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Sammanfattning  

Syfte: Syftet är att undersöka hur pedagoger på en mångkulturell förskola arbetar med den 
kulturella mångfalden i den dagliga verksamheten. 

Huvudfråga: Hur tänker pedagoger och vilket synsätt har de på ett interkulturellt arbetssätt? Hur 
arbetar pedagoger med den kulturella mångfalden i barngruppen och utifrån barnets individuella 
förutsättningar? Har miljön utformats och anpassats för att tillgodose den kulturella mångfalden? 

Metod och material: Den här studien är en fallstudie av kvalitativ karaktär. Som metod 
användes kvalitativa informella intervjuer och ostrukturerade icke deltagande observationer. För 
att få en bredare bild av pedagogers interkulturella arbetssätt genomfördes observationer av 
pedagogers arbetssätt och observationer av miljön på en förskola.  Intervjuerna skedde med 
verksamma förskollärare från två förskolor som tillhör samma enhet i kommunen.  

Resultat: Resultatet av studien visar att pedagogerna ser positivt på ett interkulturellt arbetssätt, 
att det är givande, spännande, innehåller utmaningar och bidrar till många intressanta möten. Det 
framkommer även att ett interkulturellt arbetssätt kan vara väldigt krävande, att man måste vara 
mer flexibel. Man arbetar mycket med drama, bilder och kroppskontakt för att tydliggöra och 
konkretisera verksamheten för barnen. Vidare visar resultatet att pedagogerna inte medvetet 
arbetar med den kulturella mångfalden i barngrupperna, men att de arbetar mycket utifrån 
barnets individuella förutsättningar på olika sätt. Miljön på förskolorna har inte anpassats och 
utformats för att tillgodose den kulturella mångfalden, däremot har de ett väldigt medvetet tänk 
kring miljön och dess betydelse för varje individuellt barn.  

 



 

Förord  

Denna studie har inspirerats av den kunskap vi tidigare skaffat oss inom lärarutbildningen och vår 
nyfikenhet på olika arbetssätt inom förskolans verksamhet. Vi vill rikta ett stort tack till alla 
förskolor och de pedagoger som generöst mottagit oss, ställt upp och deltagit i intervjuer och 
observationer under studiens gång. Vi vill även tacka vår handledare Joyce Kemuma för den 
handledning hon gett oss i vår skrivprocess under studiens gång. Även ett tack till de studenter 
som deltog i vår handledningsgrupp för värdefulla diskussioner och bidragandet till nya tankar.  

Sist men inte minst vill vi rikta ett stort tack till våra familjer för tålmodig förståelse och ett 
otroligt stöd under dessa månader.  

Falun, 30 december 2010  

Sofia Larsson och Alexandra Göthlin 
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1. Inledning 

Benckert, m.fl. (2008) menar att Sverige är ett mångkulturellt land där människor med olika 
bakgrunder och erfarenheter möts. Förskolan är representant för Sverige och förr eller senare 
kommer alla pedagoger att möta barn med annan kulturell bakgrund och det är viktigt att hålla en 
levande diskussion kring hur man på ett bra sätt bemöter och arbetar med barn som har en annan 
kulturell bakgrund. Benckert m.fl. menar vidare att arbetet som pedagog i förskolan idag innebär 
att kunna vara öppen för olikheter, men man bör även vara medveten om den egna kulturen då 
den påverkar det pedagogiska arbetssättet. I den egna kulturen och vårt kulturarv finns våra 
värderingar och normer och de är de som styr vårt handlande. Vidare menar de att hur pedagoger 
möter och arbetar med barn i förskolan har stor betydelse, eftersom förskolan är barnens första 
skola och ska lägga grunden för det livslånga lärandet. De menar att för att detta arbete ska kunna 
ske på ett gynnsamt sätt för barnen, behöver pedagoger inta ett interkulturellt förhållningssätt och 
möta andra med respekt och utan förutfattade meningar, där alla språk och kulturella perspektiv 
respekteras och ses som viktiga. Verksamheten ska baseras på förståelse och möjliggöra för en 
miljö där olikheter synliggörs, tillåts och accepteras.  

