finns möjligheter att bryta denna negativa trend på lång sikt.  

Jag ville göra denna undersökning för att få veta hur olika kulturer bemöts i förskolans 

verksamhet. Studien kan även tillföra ytterligare kunskaper inom forskningsfältet och 

därigenom vara till stöd för att vidareutveckla den professionella rollen som förskolans 

pedagoger har.  



2 
 

 

2 Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att bidra med ytterligare kunskap om hur förskolepedagoger ser på arbetet 

med att möjliggöra förståelse och öppenhet hos barn om kulturell mångfald. 

Frågeställningar: 

1.Hur beskriver pedagogernas sitt uppdrag om att bidra till att främja barnens möjligheter till 

att förstå och möta olika kulturer? 

2.Hur beskriver pedagogerna arbetet med kulturell mångfald? 

 

2.1 Begreppsförklaring 

Ett begrepp i uppsatsen som härmed preciseras är kulturell mångfald. Lahdenperä (2010 s.19) 

skriver att förklaringar av begreppet skiljer sig åt vilket kan försvåra en enkel beskrivning. 

Författaren menar att innebörden är beroende av kontext och teoretisk utgångpunkt. Enligt 

min tolkning innebär begreppet kulturell mångfald att olika kulturer finns i samhället vilket 

reflekteras i barngrupper på förskolor. Begreppet innefattar utöver kultur även skillnader i 

religion och nationella ursprung.  

 

3 Bakgrund 

Förskolan är första steget i det svenska utbildningsystemet och ska grundlägga ”en livslång 

lust att lära (Lpfö 98 rev. 2016 s.4). Arbetet i förskolan ska utgå ifrån förskolans läroplan 

(Lpfö 98 rev. 2016). I den står: 

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 kulturer ska bidra till att barnen utvecklar sin förmåga att förstå och 

leva sig in i andras villkor och värderingar (Lpfö 98 rev. 2016 s.6). 
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Ovanstående citat är skrivet i delen ”Förskolans värdegrund och uppdrag”. Där står även att 

pedagogerna är viktiga förebilder och att arbetet ska grunda sig på ”de mänskliga rättigheterna 

och grundläggande demokratiska värderingar” (Lpfö 98 rev. 2016 s.4). Förskolan har därmed 

ett uppdrag att utföra t.ex. genom att pedagogerna aktivt arbetar på ett demokratiskt sätt. 

Arbetet gäller för alla barn oavsett nationella eller kulturella olikheter. Ingen särskiljning eller 

diskriminering får förekomma och barnen ska även ges möjligheter till att utveckla förståelse 

kring olika kulturers värderingar och traditioner (Lpfö 98 rev.2016 s.4–6).  

 

Lunneblad (2013 s.33–44) skriver att Barnstugeutredningen kan ses som utgångspunkt för 

dagens läroplan. Redan 1972 beskrevs förskolan, enligt Lunneblad, som ett möjligt steg för 

barn från andra länder och kulturer att introduceras till det svenska samhället. Även de 

svenska barnen hade gynnsamma möjligheter i dessa möten att utveckla en bredare förståelse 

för andra kulturer. Utredningen beskrev, enligt författaren, även att verksamma pedagoger i 

förskolan bör vara engagerade i möten med både föräldrar och barn för att få en förståelse för 

den nya situation som uppstår i möten mellan olika kulturers normer och religiösa 

övertygelser. I Pedagogiskt program för förskolan som utkom 1987 av Socialstyrelsen skriver 

Lunneblad att en liknande inriktning som Barnstugeutredningen fanns men där beskrevs att 

ytterligare insikter behövs hos pedagogerna. En kännedom och kunskaper om den svenska 

kulturens värderingar bör även finnas. Läroplanen som utkom 1998 lyfte bara vad arbetet i 

förskolan skulle innehålla men inte hur arbetet skulle genomföras beskriver Lunneblad. 

Läroplanen reviderades 2010 men förslag saknades fortfarande på hur pedagogerna ska 

genomföra arbetet (Lunneblad 2013). En ytterligare revidering av läroplanen för förskolan 

publicerades 2016 men ingen förändring har gjorts i arbetet som berör delen ”Förskolans 

värdegrund och uppdrag” (Lpfö 98 rev. 2016). 

 

Lunneblad (2006 s.27–29) lyfter även fram att kritik mot svenska utbildningsystemet, såsom 

att systemet är monokulturellt och att svenskhet är normaliteten. Trots att avsikten är att 

individens kulturella ursprung ska lyftas fram på ett konstruktivt sätt ses istället olikheter som 

en brist som systemet ska uppväga. Svenska utbildningssystemets grundtanke om att stärka 

nationen finns fortfarande aktivt kvar hävdar Lunneblad. Andra kulturer ses som annorlunda 

och de synliggörs på ett sätt som gör att de blir av en särskiljande art. Författaren skriver 

vidare att tidigare forskning har visat att elever strävar efter att uppnå den svenska normen i 
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skolan för att passa in. Pedagoger och lärare anser även att de saknar kunskaper om hur barn 

och elever ska mötas i förskolan och skolan.  

Lahdenperä (2011b s.42–44) menar att förskolan fortfarande är och ses som en monokulturell 

intuition. Istället för att lyfta fram och bemöta mångkulturella aspekter fokuseras vanligen på 

brister hos föräldrar och barn med andra nationaliteter och kulturer utifrån svenska normer.  

 

Skolverket (2016) skriver att fram till 2015 genomfördes kompetensutveckling för förskolans 

personal efter läroplanens revidering 2010, inom de områden som förtydligats, genom statliga 

medel. En av delarna som pedagoger kunde få utbildning om var interkulturell kompetens. 

Denna fortbildning har avslutats och inget står om eller när det kommer att återupptas 

(Skolverket 2016). 

 

Historiskt har även internationella röster höjts kring vikten av ett medvetet arbete med olika 

kulturer i utbildningssystemet skriver Lahdenperä (2011a s.22). Begreppet interkulturalitet 

uppkom genom resonemang i FN och ansågs vara ”ett utbildningsideal som skulle gynna fred 

och förståelse mellan olika nationer och folkgrupper” (Lahdenperä 2011a s. 22). Kunskapen 

skulle användas för att skapa förståelser mellan olika kulturella tillhörigheter och dess 

skillnader samt gynna utvecklandet av ett internationellt perspektiv hos barn och elever. 

Europarådet anser även att perspektivet kan gynna utvecklandet av en ömsesidig känsla av 

gemenskap skriver författaren. 

 

 

3.1 Tidigare forskning 

I avsnittet redovisas mitt sökande efter forskning inom interkulturellt arbete i förskolan. 

Merparten av den forskning, speciellt avhandlingar, som finns tillgänglig på internet har varit 

fokuserad mot äldre barn, specifika skolämnen eller med ett annat övergripande fokus. 

Jag använde följande databaser i sökandet: Libris, Diva, Google Scholar, Högskolan Dalarnas 

biblioteks katalog, Google, Avhandlingar.se. 

 

Sökord som jag använde i olika kombinationer är: värdegrund* interkulturell*, pedagogik, 

normkritik*, förskol*, multikultur*, internationell*, värdegrund*, kultur*, mångkulturell*, 

förhållningssätt*, lärande, Stier Jonas, Lunneblad J, Lahdenperä P, Pramling, interkulturell 
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kompetens i utbildning av lärare för barn i de tidiga åldrarna, normer förskola, flerspråkig, 

intercultural* preschool*, competence, multicultural, norms and values, intercultural 

sensitivity, preschool teachers, C. Nunez, R. Nunez Mahdi. 

 

Forskningsstudier av relevans för min uppsats presenteras nedan. Studierna är indelade i 

nationell och internationell forskning med inriktning mot förskola och grundskola. Under 

första rubriken presenteras två studier och därefter en studie under varje rubrik. 

 

3.1.2 Nationell forskning om multikulturellt arbete i förskola  

Lunneblad (2006 s.35–36) skriver att sedan i mitten av 1980-talet har flertalet 

forskningsstudier belyst problematiken om hur arbetet ska ske i förskolan med mångkulturella 

barngrupper. Studierna har visat att pedagoger aktivt valt att inte lyfta fram skillnader hos 

barnen utan istället fokuserat på att skapa gemensamma kulturella erfarenheter för barnen 

utifrån svenska traditioner. Andra arbetssätt har inte upplevts som genomförbara eftersom 

tilltron till det egna perspektivet har varit starkt. Forskning från mitten av 1990-talet har lyft 

fram att från pedagogernas sida varit viktigt att allas kulturella tillhörighet i förskolan 

respekteras och en viss osämja till hur arbetssättet genomförts har upptäckts beskriver 

Lunneblad. Hur arbetet ska ske i förskolan har dock visat sig vara svårt att skapa en 

gemensam utgångpunkt kring. I början av 2000-talet visade sig dock att bilden av att alla barn 

i förskolan ska ingå i den monokulturella förskolan fortfarande var stark. 

Lunneblad (2006 s.20) genomförde en etnografisk fallstudie på en förskola där barn fanns 

med blandad etnisk tillhörhet. Syftet med forskningen var att undersöka och analysera hur 

förskolan arbetar med den kulturella och etniska mångfald som finns i omgivande samhället 

och hur och om inverkan sker på barnens identitetsskapande ur ett mångkulturellt perspektiv. 

Studiens resultat visade hur pedagogerna arbetade med de kulturer som fanns på respektive 

avdelningar. Lunneblad (2006 s.118–119) skriver att pedagogerna uppvisade en viss 

osäkerhet kring vad begreppet mångkultur innebar och hur arbetet skulle genomföras. 