Skollagen och läroplan för förskolan, Lpfö98 ger pedagogerna tydliga riktlinjer om arbetet med 
den kulturella mångfalden i förskolan och vilka värden personalen bör utgå ifrån. 
Styrdokumenten säger vad och varför man ska arbeta för att uppnå de bestämda målen, men inte 
hur man ska göra. Med detta som bakgrund har vi valt att undersöka det interkulturella 
arbetssättet på två mångkulturella förskolor, hur pedagoger arbetar med att tydliggöra 
barngruppens mångfald för att skapa de bästa förutsättningarna för barnen, samt om förskolans 
läroplan och annan forskning är förankrad i detta arbete. Under vår utbildning har vi inte mött 
något interkulturellt arbete på de förskolor vi vistats på. Detta har lett till att ett intresse väckts 
för pedagogernas interkulturella arbetssätt i den dagliga verksamheten. Kulturell mångfald är ett 
aktuellt ämne som vi kommer att möta i vår framtida yrkesroll och därför vill vi samla på oss mer 
kunskap om pedagogers arbetssätt.   

 

2. Syfte 

Syftet är att undersöka hur pedagoger på en mångkulturell förskola arbetar med den kulturella 
mångfalden i den dagliga verksamheten, det vill säga om pedagoger har ett interkulturellt 
arbetssätt.  

Frågeställningar 

• Hur tänker pedagoger och vilket synsätt har de på ett interkulturellt arbetssätt? 
 

• Hur arbetar pedagoger med den kulturella mångfalden i barngruppen och utifrån barnets 
individuella förutsättningar? 

 
• Har miljön utformats och anpassats för att tillgodose den kulturella mångfalden? 
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3. Bakgrund 

I det här avsnittet kommer vi att ta upp historik, tidigare forskning, teorier och övrig litteratur 
som behandlar mångkultur och ett interkulturellt arbetssätt. Detta för att ge en större inblick i det 
som studien fokuserar.   

3.1 Historik  

3.1.1 Ett mångkulturellt samhälle 

Lunneblad (2006) uttrycker att Sverige under senare år har utvecklats till ett mer mångkulturellt 
samhälle i och med arbetskraftinvandringen på 1950 till slutet på 1960 – talet och därefter under 
1970- 80- och 90- ökade antalet invandrare i och med att många flyktingar kom till Sverige. Men 
Sverige har egentligen alltid varit ett mångkulturellt land – ett kulturellt heterogent samhälle. 
Eftersom samhället alltid bestått av människor med olika språk, utbildning, varierade tillgångar 
och olika arbete, har också skilda kulturella miljöer skapats, påverkats och formats. Även etniska 
minoriteter som bland annat samer, judar och romer har länge varit en del av det svenska 
samhället. Allt detta sammantaget gör att Sverige inte kan ses som ett land som under de senaste 
årtiondena utvecklats till att vara ett mångkulturellt samhälle, snarare kan man se att den 
kulturella mångfalden har funnits här väldigt länge. Lunneblad (2006) menar vidare att 
definitionen på ett mångkulturellt samhälle, är att samhället består av medborgare med skilda 
etniska och/eller kulturella och/eller religiösa bakgrunder. Under 1990- talet formulerade 
regeringen en integrationspolitik där man valde att fokusera på att tala om samhällets mångfald, 
istället för mångkultur. Anledningen till det var att begreppet mångkultur blivit omdiskuterat för 
att innebörden i begreppet misstolkats och fokuserat på olikheter. Med begreppet mångfald ansåg 
man att alla människors livserfarenhet oavsett var man skaffat dem, rättigheter och möjligheter 
skulle kunna förstås bättre och inte automatiskt associeras till en viss etnisk eller kulturell 
tillhörighet. Lunneblad (2006) vill med detta få oss att förstå att det inte finns några givna gränser 
i samhällets mångfald.  

Sjögren (1993) anser i ”Här går gränsen”, att det är viktigt att öka förståelsen för det som kan 
kännas främmande eller annorlunda och tänka på hur man själv agerar i de kulturmöten som sker 
i vardagen och att det i möten är viktigt att visa hänsyn till andras integritet. Hon menar i likhet 
med Lunneblad (2006) att Sverige på olika sätt alltid haft kontakt med andra länder och att 
människor kommit hit av olika anledningar. Men hon hävdar även att Sveriges samhälle strävar 
efter att vara homogent även om det inte är det och att det förr, mer än idag, ansågs viktigt att 
människor från andra kulturer anpassade sig till landets värderingar. Samtidigt menar hon att det 
fortfarande finns tendenser till att samhället vill att alla ska ”försvenskas” och anpassas inom 
särskilda ramar. Samhället vill att det ska finnas mångfald, men inom de satta ramarna och inte 
alltid utifrån vad som är bäst för individen. Sjögren (1993) uttrycker att behovet av 
igenkännbarhet och av att veta var man tillhör, avgränsar människor i deras möten och i 
acceptans. 

 

3.1.2 Förskolan och barn från andra kulturer - utvecklingen av den mångkulturella 
förskolan 

Lunneblad (2009) menar att innan förskolan fick en läroplan 1998 och hamnade under 
Utbildningsdepartementets ansvar, var Socialstyrelsen tillsynsmyndighet för förskolan och de som 
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arbetade fram material som skulle ses som allmänna råd för arbete i förskolan eller som senare 
kallades arbetsplaner och pedagogiskt program. I dessa dokument för förskolan kan man läsa om 
relationerna mellan förskola och invandrarbarn, vilka teoretiska utgångspunkter och vilket 
arbetssätt som pedagogerna i förskolorna behövde använda sig av. Dokumenten fungerade som 
styrdokument och användes i det pedagogiska arbetet, men på ett mindre grundligt sätt än arbetet 
med dagens läroplan för förskolan.  

Lunneblad (2006) skriver i sin avhandling ”Förskolan och mångfalden” att barnstugeutredningen 
som kom 1972 och som delvis är grunden för dagens förskola, hade som uppdrag att 
sammanställa ett teorimaterial som skulle ligga till grund för förskolans teoretiska utgångspunkter 
och arbetssätt och då även invandrarbarnens situation. Pedagoger i förskolan uttryckte i slutet på 
1960- talet att situationen för invandrarbarnen inte längre var hållbar, eftersom pedagogerna inte 
kunde ge barnen det stöd de behövde. Kommunikationssvårigheter gjorde det omöjligt för 
pedagoger att förstå barnen och de kunde inte få kunskap om barnens kulturella bakgrund. I 
barnstugeutredningen tog man med förslag som berörde invandrarbarnens situation i förskolan 
och att integrationen av invandrarbarn ställde nya krav på pedagoger. Pedagogers 
inlevelseförmåga och förståelse för andra och deras syn på andra människors värderingar 
behövde stärkas. Lunneblad (2006) säger vidare att barnstugeutredningen skriver om att 
invandrarbarnen metodiskt skulle slussas in i den svenska kulturen och samhället. 
Invandrarbarnens situation med olika värderingar och förhållanden i hemmen och förskolan, 
ansågs sätta barnen i en risksituation. Pedagogers samarbete med föräldrar, där båda parter 
behövde inse denna situation var viktig för barnet. Vidare menar Lunneblad (2006) att efter 
barnstugeutredningen, i mitten på 1970- talet, kom Socialstyrelsen ut med ett material som hette 
”Arbetsplan för förskolan - invandrarbarn i förskolan”. I arbetsplanen fokuserade man på den 
identitetskonflikt som invandrarbarnen ansågs utsättas för, där hemmens värderingar och normer 
kom i konflikt med förskolans. Man ansåg att detta kunde leda till att invandrarbarn riskerade att 
hamna i psykologisk kris, eftersom det fanns risker i relationerna mellan invandrarbarnen och det 
svenska samhället. I arbetsplanen betonades därför invandrarbarnens utveckling och då särskilt 
hemspråkets betydelse för utveckling och relationer.  

Lunneblad (2009) skriver om det material som Socialstyrelsen kom med 1987, som hade namnet 
”Pedagogiskt program” och att man i den valde att byta fokus och inriktade sig på 
invandrarbarnens kulturella bakgrunder och vilken innebörd det hade i mötet med det svenska 
samhället och förskolan. Lunneblad menar vidare att i ”Pedagogiskt program” ansåg man att det 
var pedagogers uppgift att ge invandrarbarnen möjlighet att i förskolan få möta den egna 
ursprungskulturen, men även den svenska kulturen. Pedagoger skulle arbeta medvetet med olika 
kulturer i barngrupperna och man såg invandrarbarnen som en tillgång i förskolans verksamhet, 
eftersom alla barn fick möjlighet att möta andra kulturer och levnadssätt, även om mötet ansågs 
konfliktfyllt. Vidare skriver Lunneblad (2009) om ”Att erövra omvärlden” som kom 1997 och 
utgjorde ett förslag till kommande läroplan för förskolan, Lpfö98. Lunneblad menar att i ”Att 
erövra omvärlden” hade man förändrat benämningen på invandrarbarn till barn med utländsk 
bakgrund. Människor med olika kulturella bakgrunder som ger förskolan en mångfald skulle ses 
som en tillgång och skapa goda relationer. I materialet använde man sig av samhällsperspektivet, 
där förskolan skulle ses som en viktig social mötesplats mellan olikheter och likheter, där arbetet 
skedde målinriktat för att motverka fördomar, diskriminering, främlingsfientlighet, våld och 
trakasserier precis som i arbetet ute i andra delar av samhället. Förskolans och pedagogers roll 
blev att öppna upp för tolerans och solidaritet mellan både barn och vuxna.    