Författaren (2006 s.107) lyfter fram att kategoriseringar och tankesätt med utgångspunkt i 

utvecklingspsykologisk anda lade grunden för hur resonemangen skedde i arbetslagen. En 

möjlig tolkning av deras resonemang, enligt Lunneblad, är att barnens perspektiv inte tas med 

i verksamheten. Lunneblad (2006 s.102–119) beskriver att arbetet med mångkultur planerades 

genom att använda sånger och ramsor från andra länder och motiverades genom att barnens 
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kognitiva och kommunikativa utveckling gynnades. Ambitioner att arbeta med traditioner från 

andra kulturer förekom men tvekan fanns kring hur och vad arbetet med olika kulturer skulle 

innebära eftersom religion sågs vara privat. Barnen och deras föräldrar delades dock in i 

samma kategori trots att deras härkomst varierade stort och antaganden gjordes om vilka som 

firade andra högtider än de svenska. Att inte fira svenska traditioner uttrycks som annorlunda 

och leder till att en uppdelning sker och att de Andra exkluderas. Begreppet de Andra 

beskriver både barn och vuxna från andra kulturer och nationer med exempelvis andra 

högtider och traditioner. Att skapa gemensamhet utgår ifrån vad som anses vanligt och 

grundar sig i antaganden om normalitet utifrån svenskhet. Pedagogerna lyfte fram att tidsbrist 

var största hindret för att genomföra multikulturella aktiviteter skriver Lunneblad (2006 

s.120–132). Författaren menar att en problematik synliggjordes om vad som anses vara viktigt 

att verksamheten innehåller och att ett mångkulturellt arbete endast riktar sig mot barn och 

föräldrar från andra kulturer. Arbetslagen arbetade med avsikt om att skapa gemensamhet och 

skillnader mellan barnen belystes inte. Mångfalden synliggjordes inte trots pedagogernas 

intentioner på grund av förgivettagna förhållningssätt i verksamhetens genomförande. 

Lunneblad (2006 s.158) skriver att barnen bemöttes istället utifrån ett kompensatoriskt 

perspektiv vilket innebär att barnen som uppvisar beteenden som annorlunda, utifrån svenska 

normer som utgör grunden för vad som anses naturligt, ska korrigeras. Lunneblad (2006 

s.173–180) anser att det till viss del bero på traditioner inom förskolan samt kunskapsbrister. 

Författaren anser att ett interkulturellt förhållningssätt bör användas i mångkulturella 

barngrupper. Begreppet förklaras som en handling eller en interaktion där mötet är en jämlik 

process för att skapa en gemensam förståelse mellan olika kulturer. 

 

Stier, Tryggvason, Sandström och Sandberg (2012 s.292–294) gjorde en kvalitativ 

forskningsstudie genom frågeformulär på tio förskolor där 17 pedagoger var informanter. 

Syftet med studien var att undersöka hur förskollärare interagerar och tolkar etnisk och 

kulturell mångfald i förskolorna de arbetar i. Fyra kategorier av tillvägagångssätt utvecklades 

och resultatet visade att den vanligaste responsen hos lärarna var instrumentellt 

tillvägagångssätt.  Stier et al. menar att en ökande medvetenhet finns hos lärare i jämförelse 

med tidigare studier inom området. Studiens slutsats är att förskollärare behöver systematiskt 

arbeta med en interkulturell pedagogik för att skapa positiva och lärorika interkulturella 

möten mellan barnen och med föräldrar. Hur pedagogerna uppfattar sitt arbete med olika 

kulturer och mångfald inverkar på vad barnen kan lära sig och påverkar barnens 
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identitetsutveckling. Studien belyser även vikten av att reflekterande förhållningssätt för att 

vidareutveckla interkulturella möten.  

 

3.1.3 Multikulturellt arbete i grundskola 

Norbergs (2000 s.512) studie berör multikulturella och interkulturella företeelser i svenska 

mångkulturella klassrum. Begrepp kan innebära olika saker beroende på språkliga 

utgångpunkter. Multikulturell innebär för författaren samhällets sammansättning av olika 

kulturer och etnicitet vilket även speglas i skolans klassrum. Interkulturell beskrivs som en 

process av interaktioner och förhandlande mellan olika kulturer. Norberg (2000 s.513–514) 

har i sin studie valt att fokusera främst på problematiken som lärare upplever kring muslimsk 

kultur. Den kulturen anses oftast skapa utmaningar i pedagogiska sammanhang och upplevs 

som främmande. Islam är den andra största religionen i Sverige och värderingar inom kulturer 

skiljer sig från svenska skriver författaren. Däremot går inte att generalisera dessa värderingar 

eftersom stora variationer finns inom religionen. I skolan har dock inte andra religioner än 

kristendom fått utrymme utan är monokulturell. Studien genomfördes i två klasser med barn 

mellan 9 och tio år. Trots att 30 % av eleverna hade en annan kulturell tillhörighet 

uppmärksammades inte skillnader av läraren med motivationen att inget barn vill vara 

annorlunda. En möjlig orsak till att lärare är osäkra i hur arbetet ska ske i mångkulturella 

klassrum är en oro över att behöva konfronteras med rasism. Istället bemöts barnen på ett 

jämbördigt sätt. Norberg upptäckte även strategier som gjorde att olikhet förklarades i 

psykologiska termer istället för kulturella skillnader. Däremot uppmuntrades kulturella 

variationer inom specifika områden, elevernas modersmål samt religiösa traditioner ansågs 

vara viktiga att stötta och dessa synliggjordes genom att eleverna fick berätta om dem för 

övriga i klassen. Beskrivningar kring vad som ansågs vara negativa kulturella beteenden 

förekom från lärarnas perspektiv och dominerande beteende var ett av dem. Lärarna beskrev 

att beteendet skedde emellan eleverna när islamska pojkar bestämde över andra elever. 

Lärarna ansåg även att elevernas integritet skulle skyddas men i långa loppet skulle eleverna 

anpassa sig efter vad som ansågs vara rätt handlande i olika situationer. Norberg (2000 s.517–

518) anser att när händelser sker som inte överensstämmer med korrekta beteenden utifrån 

svenska normer ger dessa en möjlighet att utmana och synliggöra förgivettagna antaganden. 

Författaren menar även att demokrati saknas i multikulturella klassrum. Om demokrati ska 

införlivas på ett äkta sätt behöver alla delar av alla kulturer synliggöras och accepteras. 
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3.1.4 Internationell forskning om multikulturellt arbete i 

förskoleålder 

Angel och Lupus (2014 s.50–53) studie fokuserar på barn i 4–6 års ålder med teorier om 

socialisation som grund. Redan när barn föds börjar barnet formas av normer och värderingar 

som finns i familjen. Barnet lär sig även hur man ska agera i sociala möten. Angel och Lupu 

skriver vidare att processen fortsätter när barnet börjar i skolan där barnets kamrater och 

lärare inverkar på möjligheter till att anpassning i olika kulturella möten och samlingar. 

Författarna menar att andra sociala instanser påverkar barnet såsom vilka vuxna och barn 

möter i exempelvis religiösa sammanhang. Även värden som framkommer genom media har 

en effekt på barnet.  Barnet påverkas under sin uppväxt av fler faktorer vilket i sin tur har 

effekt på möjligheter till att anpassa sig och förstå olika kulturers värderingar och normer 

menar Angel och Lupu. Forskningen avsåg övergripande att få kunskap om aktiviteter efter 

skolan med lärare som använder interkulturellt pedagogik kan gynna barnens sociala- och 

interkulturella utveckling och genom detta skapa relationer och förståelse mellan barnen. I 

studien deltog 40 barn varav 14 rumänska, 15 bulgariska och 11 romska barn. I artikeln 

beskrivs inte vilken metod som användes för att samla in data. Resultatet visade att de flesta 

av barnen utvecklade kunskaper, tolerans, jämlikhet och respekt gentemot de andra barnen 

oberoende kulturell tillhörighet. Förutbestämda aktiviteter utifrån barnens kulturella 

tillhörighet genomfördes och specifika drag i varje kultur lyftes fram. Barnen fick kunskaper 

inom traditionella sägner, dialektal kommunikation samt rumänska traditioner. Arbetet 

organiserades med avsikten att alla barnen skulle få optimal möjlighet till att förstå och 

acceptera varandras synsätt och bakgrund. Studiens slutsatser visar att om barn möter en 

lärare med interkulturella kunskaper som aktivt använder dem influeras barnen och kan 

utveckla övertygelser om att alla människor är lika värda. Möjligheter hos barnet att inte 

värdera andra utifrån kultur eller etnisk tillhörighet kan även gynnas. 

 

3.1.5 Sammanfattning 

Gemensamt i samtliga studier är att de visar att problematiken kring multikulturellt arbete för 

förskollärare och lärare är bestående och aktuellt. Spannet på forskningen är relativt stort 

tidsmässigt. Studiernas resultat visar av att ytterligare forskning behövs eftersom pedagoger 
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fortfarande upplevs vara osäkra i sitt arbete med olika kulturer. Forskningen visar att ett 

interkulturellt förhållningssätt är gynnsamt för barnen.  

Forskarna har använt olika metoder för att studera liknande studieobjekt men trots det har 

överensstämmande resultat framkommit. Vissa av metoderna som forskarna har använt är ej 

möjliga för min egen studie. En etnologiskt studie är inte möjlig inom tidsramen och 

enkätundersökning var inte ett möjligt alternativ enligt beslut från Högskolan Dalarna. Att 

värdera attityder är inte mitt fokus för denna studie och därför stödjer inte metoden min 

möjlighet till resultat. Däremot har intervjuer och observationer använts i den tidigare 

forskning som sammanställts och de alternativen fanns för min egna studie.  

Vad min studie kan bidra med är att lyfta fram pedagogernas perspektiv på hur arbetet ska ske 

med mångkulturella barngrupper utifrån Lpfö 98 (rev.2016). Läroplanen har tolkats att 

behandla begreppet interkulturellt arbete i förskolan. Jag vill undersöka djupgående hur 

pedagoger anser att arbetet ska ske i förskolan men även hur arbetet genomförs i en 

verksamhet år 2016. Eftersom Skolverket (2016) har beslutat att ingen mer 

kompetensutveckling ska ske inom ämnet är det viktigt att undersöka om pedagogerna anser 

att de har tillräckliga kunskaper för att genomföra arbetet. 

 

 

4 Teoretiska utgångspunkter 

I den här studien har jag utgått ifrån begreppet interkulturell för att analysera rådata som 

samlats in. Interkulturell kan beskrivas på olika sätt men har samma innebörd. Lahdenperä 

beskriver begreppet som ”en interaktionsprocess med en ömsesidig kontakt mellan personer 

med olika kulturella bakgrunder” (Lahdenperä 2011a s.23). Lunneblad (2006 s.24–25) 

förklarar begreppet som en handling eller en interaktion där mötet är en jämlik process för att 

skapa en gemensam förståelse mellan olika kulturer. Interkulturell teori grundar sig på att 

olika kulturer ska bemötas på ett demokratiskt sätt för att skapa förståelse och sämja i 

mångkulturella samhällen och över nationella gränser. Teorin kan ses som ett fredsskapande 

verktyg där kunskaper om varandras kulturer ska motverka att negativa antaganden sker. 

Inom interkulturell teori används begreppen språk, kultur samt vi och de Andra som valdes 

som analysverktyg i min studie.  
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4.1 Språk 

Språk är grammatik och ordförråd som struktureras i system skriver Liddicoat och Scarino 

(2013 s.12–13). Språk har dialektala variationer men oftast finns en standardiserad version i 

varje språk. Förutom struktur ses språk som ett sätt att kommunicera och kan anses vara 

”människans främsta kommunikationssystem” (Liddicoat & Scarino 2013 s.13). Språk och 

kommunikation har en inverkan på identitetsutveckling hos individer och även möjligheter till 

att i sociala sammanhang tillsammans skapa gemenskaper.   

Lahdenperä (2010 s.16) skriver att över hundra olika modersmål talas i svenska förskolor och 

skolor. De flesta barn som kommer till Sverige numera kommer från länder utanför Europa. 

Lärare bör därför veta hur flerspråkighet ska användas i verksamheter för att skapa 

interkulturella miljöer för lärande. Alltför ofta ses andra språk än svenska som hinder för att 

barnet ska integreras i samhället menar Lahdenperä (2010 s.21–22). Ofta ifrågasätts 

modersmålsundervisning eller så genomförs den inte. Forskning visar, beskriver Lahdenperä, 

att undervisning i barnets modersmål ger en positiv inverkan på barnets möjligheter till att 

lärande i skolan. Om undervisning genomförs hamnar den utanför ordinarie planerad 

verksamhet. Författaren menar att intentionen att barnen ska lära sig svenska är god men 

endast svenska språket värderas som viktigt vilket gör att andra språk som barnen talar ses 

som avvikande. Lahdenperä (2010 s.23,24) skriver att eftersom barnets identitet starkt hör 

samman med språk och kultur behöver olika språk synliggöras och ges möjligheter till att 

utvecklas. Barnets föräldrar behöver involveras och deras kunskaper om sitt språk ska 

användas.  

Lunneblad (2006 s.108,120) skriver att förskolan har arbetat med att utveckla barns språkliga 

förmåga sedan en lång tid tillbaka. Framförallt har rim och ramsor varit ett återkommande 

tema. Pedagoger har strävat efter att använda andra språk och utgått ifrån andra modersmål 

som finns tillgängliga i barngruppen men arbetet väljs bort med anledning att tid saknas. 

Lunneblad (2006 s.117,141–142) beskriver att barn med annat modersmål kategoriseras även 

och ses som annorlunda. Arbetet med språk betraktas innebära att lära barnen svenska. 

 

Begreppet språk ses i denna studie som ett kommunikationsmedel och som en viktig del i 

barns identitetsutveckling. 
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4.2 Kultur 

Lunneblad (2006 s.19) skriver att kultur som begrepp har flera olika förklaringar och 

utgångspunkter. Kultur kan anses höra samman med musik och konst och särskiljas från 

vanliga sedvänjor i samhället. Begreppet kan även användas för att kategorisera och skilja 

människor åt.  Indelning sker utifrån kriterier såsom språk, religion och levnadssätt. Ofta 

förekommer även en värdering av kulturerna utifrån vilken som anses vara viktigast. 

Lunneblad skriver vidare att begreppet kultur och dess innebörd har förändrats och kultur kan 

ses som en process som är i en ständig förändring. Kulturer och traditioner som finns i 

förskolan är oftast svenska menar Lunneblad (2006 s.112–114). Firanden som äger rum har 

utgångspunkt i årstider eller kyrkans högtider. En tvekan finns att arbeta med traditioner från 

andra kulturer eftersom de anses tillhöra barnets föräldrar och deras religiösa tillhörighet 

upplevs vara en privat angelägenhet. Föräldrarna till barn från andra länder ses som en resurs i 

kulturellt arbete men endast deras högtider anses vara viktiga och inte deras vardagliga liv. 

 

Eklund (2003 s.79–82) skriver att kulturer skapar en gemenskap genom att de har samma 

värderingar och normer. En kultur har även oftast samma språk. För barn som kommer till 

Sverige från ett annat land får det stor inverkan på hur deras kultur bemöts. Olika synsätt finns 

på hur kultur överförs till barn. En del anser att kultur är något man föds in i och är bestående 

och andra anser att kulturer är i ständig förändring och omformning. Författaren menar att 

aktsamhet kring generaliseringar utifrån kulturer ska tas eftersom det finns stora variationer 

inom vad som kan tolkas vara en enhetlig kultur. Om däremot utgångspunkten är att kulturer 

är i samspel med omgivningen och dess sammanhang blir synen stället att barnet kan ingå i 

flera kulturer. Om barnet endast omgivs av en kultur från födseln lär sig barnet dess 

värderingar och kommer att göra liknande värderingar som andra barn inom samma kultur. 

Eklund (2003 s. 83) menar att ”hur man definierar kultur har med andra ord stor betydelse, 

men även avsaknad av definition får konsekvenser”. 

 

Kultur ses av mig i studien som gemensamma traditioner, religion, normer och värderingar 

som tillsammans skapar gemenskap för människor från olika länder. 
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4.3 Vi och de Andra 

Lunneblad (2006 s.27–28) skriver att begreppet Vi och de Andra framkommer genom att 

förskolor i Sverige arbetar utifrån en läroplan som är grundad utifrån att stärka det svenska 

samhället och skapa en sammanhållning, en monokulturell utgångspunkt. Eftersom endast ett 

svenskt perspektiv finns uppfattas barn från andra kulturer och länder som annorlunda. Arbete 

med andra kulturer och traditioner är inte till för de barnen som anses svenska utan för de 

Andra. Lahdenperä (2011a s.26,29–30) skriver att Vi och de Andra sker för att förstärka 

grupperingar och att utesluta andra utifrån kategoriserar. Grundläggande är att de som ingår i 

gemenskapen har samma kultur och värderingar. Författaren beskriver att social 

kategorisering hör samman med uppdelningen som sker. De som ingår i Vi skapar positiva 

känslor om gemenskapen medans negativitet riktas mot de Andra. Det är vanligt att gruppen 

Vi använder stereotypiska beskrivningar om de Andra vilket gör att de ses som ännu mer 

annorlunda. Att grupperingar sker och andra utesluts är inget nytt fenomen skriver 

Lahdenperä. Forskning har visat att fenomenet har existerat längre tillbaka i tiden när en 

grupp människor har haft en likadana synsätt som anses av gruppen vara normalt. Lahdenperä 

(2010 s.26) menar även att många lärare är osäkra hur de ska arbeta med barn som benämns 

som annorlunda. 

 

Begreppet Vi och de Andra ses i studien som en kategorisering av människor med en annan 

kulturell tillhörighet som kan uppfattas vara annorlunda. 

 

5 Metod 

Studien är kvalitativ vilket innebär att den har en liten mängd informanter och är inriktad mot 

att förstå fenomen på ett djupare plan (Larsen 2009 s.22–28). I kvalitativa studier träffar 

forskaren informanterna personligen och avsikten är att få mycket information om ett 

specifikt ämne. Syftet är, enligt Larsen, även att hitta mönster och skapa kunskap inom temat 

vilket kan göra att resultaten kan överföras till verkligheten. Författaren skriver att en fördel 

med att använda kvalitativ metod är att forskaren vid intervjuer kan undersöka 

forskningsfrågor mer noggrant genom att uppmuntra till vidareutveckling av resonemang. 
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Nackdelen med att använda metoden är att den intervjuade kan fabricera svaren och att 

studiens resultat inte blir generaliserbart. 

 För att svara på frågeställningarna valdes kvalitativ halvstrukturerad intervju som metod. 

Kvale och Brinkmann (2009 s.17,19,27) skriver att forskaren genom metoden strävar efter att 

få kunskaper om och förstå andra människors upplevelser, tankar och perspektiv, vilket är 

bärande för min studies syfte. Intervjuer är utmanande att genomföra eftersom författarna 

menar att intervjuarens erfarenheter och kunnande inverkar på utförandet. Metoden används 

dock alltmer i forskningssammanhang skriver Kvale och Brinkmann (2009). Jag valde att 

genomföra enskilda intervjuer eftersom jag ville få pedagogers individuella uppfattningar och 

ett personligt djupgående samtal. Nackdelen kan vara om intervjupersonen inte är 

samarbetsvillig vilket kan ge korta svar (Larsen 2009 s.85–86). 

 

5.1 Studiens deltagare 

Valet av deltagare gjordes utifrån studiens syfte. Jag ville genomföra intervjuer med 

pedagoger som arbetar i mångkulturella barngrupper. För att välja ut en förskola med personal 

som passade mitt ändamål kontaktade jag kommunens förskolechef för att få information om 

vilka förskolor som hade mångkulturella barngrupper. Endast en förskola rekommenderades 

av förskolechefen och förskolan kontaktades. Förskolan är känd för mig sedan innan. 

Samtliga avdelningar på förskolan har barn mellan ett och fem år gamla. Vissa relationer finns 

mellan mig och hos ett fåtal av personalen vilket gjorde att jag reflekterade om det var 

lämpligt att genomföra studien där. Valet av vilka som intervjuades påverkades eftersom de 

som jag har en relation till kan påverka mina tolkningar samt att en viss förförståelse redan 

finns. Därför skedde ett aktivt val att intervjua pedagoger som jag inte känner eller arbetat 

med för att inte påverka studiens analysprocess och resultat.  