Obondo m.fl. (2005), menar i sin tur i ”Broar mellan kulturer”, att den kulturella mångfald som 
nu präglar förskolan, gör att pedagoger i förskolan idag har nya utmaningar framför sig när det 
gäller att stödja och skapa lärande situationer för barn. Författarna menar vidare att lärandet i 
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Sverige baseras på värden som jämlikhet och rättvisa och de kulturella olikheterna ska inte 
påverka hur vi bemöter människor. Men de menar att ordet olikheter har fått fel fäste hos 
pedagoger och kan för en del innebära något negativt och avgöra på vilket sätt de bemöter 
barnen. De anser att det finns risker med att möta och behandla alla barn som om de har samma 
bakgrund för att motverka ojämlikheter inom barngruppen, ojämlikheter som kan uppstå ur 
barnens olikheter.  

Lunneblad (2009) menar att läroplan för förskolan, Lpfö98 är en utvecklad variant av ” Att 
erövra omvärlden” som kom 1997 och följer de förslag som där kom fram. I Lpfö98 är de 
uppdrag och mål som gäller förskolans arbete med kulturell mångfald inte specificerade eller 
avgränsade i ett eget textavsnitt, utan de finns med på olika ställen i den övriga texten. I 
jämförelse med de tidigare texterna från Socialstyrelsen, där konkreta förslag på handlingar fanns, 
finns i Lpfö98 inga konkreta förslag på hur arbetet med förskolans ökade mångfald bör 
genomföras, bara att arbetet ska genomföras och att ansvaret är pedagogernas. Detta skriver 
Ellneby (2007) om och menar att det inte finns en modell för hur arbetet med barn med annan 
kulturell bakgrund kan genomföras och att pedagoger har ett självklart ansvar för mötet med 
barnen. Även om det är ett stort ansvar så arbetar pedagoger i förskolan i arbetslag och tar hjälp 
av varandra och chefer. Alla förskolor har olika förutsättningar och alla barn har olika behov och 
Ellneby (2007) ger konkreta exempel på hur pedagoger på olika förskolor arbetar och utvecklar 
den mångkulturella verksamheten.    

 
3.2 Förskolans uppdrag  

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 skall 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 (Lpfö 98: 5). 

Läroplan för förskolan, Lpfö98, är ett styrdokument för arbetet i förskolan och ger pedagoger en 
tydlig utgångspunkt i förskolans uppdrag då den inledningsvis tar upp den värdegrund och det 
uppdrag förskolan har. Värdegrunden ska bland annat präglas av demokrati. Pedagogerna i 
förskolan ska också främja och se varje människas egenvärde och helt ta avstånd från det som 
strider mot dessa värden. Förskolan ska förmedla, tydliggöra och levandehålla de värden som vårt 
samhälle vilar på, där bland annat alla människors lika värde och individens frihet och integritet är 
viktiga. Pedagoger ska forma en verksamhet som möjliggör att barns olika uppfattningar 
synliggörs och respekteras och verksamheten ska utgå och ta hänsyn till barns olika bakgrunder 
och förutsättningar med individens trygghet, välbefinnande, lärande och utveckling i fokus. Om 
just förskolans uppdrag står det bland annat att förskolan ska ta hänsyn till att barn lever i olika 
livsmiljöer och att barnen försöker skapa sammanhang och mening i sin tillvaro utifrån dessa 
individuella erfarenheter och att pedagogerna ska stödja individen i detta. Förskolans uppdrag är 
att möta och synliggöra barnen i deras eget kulturskapande och skapa medvetenhet om deras 
kulturarv. Men samtidigt som förskolan ska göra detta så ska pedagogerna överföra det svenska 
kulturarvet, värden, historia, traditioner, kunskaper och språk för att ge barnen en förståelse för 
andras värderingar och den mångfald samhället har. Förskolan skall alltså stödja barn i deras 
kulturella tillhörighet, förbereda barn att leva i mångfald, men pedagoger ska även i arbetet tydligt 
lägga grunden och utveckla kunskaper hos barnen för det som är det svenska samhällets 
gemensamma referensram (Lpfö98).  
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Den pedagogiska verksamheten skall anpassas till alla barn i förskolan. Barn som tillfälligt eller 
varaktigt behöver mer stöd än andra skall få detta stöd utformat med hänsyn till egna behov och 
förutsättningar (Lpfö98: 5).  