 

Urvalet skedde på förskolan i samtal med personalen. Jag intervjuade fyra stycken pedagoger 

med olika utbildningsnivåer men samtliga var barnskötare eller förskollärare. Antalet 

pedagoger som intervjuades var ett lagom antal för tidsrymden av studien. Inget aktivt val 

skedde utifrån utbildningsnivå eftersom jag ansåg att det inte var är relevant för studiens syfte. 

 

Pedagogerna som intervjuades har arbetat i förskola mellan ungefärligt fem och 30 år och har 

varierad erfarenhet med mångkulturella barngrupper. Flera av pedagogerna hade precis 
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nyligen fått barn från andra kulturer till avdelningarna som de arbetar på. Vissa av dem hade 

tidigare erfarenheter av att arbeta i mångkulturella barngrupper. Dock hade ingen av 

pedagogerna kontinuerligt och under längre tidsperioder arbetat i en barngrupp med flera 

kulturer.   

 

 

5.2 Genomförande 

Intervjuerna utfördes på en förskola där en intervju genomfördes per dag under en 

fyradagarsperiod. Intervjutillfällena anpassades efter verksamhetens rutiner och samtliga av 

informanterna valde att intervjuas vid samma tidpunkt. Intervjuerna skedde i förskolans 

personalrum som jag bokade i förhand. Jag förberedde mig inför intervjuerna genom att läsa 

om tidigare studier som hörde ihop med mitt syfte för att skapa en bra kunskapsbas (jfr Kvale 

& Brinkmann 2009 s.150). Innan intervjuerna hade jag förberett frågor som var av tematisk 

form (Bilaga 2). Utgångspunkten i dessa var forskningsfrågorna som förenklades och gjordes 

om så flera teman berörde en i taget (jfr Kvale & Brinkmann 2009 s.147–148). Eftersom jag 

inte har erfarenhet om att intervjua fanns ett läroplanscitat med i mina anteckningar samt 

studiens syfte och frågor för att hjälpa mig hålla fokus under intervjun på temana. Intervjuerna 

spelades in för jag skulle ha möjlighet till att notera den intervjuades kroppsspråk men även 

för att slippa avbrott för att skriva ner svaren (jfr Kvale & Brinkmann 2009 s.144–145,195). 

Varje intervju tog mellan 30–45 min att genomföra.  

 

En risk finns gällande inspelning av samtal att informanten kan känna sig obekväm. En av 

dem uttryckte när intervjun var genomförd att inspelandet av samtalet hämmade deltagandet 

vilket kan ha inverkat på resultatet (jfr Kvale & Brinkmann 2009 s.32). Samtliga av 

pedagogerna informerades i god tid innan både skriftligt och muntligt om att intervjuerna 

skulle spelas in. Under intervjutillfällena strävade jag efter att ha ett öppet förhållningssätt och 

fokuserade på vad informanterna svarade. Jag följde upp informantens svar med ytterligare 

frågor för att få utförligare beskrivningar och förklaringar. Svaren upprepades även för att få 

klarhet i om jag uppfattade rätt för att underlätta analysen (jfr Kvale och Brinkmann 2009 

s.68,149,154). 
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Intervjuerna skrevs sedan ner, transkriberades, för att underlätta analysarbetet. Varje intervju 

tog mellan tre och fyra timmar att skriva ner beroende på innehåll. Jag valde att inte skriva ner 

allt ordagrant utan tog bort pauser samt uttryck som harklanden och pauser. Talspråket 

översattes i vissa fall till skriftspråk eftersom innehållet i intervjuerna var viktigast för min 

studie (jfr Kvale & Brinkmann 2009 s.194–197). 

 

 

5.3 Analysprocessen 

För att analysera mitt material transkriberades intervjuerna.  Intervjuerna lästes flera gånger 

för att försöka upptäcka möjliga mönster och gemensamma utgångspunkter. Processen kan 

beskrivas som kodning (jfr Thornberg & Forslund Frykedal 2015 s.47–48). Jag fann 

gemensamma ord och händelser som markerades i de utskrivna intervjuerna. Dessa valdes 

som kategorier utifrån flertalet av koderna som upptäcktes i genomläsningen. Språk och 

kultur var gemensamt i alla intervjuerna och blev två kategorier. Vi och de Andra valdes den 

tredje kategorin utifrån vad tidigare forskning upptäckt. De tre kategorierna blev min 

utgångspunkt i analysarbetet och som teoretiska utgångspunkter (jfr. Thornberg & Forslund 

Frykedal 2015 s.50–53). Eftersom studien syfte är att undersöka hur pedagogerna tolkar och 

genomför sitt arbete, vilket beskrivs av Thornberg och Forslund Frykedal (2015 s.47) som 

kvalitativ forskning, strävade jag efter att förstå pedagogernas utgångspunkter och svar. 

Pedagogernas svar inom kategorierna som framkom jämfördes kontinuerligt, men jag strävade 

även efter att försöka upptäcka nyanser som inte var tydliga inledningsvis (jfr Thornberg & 

Forslund Frykedal 2015 s. 62). Författarna skriver att ”Lås inte fast dig vid en teori” och ”Ta 

inte tidigare forskning för sanning” (Thornberg & Forslund Frykedal 2015 s.63) vilket jag 

anammade och försökte utgå ifrån för att inte missa nya möjliga perspektiv.  

 

5.4 Trovärdighet 

För att öka studiens trovärdighet har jag tydligt förklarat forskningsprocessen. Kihlström 

(2007 s.231) menar att för att kvalitativa studier ska bli trovärdiga behövs forskningsloppet 

beskrivas på ett noggrant sätt vilket jag strävat efter. Jag har inlett studien med att förklara 

mina utgångspunkter och skapat ett tydligt syfte med sammanhängande frågeställningar. 

Tidigare forskning som är lämplig för studiens syfte har presenterats. Jag har använt relevanta 
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teoretiska utgångspunkter och metod för studiens syfte. En passande metod har använts, 

kvalitativ intervju, för att söka svar på mina frågeställningar. Intervjuerna spelades in och det 

ökar trovärdigheten (jfr. Kihlström 2007 s.232). Larsen (2009 s.81) menar vid att användandet 

av intervjuer i kvalitativa studier kan vilka som intervjuas och beroende på dag inverka på 

resultatet. Eftersom jag strävade efter att få en förståelse för hur pedagogerna uppfattar och 

ser på sitt jobb är generaliserbarhet inte relevant (jfr. Larsen 2009 s.80).  

 

Undersökningen avser inte att skapa kunskaper som kan överföras till andra pedagoger utan 

att lyfta fram deras perspektiv. Jag utgick från intervjusvaren när teoretiska utgångspunkter 

skapades vilket förstärker trovärdigheten när ”processen är flexibel” (Larsen 2009 s.81). I 

tolkningsprocessen av data har mina egna erfarenheter och kunskaper format tolkningen. 

Eftersom jag är i slutseendet av min utbildning har teorier och perspektiv som präglat 

utbildningen påverkat mina tankegångar och tolkningar. Jag har däremot strävat efter att tolka 

data så objektivt som möjligt (jfr. Larsen 2009 s.80–81). Trovärdigheten i arbetet anser jag 

vara god eftersom noggrannhet och tydlighet finns genomgående i studien. 

 

 

5.5 Etiska val 

Inför studien samt genom hela processens gång har etiska val gjorts. Arbetet har utgått ifrån 

Vetenskapsrådets (2002) fyra forskningsetiska principer. Informationskravet är den första 

principen som innebär att deltagarna informeras om studiens syfte. Informationen fick 

deltagarna genom ett informationsbrev (Bilaga 1) och även muntligt. Brevet beskrev även att 

enskilda intervjuer skulle ske och att de skulle spelas in. Samtyckeskravet som är den andra 

principen innebar att deltagandet i studien var frivilligt och att medverkande när som helst 

kunde avbryta sitt deltagande. I brevet fanns även mina kontaktuppgifter samt min 

handledares för att deltagarna enkelt skulle kunna avbryta sitt deltagande utan att ange skäl. 

Konfidentialitetskravet som är den tredje principen innebär att identiteter ska skyddas och att 

ska förvaras på ett sådant sätt att inte obehöriga kan läsa forskningsmaterialet. Studiens 

material och intervjuer förvarades på en lösenordskyddad dator som endast jag har åtkomst till 

(Vetenskapsrådet 2002 s.7–13). Under vistelser på förskolan fick jag frågor från annan 

personal om vad specifika informanter hade svarat och diskuterat vilket jag inte svarade på. 

Under transkribering av intervjuerna doldes namn, platser, namn på barn och föräldrar samt 

länder som framkom under samtalen (jfr Kvale & Brinkmann 2009 s. 203–204). Den sista 
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principen är nyttjandekravet vilket innebär att den insamlade data endast får användas för 

studien. Principen beskrevs i informationsbrevet, att studien var ett examensarbete i min 

utbildning på Högskolan Dalarna. Informationen som framkom under intervjuerna skulle 

endast användas till denna studie och om den var relevant för andra eventuella framtida 

studier skulle en förfrågan ske till informanterna om materialet fick användas igen 

(Vetenskapsrådet 2002 s.14). I alla forskningsstudier behöver ett etiskt förhållningssätt intas 

under hela processens gång. Att göra en studie där pedagoger beskriver sina egna perspektiv 

om sitt arbete inom ett visst ämne kan skapa negativa konsekvenser för deltagarna om 

resultatet inte är till deras fördel. Därför har jag varit noga med att anonymisera intervjuerna 

för att inte svaren ska vara möjliga att identifiera av närstående och fiktiva namn använts (jfr 

Larsen 2009 s.13–14). 

 

6 Resultat 

I den här delen presenteras resultatet av intervjuerna som genomförts med pedagoger i en 

förskola om deras uppfattning om att arbeta med kulturell mångfald i deras barngrupper. 

Resultatet har delats in i kategorierna som framkom i analysprocessen. Delar av intervjuerna 

kommer finnas med men har skrivits om till att mer likna skriftspråk utan att ändra innehållet. 

Vid citat som innehåller länder och barns namn har X skrivits. Valet att inte skriva om namn 

är att jag inte har kunskaper om vad barnet eller barnen heter och vill utesluta att möjligheten 

till att det fabricerade namnet är för lika. 

Pedagogerna har fått fiktiva namn för att dölja deras identiteter: 

Susanne har arbetat i förskola i ca 20 år. Hennes erfarenheter med arbete i mångkulturella 

barngrupper är begränsad. Endast ett fåtal barn med annan kultur och nationalitet har funnits 

under hennes verksamma tid i förskolan. Hon har nyanlända barn på avdelningen sedan en 

kort tid tillbaka. Josefin har arbetat i förskola i över 20 år. Även hon har föga erfarenhet med 

arbete i mångkulturell barngrupp och har nyanlända barn på avdelningen där hon arbetar. Ulla 

har arbetat i förskola i drygt fem år och har ingen tidigare erfarenhet med mångkulturellt 

arbete. Maria har arbetat i förskola i nästan 10 år. Hon har erfarenhet med att arbeta i en 

mångkulturell barngrupp sedan ett par år tillbaka.  
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6.1 Språk 

Språk är en gemensam samtalspunkt i alla intervjuer. Alla pedagoger som intervjuats har fått 

nyanlända barn till respektive avdelning. Ett barn har varit med i verksamheten sedan ungefär 

sex månader tillbaka medan de tre andra nyss haft inskolning. Pedagogerna har samtliga ett 

eller flera barn som har ett annat modersmål än svenska på avdelningen men även barn som 

talar två språk från sin hemmiljö. Hur länge barnen har vistats i Sverige varierar från att de 

endast varit i landet en kortare tid eller sedan födseln. Pedagogerna har olika erfarenheter och 

det finns både givande och problematiska delar när olika språks möts i verksamheterna. 

 

6.1.1 Goda möten med olika språk  

Språk ses och bemöts i verksamheten på ett inkluderande sätt. Pedagogerna berättar hur olika 

språk lyfts fram i verksamheten och hur man kan möta vuxna och barn på positivt sätt. 

Eftersom enbart en av pedagogerna har arbetat en längre tid med olika språk i barngruppen än 

de andra skiljer sig arbetet åt eftersom några knappt hunnit påbörja arbetet.  

Ulla beskrev hur nya språk används i vardagssituationer:  

En av de första dagarna för inskolning satt vi tillsammans under lunchen. Pappan 

berättade vad mjölk och vatten hette på deras språk. Jag använde orden för att fråga ett 

av barnen vad denne ville ha att dricka. Barnet blev glad och efteråt tyckte jag att barnet 

verkade slappna av och det gick bättre. Jag tror att barnet tyckte om att vi försökte.  

Ulla hade nyligen fått barn med andra modersmål på avdelningen där hon arbetar. 

Beskrivningen av situationen hon ger visar att bemötandet av barnets modersmål kan skapa 

positiv grund för fortsatt arbete med att göra barnen till en del i gruppen istället för att barnen 

enbart ska lära sig svenska.  

När nya språk kommer till avdelningarna får föräldrarna fylla i ett papper där ord som 

används i vardagen på förskolan översätts till modersmålet med hjälp av en tolk. Orden 

används av Maria:  

När jag använder orden reagerar X och tittar. Men eftersom barnet inte är så gammalt 

ännu får vi använda det mer ju äldre X blir.  
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Marias beskrivning visar att användandet av ord på barnets modersmål inte används 

kontinuerligt. Barnets ålder anses här vara av relevans för användandet av ord på barnets 

modersmål trots att barnet visar intresse. Hon berättade även att de äldre barnens som är 

tvåspråkiga, talar svenska samt ett till språk, involveras på liknande sätt:  

Försökte säga fjäril på X språk. X skrattade och berättade hur jag skulle uttala det 

egentligen.  

Att arbeta med barnens språk har blivit en naturlig del på avdelningen och även de barn som 

endast talar svenska blir inspirerade berättade Maria:  

De blir intresserade av andra språk och vi har sett att när barnen leker skapar de ett eget 

språk som de namnger.  

Analysen visar att om pedagoger bemöter och lyfter fram barnens olika språk på ett naturligt 

sätt i verksamheten ökar alla barns förståelse för att olika språk finns och att alla ses som 

viktiga. Däremot finns utrymme för att ytterligare arbete kan ske med de olika språken som 

finns på avdelningarna. 

 

6.1.2 När olika språk blir hinder 

Gemensamt för pedagogerna och de nyanlända barnen och dess familjer är upplevda 

svårigheter med att kommunicera med varandra. Endast en av föräldrarna behärskar en 

begränsad mängd engelska vilket leder till att varken personalen eller familjerna kan samtala 

med varandra. Problematiken blir tydligt när barnen är sjuka. Susanne sade:  

 Ja, vi kan inte ringa till föräldrarna. Vi förstår inte varandra.  

Pedagogen berättade att barnet varit borta en längre tid och att de inte visste när barnet kom 

tillbaka vilket skapade svårigheter med arbete som planerats för nya barnet. Ulla berättade om 

en liknande situation:  

Vi visste första veckan varför barnen inte kom men nu har det gått tre veckor och vi vet    

inte när de kommer igen. Vi kan inte ringa och fråga dem heller men vi får vara 

flexibla. 

Ulla menade att de fick rätta sig efter förutsättningarna och inte lägga så stor vikt vid att de 

inte fick information. Däremot uttryckte ingen pedagog att de nyligen försökt att få veta 

varför barnen inte kommit vilket kan tolkas som ett problem i sig. Enkel tillgång till tolkar 
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kan underlätta i liknande situationer men en annan orsak kan vara att dessa situationer är nya 

för pedagogerna och arbetsrutiner saknas. 

 En oro fanns även kring barnens situation på förskolan när de inte förstår språket vilket 

Josefin lyfte fram:  

För barnen är allt så nytt och de vet ju inte att vi är snälla. Vi vill att de ska känna sig 

trygga men tolken är endast med i en timme första gången. Jag önskar att vi fick mer 

resurser för barnens skull.  

Josefin lyfter fram en viktig aspekt och återigen belyses bristen på tolkar. Barnens perspektiv 

kan lätt förbises när många utmaningar arbetsmässigt sker men Josefins beskrivning visar att 

en medvetenhet finns.  

Språket är även ett hinder när praktiska delar av verksamheten ska förklaras. Flera pedagoger 

belyste problem med kläder och skor som passar årstiden. Susanne utryckte:  

Bara en sådan sak som att förklara att en tunn bomullsjacka inte räcker och att vantar 

behövs bara när det är kallt. 

 För att lösa problematiken använde Josefin bilder:  

Vi har bilder uppsatta i hallen för hur barnen ska klä på sig innan de går ut. Till 

exempel en bild med en raggsocka på foten och en vinterstövel. Dessa har vi använt för 

att förklara vad barnen behöver.  

Flera av pedagogerna som intervjuades menade att verbala språket är endast en del i hur 

kommunikation sker och att de får använda kroppsspråk och bilder vilket fungerar i de flesta 

fallen. Men även frustration framkom vilket Susanne berättade om:  

Det tar så mycket energi att försöka förklara för en förälder som inte kan språket. Efter 

fem minuter är jag alldeles slut och jag orkar inte mer. Då är det inte så lätt att vara 

nyfiken.  

Bristande kommunikativa erfarenheter har samtliga fast de värderas och uppfattas på olika 

sätt. Susanne upplevde det som jobbigt medan Josefin hade ett annorlunda förhållningssätt:  

Ja det är en utmaning med språket. Men jag tänker att så länge vi är tillmötesgående och 

intresserade tycker jag att det går bra.  
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Josefins beskrivning visar att hur pedagoger upplever och bemöter situationer när språklig 

kommunikation inte är möjlig inverkar på utkomsten. Pedagogens förhållningssätt inverkar 

även på uppbyggandet av relationer med föräldrarna. 

Ingen modersmålsundervisning finns berättade Maria som arbetat en längre tid med 

flerspråkiga barn:  

Vi vill gärna ha det men det ligger på kommunen.   

En önskan finns att modersmålsundervisning genomförs i verksamheten men Maria tror inte 

att någon finns som är utbildad i nyanlända barnets språk. Utvecklandet av barnets modersmål 

är beroende av föräldrarna eftersom inget stöd ges på avdelningen. Inget av de andra barnen 

som talar två språk nämns vilket kan visa att modersmålsundervisning endast bör ske för barn 

som inte talar svenska. 

 

6.3 Olika kulturer i förskolan 

Kultur är ett brett ämne som har olika tolkningar och utgångspunkter. Ämnet berördes i 

samtliga intervjuer och i pedagogernas resonemang och berättelser fanns olika perspektiv. 

Josefin utryckte:  

Jag tycker att det är fantastiskt och intressant att få uppleva kulturer på nära håll. 

Susanne berättade att:  

Jo det är väldigt intressant och spännande.  

För båda pedagogerna var arbetet med andra kulturer än den svenska något nytt som 

upplevdes som positivt och var gemensamt i samtliga intervjuer. Pedagogerna uttryckte 

engagemang och tydliga avsikter framkom att nya kulturer i förskolan var positivt. Däremot 

visar analysen även en negativ bild av hur olika kulturer kan upplevas. Susanne resonerade 

kring kultur och beskrev en händelse:  

Barnen vill gärna hjälpa de nya och visa runt dem och där blev en kulturkrock. Ett barn 

tog X i handen och X reagerade direkt genom att bli arg och slåss. Vi vet ju inte vad de 

har varit med om. 

En liknande händelse beskrev även av Ulla:  



22 
 

Det blev en väldig krock när de andra hade sönder snögubbarna som barnen 

byggt.  

Här blev istället en annan kultur likaställt med ett specifikt oönskat beteende. Susanne och 

Ullas användande av ordet kulturkrock inbegriper även att barnens tidigare erfarenheter är 

sammankopplat med deras kulturella tillhörighet.  