Johansson och Pramling Samuelsson, (2003) skriver i ”Förskolan – barns första skola” om att 
läroplanen är målstyrd, det är strävansmål för barns lärande och utveckling som styr 
verksamheten. Men läroplanen anger bara strävansmål och i vilken riktning pedagoger ska jobba 
och att strävansmålen på sikt ska uppnås, inte hur arbetet ska genomföras. Detta kan ses både 
som en utmaning och en svårighet och det är pedagogernas kunskaper och strategier för arbetet 
som är i fokus. Pedagogernas arbetssätt med de olika strävansmålen och uppdragen ser olika ut, 
men det är viktigt att komma ihåg att försöka belysa saker utifrån hur barnen i förskolan ser på 
saker och vilken betydelse det skulle ha för pedagogerna att arbeta och problematisera olika delar 
av verksamheten. Vidare står det att förskolor många gånger anser sig ha svårt att arbeta med 
temat barns kulturella mångfald, även om alla barn i gruppen har olika kulturella bakgrunder. 
Förskolor som Johansson och Pramling Samuelsson (2003) nämner, ansåg inte att det fanns 
behov av att arbeta med mångfalden eftersom det redan fanns mångfald. Även de förskolor som 
saknade kulturell mångfald ansåg sig inte heller ha behov av att arbeta med mångfald för att det 
saknades sådan. Men utifrån det som står i Lpfö98 och hur man bör arbeta med den anser 
författarna att det är viktigt att uppmärksamma barnen på den kulturella mångfalden, oavsett om 
den finns där eller inte.   

Vi menar att även om barngruppen består av barn med olika etnisk bakgrund är det ingen garanti för 
att barn upptäcker denna mångfald av sig själva. Lärarens uppgift är att hjälpa barn att få syn på det 
självklara och belysa det ur olika aspekter. Detta visar på ett behov av att lärare på ett djupare plan 
analyserar och funderar över hur man kan göra arbetet med små barns kulturella mångfald synligt och 
vad detta kan innebära i termer av ett livslångt lärande (Johansson och Pramling Samuelsson, 2003: 
16-17).  

Lunneblad (2006) menar att förskolan är en del av samhällets utbildningssystem där människor 
möts och kommunicerar, en plats där kunskap och erfarenheter utbyts. Förskolan har fått en roll 
att förbereda barn framåt, för ett liv i ett internationaliserat samhälle, med barnens olika kulturer 
som arbetsmaterial, samtidigt som barn ska introduceras till det svenska samhället och kulturen.  

I läroplanen för förskolan, Lpfö98, står det om förskolans uppdrag: 

I förskolans uppdrag ingår att såväl utveckla barns förmågor och barns eget kulturskapande som att 
överföra ett kulturarv – värden, traditioner, historia, språk och kunskaper – från en generation till 
nästa (Lpfö98: 9). 

 
3.3 Interkulturell pedagogik     

Det är viktigt att det finns vuxna som kan hjälpa barnen att utveckla en dubbel kulturtillhörighet 
och att man visar att det är okej att vara sig själv även om det innebär att man utmärker sig från 
mängden (Musk & Wedin, 2010). I ”Möte med mångfald” skriver Bozarslan följande: 

Det är viktigt att flerspråkiga barn får en positiv dubbel kulturell identitet. Förskolan bidrar till det 
genom goda relationer, genom äkta personliga möten och genom ett medvetet arbetssätt, utifrån de 
individuella utvecklingsplanerna. Det gäller att ge barnen valmöjligheter, att erbjuda dem den svenska 
kulturen utan att kräva att den ska ersätta barnets eller föräldrarnas kultur (Bozarslan 2001: 116).   
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Bozarslan (2001) menar vidare att den kultur, alltså de värden och normer, de sätt att se på 
omvärlden och förhålla sig till inom familjen som många av de mångkulturella barnen har med sig 
när de kommer till förskolan idag, inte stämmer överens med våra svenska normer och 
värderingar. Att känna tillhörighet till ens kultur är av stor betydelse för barns identitetsutveckling 
och det är därför mycket viktigt att pedagoger i förskolan i sitt arbete visar en öppenhet och 
nyfikenhet inför de kulturer och synsätt på världen som barnen har med sig i sina ryggsäckar när 
de kommer till förskolan. Målet är att barnen ska känna sig välkomna och hemma både i sina 
ursprungskulturer och i vår svenska kultur.  