Olika syner på att passa tiden inom kulturer var även ett samtalsämne som lyftes fram av flera 

av pedagogerna. Men där fanns även insikter om att svenskar är speciellt noggranna och att en 

viss flexibilitet från pedagogernas sida behövs vilket Josefin beskrev:  

Vi behöver anpassa oss efter dem och de måste anpassa sig efter oss.      

En uppdelning av kulturella värderingar sker vilket påvisar en medvetenhet om att olikheter 

finns. Uttalandet kan även påvisa en flexibel utgångspunkt i möten med andra kulturer från 

pedagogens sida.  

 

6.3.1 Läroplanens intentioner 

Pedagogerna lyfte fram flera perspektiv på att arbeta med olika kulturer utifrån läroplanen. 

Olika åsikter fanns om hur läroplanen är att arbeta med. Susanne berättade att: 

  Jag tycker inte alls att läroplanen är svår att arbeta med.  

Josefin ansåg att:  

Det är bra att vi har någonting att gå efter men jag kan jag tycka den är svår att förstå 

ibland.  

De andra två pedagogerna kände sig trygga med arbetet med läroplanen eftersom de hade i sin 

utbildning arbetat utifrån den. Trots att pedagogerna tänkte olika kring att omsätta läroplanen 

i verksamheten fanns en gemensam utgångspunkt. För att arbeta med kulturer måste 

föräldrarna involveras för att arbetet ska kunna ske. Ulla sade:  

Det blir när man kan kommunicera med föräldrarna. Vi kan inte bara välja en tradition 

som vi tror de har.  

Susanne hade en liknande utgångspunkt: 
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Vi har försökt att få med föräldrar förut med de ville inte prata om det utan nu var de 

här och ville göra som vi. Föräldrarna behöver vara med men vi vet inte vad de har varit 

med om så det är lite känsligt. 

Tidigare arbete hade skett på en avdelning med att lyfta fram nationerna som fanns i 

barngruppen. Maria berättade:  

Vi satte upp flaggor i hallen men en mamma bad oss att ta ner deras för hon ansåg att 

den symboliserade makt. Det är mycket sådant vi måste ta hänsyn till, speciellt de som 

kommer från krigsdrabbade områden.  

Både Susanne och Maria belyser en problematik med att arbetet och deras berättelser visar att 

goda intentioner med mångkulturellt arbete inte alltid går att genomföra. Att arbeta med 

kulturer utifrån läroplanens intentioner blir väldigt svårt menar de. Flera ansåg även att arbetet 

skulle främst handla om högtider från de länder de kommit från vilket gör att föräldrarna 

måste delta. Josefin sade:   

Barnen behöver ha riktiga erfarenheter, det räcker inte att vi står och berättar.  

Ulla berättar att de precis har börjat med att diskutera i arbetslaget kring att arbeta med 

kulturer men utgångspunkten är dock att föräldrarna behövs:  

Det blir när man kan kommunicera med föräldrarna. Man kan inte bara googla och ta en 

tradition som vi tror de har. 

Ytterligare en aspekt framkom i samtalen vilket Ulla berättade om:  

Det svåraste är tiden. Vi har jättemånga idéer men när ska vi hinna? Det är svårt att 

prioritera vad vi ska arbeta med.  

Ulla menade dock att arbetet med kulturer inte nödvändigtvis krävde att barnen är från olika 

länder:  

Det finns kulturella skillnader överallt. Det går även att barnen får berätta om de har 

varit ute och rest eller så går det att prata om barnens hemkulturer. Det är väldigt stora 

skillnader hur familjerna firar jul till exempel.  

Pedagogen hade genomgått kompentensutveckling inom kultur och analysen visar att mer 

kunskaper om hur arbetet kan ske i förskolan kan förbättras. Maria berättade:   

Vi har inte arbetat så mycket med kulturer och traditioner och där känner jag att vi kan 

göra mer.  
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Således finns dock en medvetenhet att ytterligare kunskaper behövs för att arbeta med 

kulturer utifrån förskolans läroplan (Lpfö 98 rev. 2016). 

6.3.2 Värderingar inom kulturer 

När barn från andra kulturer börjar i förskolan kan kulturella värderingar synliggöras. Arbetet 

med barnen om olika synsätt utifrån kulturell tillhörighet menade Ulla att:  

Det är något som vi gör hela tiden i verksamheten.  

Ullas beskrivning av arbetet med värderingar utgick ifrån att när barnen interagerar med 

varandra uppstår situationer där värderingar lyfts fram och problematiseras utifrån barnens 

åsikter. Maria hade en annorlunda utgångspunkt och menade att:  

 Alla barn är likadana oavsett kultur.  

Att synliggöra olika värderingar blir därför väldigt svårt om alla barn anses ha likadana. 

Josefin menar dock att:  

Vi får lov att vara neutrala men får försöka att få in att alla har olika värderingar. 

Uttalandet grundade sig i utgångspunkten att pedagogerna inte får värdera och skapa 

hierarkier av de värderingar som finns i barngruppen och hos föräldrarna. Arbete med 

demokrati ses som viktigt och barnen behöver bli uppmärksammade på att olika perspektiv 

finns. Josefin berättade om hur arbetet kan ske med olika värderingar: 

I vissa religioner äter de inte fläsk. Då berättar vi för barnen om de undrar att det är för 

att de har en annan religion.  

Värderingar inom kulturer sammanfördes även med religiös tillhörighet och där kost blev ett 

sätt att synliggöra skillnader. 

En anledning till att pedagogerna inte arbetar mer med olika värderingar kan vara att 

förskolans kultur, normer och värderingar är dominerande och att de tas för givet. Ulla 

berättade:  

Man arbetar med värdegrunden utan att man tänker på det. 

Ullas beskrivning kan visa att reflektioner saknas inom området värdegrundsarbetet. 
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6.5 Vi och de Andra 

Genom analys av samtliga intervjuer fanns inte vi och de Andra på ett uttalat tydligt sätt. 

Däremot finns tendenser till uppdelningar och kategoriseringar av barn och föräldrar från 

andra kulturer vilket kan visa att en tvekan finns hur och för vem arbetet med kulturer ska ske. 

Arbetet med svenska traditioner sker och högtider fanns med i planeringen berättade Josefin:  

Vi är ändå i Sverige så vi måste få tala om vilka traditioner vi har. Kommer det barn 

från andra länder måste vi kunna ta in deras traditioner med. Vi gör såhär för att och de 

gör såhär för att.  

Josefin vill inkludera andra traditioner med men här sker en uppdelning som kan tolkas vara 

vad som är svenskt och normalt vilket skapar ett Vi och de Andras blir en kategorisering som 

kan tolkas som annorlunda. Susanne beskrev hur de ville arbeta och likheter finns:  

Se hur andra har det genom att arbeta med andra högtider.  

I intervjuerna uttrycks en positiv och en nyfiken inställning överlag men vissa av pedagogerna 

särskiljer dock den normala förskolekulturen med andra kulturer vilket kan ses som att 

svenska traditioner i förskolan värderas högre. En skillnad finns utifrån den teoretiska 

utgångpunkten. I analysen framkommer att arbetet med andra kulturer är för de barnen som 

anses vara svenska och är del i gemenskapen. Kulturellt arbete kan tolkas vara för de som 

anses vara svenska och att de Andra barnen ska lära sig de svenska traditionerna som alla 

andra. Susanne menar att: 

Barnen i förskolan är så små så de kommer inte ihåg vad vi firade förra året precis som 

de nya barnen.  

Här framkommer ett resonemang om att de barnen som kommer till Sverige och dess familjer 

inte tar med sig kulturens traditioner, att de inte firar de i hemmen, eftersom barnen inte 

kommer ihåg dem.  

En uppdelning sker i intervjuerna mellan barnen och pedagogerna beskriver att de Andra 

barnen behövs finnas i verksamheten för att arbetet ska bli möjligt. Josefin ansåg att:  

Kommer det barn från andra kulturer blir det lätt att ta in.  

Inget resonemang finns om hur barn som är uppväxta med andra traditioner kan tänkas 

uppleva de svenska traditionerna som firas utan fokus hamnar på att lära de svenska barnen 

och ge dem nya perspektiv. 
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Susanne menade att alla barn ska lära sig och anpassas efter förskolans normer och 

värderingar:  

Sen måste vi ha samma krav på dem som på våra barn.  

Här sker en tydlig uppdelning på våra barn och de Andra. Barnen beskrivs av Susanne som:  

de här invandrarbarnen.  

Ett aktivt ställningstagande sker utifrån hur barn ska agera och passa in i den monokulturella 

förskolans värderingar.  

 

6.6 Sammanfattning  

Resultatet visar möjliga tendenser att pedagogernas förhållningsätt, utifrån deras 

beskrivningar, kan inverka på om olika språk bemöts positivt eller negativt. Tre av 

pedagogerna visar ett öppet förhållningssätt till att involvera andra språk i verksamheten 

genom att möten tas tillvara på. Mycket fokus hamnar inledningsvis när nya barn kommer på 

språkliga hinder och utmaningar och pedagogerna menar att stor tid går åt till att få 

verksamheten förklarad. Denna problematik som är gemensam för samtliga som intervjuades 

vilket visar att det finns utrymme för förbättringar inom bemötandet av de familjer som 

kommer till landet som flyktingar från högre instanser. Olika språk involveras i verksamheten 

men modersmålsundervisning saknas vilket kan göra att barnen som talar andra språk tror att 

svenska värderas högst. Pedagogerna som intervjuats uttrycker en positiv inställning kring att 

andra kulturer finns representerade i barngruppen. Däremot beskrivs vissa konflikter som sker 

med barnen bero på kulturell tillhörighet. Vad som anses vara kulturella beteenden kan 

därmed ges en negativ effekt och kategorisering utifrån svenska normer. Analysen visar även 

att det är svårt att prioritera vad arbetet i förskolan ska innehålla och att vissa områden faller 

bort. Trots att majoriteten anser sig säkra med att arbeta med läroplanen finns det utrymme för 

förbättringar inom kulturellt arbete. En grundläggande orsak kan vara att pedagogerna 

behöver reflektera och diskutera djupgående om sina kunskaper om vad kultur är samt skapa 

en medvetenhet om egna värderingar och villkor som tas för givna i förskolan. Pedagogerna 

vill dock arbeta med kulturer i förskolan. Resultatet visar även att barnen kategoriseras som 

de Andra och kan upplevas som annorlunda av en del de intervjuade. Kulturellt arbete tolkas 

vara för att informera och lära de svenska barnen ytterligare traditioner men de Andras 
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lärande finns inte med i intervjuerna trots att verksamhetens arbete med olika kulturer och 

traditioner är beroende av dem enligt pedagogerna. Pedagogerna saknar dock längre 

erfarenheter med att arbeta med mångkulturella barngrupper vilket kan göra att osäkerhet 

kring arbetet finns.   

 

7 Diskussion 

I denna del av uppsatsen kommer studiens resultat diskuteras utifrån tidigare forskning, 

teoretiska begrepp och Lpfö 98 (rev.2016). Studiens syfte, att bidra med ytterligare kunskap 

om hur förskolepedagoger ser på arbetet med att möjliggöra förståelse och öppenhet hos barn 

om kulturell mångfald, diskuteras utifrån resultatet under rubrikerna Förstå och möta olika 

kulturer samt Arbetet med kulturell mångfald. Sedan följer studiens slutsats, metoddiskussion 

samt förslag till framtida forskning. 

 

7.1 Förstå och möta olika kulturer 

Förskolans pedagoger har i uppdrag att utifrån läroplanen, Lpfö 98 (rev.2016 s.6) att arbeta 

med internationalisering i förskolan. Barnen i förskolan ska få möjligheter till att möta och få 

kunskaper om olika kulturer. Resultatet visade att merparten av pedagogerna ansåg sig säkra i 

att arbeta utifrån läroplanens innehåll. Samtliga av pedagogerna som intervjuades ansåg att 

nya kulturer på förskolan var intressant och givande. Däremot finns ingen klar och tydligt bild 

i pedagogernas utsagor vad som är en kultur. Eklund (2003 s.83) menar att vad kulturer är och 

innebär behöver tydliggöras och avsaknad av precisering av begreppet kan ge konsekvenser. 

Stier et al. (2012 s. 292–294) har en liknande utgångspunkt som Eklund (2003) där de 

framhåller att pedagogers uppfattning om vad arbetet ska omfatta inverkar på barnens 

möjligheter till lärande om olika kulturer. Ett tecken på att kunskap och definition kan saknas 

framkommer när två av pedagogerna sammanför negativa beteenden med kulturell 

tillhörighet. Lunneblad (2006 s.158) skriver att svenska normer är en mall för vad som är 

naturliga beteenden och resultatet kan tolkas att barnens beteenden inte passar med vad som 

anses vara normalt. Beteenden som kan ses som annorlunda borde, enligt mig, istället ses som 

skilda erfarenheter hos barnen istället för kulturella uppföranden. Maria som ansåg att alla 

barn är likadana oavsett vilken kulturell tillhörighet de har kan belysas ur två olika 
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utgångspunkter. Hennes uttalande kan tolkas som att alla barn är lika viktiga och jämställda i 

förskolans verksamhet vilket är positivt. Angel och Lupus (2014 s.50–53) studies teoretiska 

grund menar dock att barnet formas av den omgivande familjens värderingar och normer 

redan från födseln. Barn som är uppväxta i olika kulturer kan därmed ha med sig olika 

grundläggande värderingar med sig till förskolan. Om alla barn ses som likadana kan 

möjligheter till att lyfta fram skillnader missas. Normer och värderingar som är förgivettagna i 

förskolan kan genom möten med barn som har olika erfarenheter och kulturell tillhörighet 

synliggöras. Eklund (2003 s.79–82) skriver att kulturer har samma normer och värderingar 

och en anledning till att pedagogerna ser beteenden som annorlunda och därmed kulturellt 

bundna kan vara att gemenskapen i förskolan är av stor prioritet (Lunneblad 2006 s.158). 

Förskolans kultur kan även ses som hierarkisk högre vilket Lunneblad (2006 s.19) menar. 

Kategoriseringar som sker av pedagogerna i resultatet tror jag dock inte beror på avsikten att 

utesluta de Andra som Lahdenperä (2011a s.29–30) beskriver. Däremot vill jag belysa vikten 

av hur barn och föräldrar från andra länder och kulturer omnämns. Genom språkliga uttryck 

särskiljs svenska barn från nyanlända på ett sätt som kan uppfattas negativt. Pedagogernas 

avsaknad av arbete om olika kulturer samt deras uttalande behov av de Andra för att 

genomföra arbetet kan skapa en situation där arbete med kulturell mångfald kan bli 

komplicerat att genomföra. Förskolan kan genom pedagogernas resonemang förbli 

monokulturell (Lunneblad 2006 s.27–28). 

En skillnad i Lunneblads (2006) studie och min är att pedagogerna resonerade att fler kulturer 

i förskolan var nyttigt för de svenska barnen så de fick lära sig om andra kulturer. Inget 

nämndes om barn och föräldrar från andra kulturers lärande medan Lunneblad (2006 s.120–

132) menade att mångkulturellt arbete var till för de från andra kulturer. Däremot visade min 

studies resultat att arbete med kulturell mångfald är beroende av framförallt föräldrar från 

andra länder och kulturer, enligt pedagogerna, för att genomföra arbetet i förskolan.  

 

7.2 Arbetet med kulturell mångfald 

Arbetet med kulturell mångfald på avdelningarna har ännu inte startat i nuläget beskriver 

några av pedagogerna. Att synliggöra och arbeta med kulturer menar pedagogerna är att 

arbeta med traditioner. Norberg (2000 s.513–514) beskriver att religiösa traditioner gärna lyfts 

fram i mångkulturella klasser och överensstämmer med mitt resultat. Susannes berättelse, om 
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att de tidigare försökt arbeta med traditioner men att föräldrarna inte ville delta och att ämnet 

är känsligt, framkommer också i Lunneblads (2006 s.102–119) studie. Den visade att 

pedagoger ansåg att religiös tillhörighet var en privat angelägenhet och samma tendenser 

finns i mitt resultat. Maria beskrivning om händelsen när en förälder bad dem att ta ner en 

flagga visar dock på en problematik som är viktig att ta i beaktning. Många av barnen och 

deras familjer som kommer från krigsdrabbade områden kan ha erfarenheter som påverkat 

dem negativt. Resonemanget som Maria framför hör ihop med problemet som både hon, Ulla 

och Susanne menar att arbetet med kulturell mångfald innebär. De menar att föräldrarna 

måste delta aktivt och berätta om deras traditioner. Angel och Lupus (2014 s.50–53) studie 

visar dock att framgångsrikt arbete kan genomföras om läraren som leder undervisningen har 

egna kunskaper om barnens respektive kulturer.   

Maria beskriver dock att hon är medveten om att de ännu inte arbetat tillräckligt med kulturer. 

Ullas uttalande om tidsbrist och svårigheter att prioritera kan sammanföras med Marias 

uttalande. I Lunneblads (2006 120-132) studie framkom samma resonemang från 

pedagogerna, att brist på tid är största hindret. Slutsatsen som Lunneblad (2006) beskrev var 

att förskolans innehåll, vad som anses vara viktigt, får företräde framför mångkulturella 

aktiviteter. Utmaningen som jag tror pedagogerna har är att inkludera nya delar i vad den 

traditionella förskolan arbetat med hittills vilket kan anses vara problematiskt.  

Resultatet visade även att pedagogerna har en god inställning till att möta och inkludera olika 

språk i deras verksamheter. Flera goda exempel presenterades om hur situationer skapar en 

god språklig miljö för barn och föräldrar. Lahdenperä (2010 s.23–34) menar att om olika 

språk synliggörs skapas en gynnsam miljö för barnets identitetsutveckling vilket två av 

pedagogerna tydligt visade att så var fallet. Endast en pedagog, Maria, hade längre erfarenhet 

av att arbeta med flerspråkiga barn, men de beskrivningarna som hon gav visar att ett till viss 

del medvetet arbete sker. Eklund (2003 s.79–82) menar att en kultur oftast har samma språk 

och genom att Maria medvetet arbetar med att synliggöra barnens olika språk skapas 

kunskaper hos alla barn om att alla språk är lika värda. Däremot när Maria beskriver att de 

inte använder ord på ett barns språk eftersom barnet anses vara för ungt kan tolkning göras att 

arbete med språkets del av kulturer (Eklund 2003 s.79–82) endast ska ske när barnen är äldre 

och möjligtvis mer medvetna om olikheter. Tankegången som Maria utrycker kan 

sammanföras med Lunneblads (2006 s.107) resonemang om att arbetet med barnen utgår ifrån 

utvecklingspsykologisk teori och inte aktuella teorier om språkutveckling. En annan möjlig 

anledning till att barnets språk inte används mer kan vara en osäkerhet hos pedagogen men 
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även att en vilja finns att barnet ska ingå i gemenskapen på förskolan och att olikheter inte ska 

belysas som Lunneblads (2006 s.158) studie visar.  

Ullas beskrivning av hur nya språk kan användas i verksamheten när nya barn och föräldrar 

kommer till förskolan kan visa att ett interkulturellt perspektiv används utifrån Lahdenperäs 

(2011a s.23) begreppsbeskrivning. Situationen blir en strävan efter ett ömsesidigt samspel och 

visar hur pedagogens förhållningssätt kan skapa goda möten när språk kan vara ett hinder. 