 

3.3.1 Interkulturella perspektiv 

Lorentz och Bergstedt (2006) skriver att interkulturalism står för en process. I pedagogiska 
sammanhang innebär det en samverkan mellan olika kulturer för att möjliggöra förståelse och 
ömsesidig respekt. Interkulturell pedagogik är ett stort begrepp som innefattar bland annat 
interkulturell undervisning, interkulturell kommunikation, interkulturellt lärande, interkulturell 
pedagogisk forskning, mångkulturell utbildning och mångkulturell skolutveckling.  

Vidare beskriver Lorentz och Bergstedt (2006) begreppet mångkulturell som att det står för ett 
tillstånd, en situation, en position och begreppet interkulturell står för en handling, aktion och 
rörelse mellan individer. En mångkulturell skola står då för en skola fylld med individer som 
representerar olika nationaliteter, etniciteter och kulturer. Interkulturell står för en 
interaktionsprocess där ömsesidig kommunikation mellan personer med skilda kulturella 
bakgrunder äger rum. Lorentz och Bergstedt (2006) skriver att interkulturalitet gynnar och 
värdesätter kulturmöten och citerar Interkulturalitet på Södertörns högskola (2003), som skriver: 

Med interkulturalitet menar vi att utveckla ett förhållningssätt som omfattar ömsesidig nyfikenhet och 
ökad förståelse för egna och andras kunskapssyn, tankesätt, värdegrunder, livsformer och 
maktbefogenheter. Detta sker i undervisning, forskning, administration och sociala aktiviteter 
(Lorentz och Bergstedt, 2006: 17).  

Enligt Lorentz och Bergstedt (2006) så har pedagogers situation under de senaste decennierna 
förändrats, framförallt i mångkulturella skolor. Pedagogens roll är inte längre att förmedla och 
överföra kunskap från en generation till en annan. I dagens samhälle ska pedagogerna mer 
fungera som handledare för individernas eget kunskapsbildande. Dagens pedagoger ska vara 
medaktörer som aktivt ska delta i läroprocessen och för att lyckas med detta krävs att man 
utvecklar en förståelse för hur dagens unga lär och söker kunskap, hur de skapar identiteter och 
genererar mening i livet. I de mångkulturella skolorna krävs då av pedagogerna att de har 
interkulturell och social kompetens. Vidare skriver Lorentz och Bergstedt (2006) att 
förutsättningen för att skapa ett interkulturellt pedagogiskt perspektiv i en mångkulturell 
lärandemiljö är att alla som ingår i denna miljö erkänner att den är befolkad av människor med 
olika kulturella uppfattningar och värderingar som i sin tur ofta är baserade på vårt sätt att 
förhålla oss till och se på den andre. För att kunna skapa social interaktion och interkulturell 
kommunikation i förskola och skola är det viktigt att vi försöker bryta vårt sätt att se på andra i 
dikotomier, alltså i ett vi och dem perspektiv och istället fokusera på heterogeniteten bland dem 
som befinner sig i en mångkulturell lärande miljö. Alla har vi vissa likheter och olikheter och det 
är när vi upptäcker dem och integrerar dem i nya upplevelser och i olika gemensamma 
konstellationer som vi har möjlighet att upptäcka att alla är likvärdiga, att vi alla bär på likheter 
och olikheter, och att denna upptäckt leder till att vi kan börja se oss själva som en kulturprodukt 
likväl som vi ser ”dem” som en sådan.  
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Lorentz och Bergstedt (2006) beskriver att man i en mångkulturell lärandemiljö ofta blir 
medveten om dessa likheter och olikheter och det bidrar även till att vi blir medvetna om 
människors olika sätt att uppfatta kunskap, lärande och meningen med livet. När man i förskolan 
och skolan praktiserar det interkulturella synsättet kan det leda till att man i flera olika ämnen 
åskådliggör lärande och kunskap utifrån lärare och elevers upplevelser, erfarenheter och förståelse 
utifrån flera kunskaps- och didaktiska dimensioner. Lorentz och Bergstedt, (2006) skriver om 
Lorentz sätt att definiera interkulturellt lärande på följande sätt: 

Ett lärande där olika kulturella beteenden, normer, värderingar, kunskap och tankar hos olika individer 
med skild etnisk eller kulturell bakgrund, genom social interaktion och interkulturell kommunikation 
kan påverka subjektiva uppfattningar av skilda (kunskaps) fenomen i världen omkring oss (Lorentz 
och Bergstedt 2006: 29).  