Marias beskrivning av hur hon tänker kring möten med andra språk, att flexibilitet och ett 

genuint intresse ger goda förutsättningar, visar att en interkulturell utgångspunkt i pedagogens 

professionella roll skapar goda förutsättningar (Lunneblad 2006 s.173–180). Resultatet visade 

även att frustration kring arbetssituationen fanns vilket Susanne beskrev. En möjlig anledning 

kan vara att olika språk ses som hinder för att barnet och dess föräldrar ska integreras in i 

förskolan vilket Lahdenperä (2010 s.21–22) beskriver. Josefin lyfte fram barnens perspektiv 

och att de kan känna sig otrygga när de inte kan språket. Flera pedagoger lyfte fram att arbetet 

skulle underlättas för samtliga, pedagoger, föräldrar och barn, om tolkar fanns mer i 

verksamheten. Både Josefin och Susannes uttalande kan även bero på att arbetssituationen är 

ansträngd och att mer resurser, tolkar, hade underlättat arbetet.  

Eftersom flera av pedagogerna vid intervjutillfällena nyligen fått barn som talar andra språk 

hade de ännu inte kommit så långt i sin planering om hur olika språk kan bli inkluderade i 

verksamheten. Maria, som har mer erfarenhet, berättade att ingen modersmålsundervisning 

sker med barnen som är flerspråkiga.  Lahdenperä (2010 s.21–24) beskriver att ofta 

genomförs inte modersmålsundervisning vilket även är fallet på Marias avdelning. 

Föräldrarnas kunskaper om sitt språk har dock använts för att skapa listor med ord men i 

nuläget är det föräldrarnas ansvar att barnet utvecklar sitt modersmål. Möjligen kan, som 

Lunneblad (2006 s. 141–142) menar, fokus hamna på att lära barnen svenska.   

 

7.4 Slutsatser 

Sammanfattningsvis har flertalet av pedagogerna i studien visat ett genuint intresse för att 

arbeta med kulturell mångfald på respektive avdelning. Stort fokus i deras intervjuer handlade 

om språk. Goda exempel framkom men en problematik kring kommunikation med föräldrar 

belystes även. Barnens situation i förskolan när de inte kan förstå eller samtala på svenska 

oroade en pedagog och en generell önskan om mer resurser, framförallt mer tid med tolkar, 
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fanns överlag. Arbetet med kulturer ansåg pedagogerna skulle handla om traditioner som firas 

av de Andra och var beroende av föräldrar med annan kulturell tillhörighet. Aspekter som 

hindrade arbetet var föräldrarnas eventuellt negativa tidigare erfarenheter och pedagogerna 

menade att en försiktighet krävdes. Arbete med kulturer skulle gynna svenska barns lärande 

vilket gör att slutsatsen kan dras att förskolans monokulturella traditioner tas för givet i 

verksamheten. Hur pedagogerna benämner olika situationer och sammanför beteenden med 

kulturell tillhörighet kan skapa uppdelningar och negativa konsekvenser för barnen.  

Arbete i förskolan utgår från Lpfö 98 (rev.2016). Där beskrivs att arbetet i förskolan ska ske 

med kulturell mångfald och flera forskare (Lunneblad 2006, Lahdenperä 2011a, Angel & 

Lupu 2014) belyser vikten av användandet av ett interkulturellt perspektiv för att möjliggöra 

ett givande och utvecklande arbete. Studiens resultat visar att yrkesverksamheten kan gynnas 

av ytterligare kunskaper och fortbildning inom interkulturellt arbete. Hur arbetet med kulturell 

mångfald ska ske behöver diskuteras och tillsammans definieras. Norbergs (2000 s.517–518) 

studie, där forskaren efterfrågade interkulturellt förhållningssätt i lärarutbildningarna, kan 

även vara aktuellt i dagens läge för pedagoger som arbetat en längre tid i förskolan. 

Förskolans barngrupper reflekterar samhället och vad som traditionellt förskolan ska innehålla 

bör utmanas och utgå från barngruppernas behov. Synliggörande och välkomnande av 

barnens kulturer av lärarprofessionen i förskolan gynnar barnens möjligheter till att inte 

utveckla stereotypiska antaganden, utveckla kunskaper om andra kulturer (Angel & Lupu 

2014 s.) samt utveckla lärarnas yrkesroll. 

 

7.5 Metoddiskussion  

Metoden som valdes för studien var kvalitativ intervju. Observationer fanns även som 

valmöjlighet för uppsatsen men passade ej för min studies syfte. Syftet var att skapa 

kunskaper om hur pedagogerna uppfattade och beskrev sitt arbete vilket inte är observerbart. 

Att intervjua en mindre mängd informanter för att få djupgående kunskaper passade syftet i 

hög grad (Larsen 2009 s.22–28). Resultatet av studien inte blir generaliserbart men den 

avsikten fanns inte (Larsen 2009 s.80, Kvale & Brinkmann 2009 s.280–281). Jag gjorde 

intervjufrågor utifrån teman (Kvale & Brinkmann 2009 s.147–148) och om mer erfarenhet av 

att intervjua hade funnits hade jag skapat en annan intervjuguide med exakt samma frågor till 

alla. Utifrån min knappa erfarenhet av att intervjua kan likadana frågor ha underlättat 
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intervjusituationerna.  Däremot kan alltför strikta frågeformulär göra att vissa delar som 

framkom i min studie hade missats. Min studie hade troligen gynnats av om en provintervju 

genomförts innan (Larsen 2009 s.88). 

Studiens deltagare valdes utifrån att de arbetade på en förskola med mångkulturella 

barngrupper. Förkunskap om förskolan och dess personal där intervjuerna genomfördes kan 

möjligen ha haft en påverkan på studien men aktiva val av intervjupersoner minskade 

riskerna. Därför skrev jag tydlig fram att så var fallet. Intervjuer kan vara komplicerade att 

genomföra eftersom pedagogerna kan veta hur arbetet och förhållningssättet bör vara och en 

annan bild än vad som finns i verkligheten kan framföras. Däremot anser jag att de 

förmodligen svarat sanningsenligt eftersom många av deras svar i intervjuerna liknar 

varandra. Valet av yrkesgrupper kan inverka på rådataanalysen men anser det dock viktigt att 

all personals perspektiv lyfts fram, oavsett skillnader på utbildningsnivåer. Annat resultat 

hade möjligen framkommit om samtliga av de som intervjuades hade haft mer 

arbetserfarenhet av kulturell mångfald.  

Intervjuernas transkribering, där jag valde att skriva i enligt ett mer skriftligt språk, kan 

inverka eftersom min tolkning kan skilja sig från andras (Kvale & Brinkmann 2009 s.200–

201). En mer erfaren forskare kunde möjligtvis upptäcka andra delar i transkriberingarna som 

jag i nuläget inte haft förmågan till.  

 

7.6 Förslag till framtida forskning 

Min studie har gett svar men även skapat nya frågor som vore lämpliga att forska vidare om. 

En uppföljande studie där samma pedagoger intervjuas när ett par år har gått vore intressant 

för att synliggöra hur och om deras synsätt på arbetet med kulturell mångfald har förändrats. 

En annan aspekt som framkom i studien är hur barn och föräldrar från andra länder uppfattar 

förskolans verksamhet. Hur föräldrarna och barnen upplever bemötandet som de får av 

pedagogerna är en annan fråga som vore intressant att belysa. 
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Bilaga 1 Informationsbrev 
 

Information om en studie i pedagogers arbete i förskolan 

Hej! 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning som ingår i mitt examensarbete i 

förskollärarutbildningen på Högskolan Dalarna. Syftet med studien är att undersöka om hur 

förskolepedagoger arbetar för att förbereda barnen för ett liv i ett alltmer internationaliserat 

samhälle. 

I undersökningen kommer fyra stycken deltagare intervjuas om deras tankar och arbete. 

Urvalet har skett utifrån att all personal arbetar med läroplanen och i barngrupper och därför 

är det viktigt att både förskollärare och barnskötare deltar.  

Varje intervju kommer att ske individuellt och uppskattad tid för genomförandet är ca 30–45 

min. Intervjuernas tidpunkt kommer diskuteras fram så att det passar med verksamhetens 

planering och behov. Samtalet kommer att spelas in med ljudupptagning och deltagarna 

förväntas vara aktiva och att en öppenhet skall finnas under intervjun. Intervjuerna kommer 

transkriberas och avkodas för att identiteter ska hållas konfidentiellt. Materialet som samlas in 

kommer förvaras på ett sådant sätt att utomstående inte har tillgång till det. Efter att arbetet är 

avslutat kommer det insamlade materialet raderas eftersom det endast ska användas till denna 

undersökning. Ändras detta kommer en ny förfrågan ske till informanterna.  

Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna.  

Om önskan finns kommer studien finnas tillgänglig efter att den färdigställd och godkänd av 

Högskolan Dalarna.  

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt 

deltagande utan närmare motivering 

Härmed ges godkännande för deltagande    

Önskar ej att delta   

Deltagarens underskrift: _____________________________________________________ 

 

Ort och datum: ____________________________________________________________ 

 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga: 

Älvdalen 2016-11-17 

Student: Therese Spännar Jöllenvägen 2 796 90 Älvdalen tel.: 070–6493326   E-post: h13thesp@du.se  

Handledare: Joyce Kemuma Högskolan Dalarna 791 88 Falun tel.: 023-77 83 15   E-post: jke@du.se 
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Bilaga 2 Intervjuguide  
 

 

 

 

 Många kulturer i barngruppen, tankar?  

  

Tolkar läroplanen?  Internationalisering. 

   

 Villkor, värderingar 

 

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 kulturer ska bidra till att barnen utvecklas sin förmåga att förstå och leva sig in i andras 

villkor och värderingar (Lpfö 98 rev. 2016 s.6). 

 

 

 medvetenhet 

 

Hinder/Utmaningar? 

 Olika värderingar 

Hur arbetar de/Vill arbeta? 

 

 

Studiens syfte är att bidra med ytterligare kunskap om hur förskolepedagoger ser på arbetet med att 

möjliggöra förståelse och öppenhet hos barn om kulturell mångfald 

1. Hur beskriver pedagogernas sitt uppdrag om att bidra till att främja barnens möjligheter till att förstå och möta 

olika kulturer? 2.Hur beskriver pedagogerna arbetet med kulturell mångfald?   

 