Lorentz och Bergstedt (2006) skriver fortsättningsvis att ett interkulturellt lärande kan bidra till 
att ett gemensamt språk uppstår, ett språk där social inkludering och gemenskap skapas av 
deltagande, självmedvetenhet, identitet och ett gemensamt bildnings behov. Interkulturellt 
lärande kännetecknas av att kunskapens och lärandets villkor och innehåll kan påverkas av 
interaktionen och kommunikationen mellan flera olika individer med skild etisk eller kulturell 
bakgrund i lärandesituationen. Interkulturellt lärande är en del i en mångkulturell verksamhet och 
dess avsikt är att motverka likhetstänkande och bejaka mångfald. Ett mål med interkulturellt 
lärande kan vara att skapa interkulturell och social kompetens i form av exempelvis interkulturell 
kommunikativ kompetens, en kompetens som blir allt viktigare att få med sig från skolan och 
som man kommer att ha nytta av i dagens moderna och snabbt föränderliga samhälle.  

Samtidigt som Lorentz och Bergstedt (2006) talar om interkulturalitet som ett lärande och en 
kompetens, så menar Benckert, m.fl. (2008) att interkulturalitet är ett förhållningssätt, som 
handlar om på vilket sätt pedagoger arbetar medvetet och skapar en miljö på förskolan där alla 
kulturer samverkar och synliggörs. Pedagoger ska med ett interkulturellt förhållningssätt möta 
andra med respekt och utan förutfattade meningar. För att förstå vad ett interkulturellt 
förhållningssätt innebär bör vi enligt Benckert, m.fl. (2008) först ställa oss frågan vad kultur är? 
Det som man kanske först tänker på när man hör ordet kultur är dans, musik, konst, teater och 
litteratur och visst är allt detta är kultur, men kultur är även så mycket mer. I ”Flerspråkighet i 
förskolan skrivs följande: 

Kultur kan definieras som i samhället rådande värderingar och uppfattningar, människors sätt att 
uttrycka sig och lösa problem. Människors kultur uppstår genom barnuppfostran och genom det sätt 
som familjerna för över sitt sätt att tänka till nästa generation. Kultur är också det sätt man lärt sig att 
bemöta andra människor på, hur man pratar, hur man klär sig, hur man är arg och vänlig, hur man 
uttrycker sig, hur man visar tacksamhet och hur man umgås med sina grannar (Benckert, m.fl. 
2008:77).   

Benckert, m.fl. (2008) menar att kulturen inte heller är något fast, utan den förändras i mötet med 
andra kulturer och i takt med samhällets utveckling. Vi har alla våra egna kulturella ramar som vi 
känner oss hemma i och det är genom dem som vi agerar, reagerar och tänker. Detta är något 
som är självklart hos oss, något som följt oss genom livet och det är inte alltid som vi är 
medvetna om dessa kulturella ramar just för att det är så självklara. Det är ofta i mötet med andra 
kulturer som man blir medveten om sin egen kultur, det andra, det som är nytt och främmande 
får oss att reagera och tänka till. I en mångkulturell förskola är det viktigt att pedagogerna är 
medvetna om sina egna kulturella ramar och att de visar en öppenhet och respekt för andra 
kulturella ramar. Benckert, m.fl. (2008) hävdar att det är först när man blivit medveten och 
reflekterat över dessa ramar som man kan börja förstå innebörden i ett interkulturellt 
förhållningssätt.  
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3.3.2 Ett interkulturellt arbetssätt  

I Myndigheten för skolutvecklings skrift ”Komma till tals” (2004), står det att läsa om hur viktigt 
det är att pedagoger möter de mångkulturella barnen med respekt och nyfikenhet, att de visar 
intresse för deras kultur och att man ser detta möte som ett tillfälle att utveckla sina kunskaper 
och berika både deras egna och barngruppens erfarenheter. Björkvall och Engblom (2010) skriver 
om hur viktigt det är att uppmärksamma och tydliggöra för barnen att deras kultur, synsätt och 
språk är viktiga. I skolan finns en tendens att flerspråkighet och annan kulturtillhörighet ses som 
ett problem snarare än som en fördel. De mångkulturella barnen har flera fördelar som de barn 
som bara tillhör en kultur saknar, de har ofta flera olika sätt att se på världen, fler livsåskådningar, 
de kan se saker och ting med andra ögon och från flera olika perspektiv vilket är en enorm fördel. 
De lär sig inte bara på ett utan på flera sätt och de kan dela med sig av och berätta för sina 
kamrater hur de upplever eller ser på ett visst fenomen och på det viset bidra till nytt lärande 
utifrån ett synsätt som ofta skiljer sig från det synsätt vi svenskar är vana vid. Björkvall och 
Engblom (2010) anser att alla har mycket att lära av dessa barn och det är viktigt att pedagogerna 
lyfter fram dessa aspekter i den dagliga verksamheten. Vidare skriver Björkvall och Engblom 
(2010) att mångkulturella barn har tillgång till fler begrepp, definitioner och sätt att se på 
omvärlden, vilket medför att de har goda förutsättningar att fungera i ett föränderligt samhälle. I 
Musk och Wedin (2010) kan man vidare läsa att det är viktigt att man i förskolan förankrar värdet 
av att vara mångkulturell till alla barn och att man arbetar aktivt för att skapa tolerans och 
förståelse mellan olika kulturers skillnader. Att skolan sedan tar vara på detta arbete och fortsätter 
att se på mångkulturalismen som en resurs är viktigt för att bekräfta dessa barn. Att låta 
mångkulturalism och flerspråkighet vara ett självklart inslag även i skolans dagliga verksamhet är 
viktigt för att dessa barn inte ska uppleva att deras kultur och språk är mindre värt än det svenska 
eller engelska och för att de inte ska känna sig exkluderade.  

I likhet med Musk och Wedin (2010) anser Benckert m.fl. (2008) att man med ett interkulturellt 
förhållningssätt ser olika kulturella skillnader som en möjlighet, som något nytt och spännande 
som alla kan ha nytta av att lära sig något mer om. Benckert m.fl. (2008) menar även att miljön 
bör utformas på ett sådant sätt att alla barnen på förskolan kan känna igen sig, att det finns något 
som symboliserar just deras kultur. Det interkulturella förhållningssättet bör ständigt hållas 
levande genom diskussion, reflektion och uppföljning i arbetslaget för att på bästa sätt stödja 
barnen i deras dubbla kulturtillhörighet.  
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I figuren har vi gjort en sammanfattning av de olika checklistor kring ett övergripande 
interkulturellt förhållningssätt som Benckert m.fl.(2008) skriver om i ”Flerspråkighet i förskolan”. 
Sammanfattningen är vår och ska ses som de punkter vi anser är viktigast utifrån ett 
interkulturellt förhållningssätt.   
 
 

 

 

 

3.3.3 Miljöns betydelse för interkulturellt arbetssätt på en mångkulturell förskola  

Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) menar att barn lär olika och i förskolan ska varje barn 
ha möjlighet att utvecklas utifrån just sina unika förutsättningar tillsammans med andra barn och 
vuxna. Den kunskap som barnen erövrar i förskolan måste de få göra till sin egen genom att 
binda samman den med den kunskap som barnen redan har med sig hemifrån. Vidare skriver de 
att den pedagogiska miljön i förskolan skall vara utformad på ett sådant sätt att den främjar en 
allsidig utveckling hos alla barn på ett lustfyllt sätt. Miljön ska inbjuda till lek, kreativitet och 
skaparlust. När man utformar den pedagogiska miljön är det viktigt att man ser till barnen och 
gör dem delaktiga i denna utformning. Barnens erfarenheter, önskemål, intressen och kunskaper 
ska bejakas i förhållande till läroplanens mål och förskolans verksamhet. Den pedagogiska 
organisationen och miljön i förskolan bör utformas på ett sätt som ger barnen möjligheter att 
skapa en kultur av barn, för barn och med barn. När barn skapar bearbetar de upplevelser, 

Se varje barn som 
en individ, inte 

som representant 
för en grupp 

 

Medvetet arbetssätt 

 

Den kulturella 
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utgångspunkt 
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relationer och kunskaper hos sig själva och några av dessa tar sig uttryck i den kultur barnen är 
uppvuxna i. Detta medför att vissa kulturella symboler som är viktiga för barnet och den kultur 
barnet är uppväxt i, får ett speciellt värde för just det barnet men kan helt sakna värde hos ett 
annat barn som inte delar denna kulturella upplevelse. Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) 
menar vidare att det på en mångkulturell förskola och egentligen på alla förskolor, bör det finnas 
material från olika kulturer. Det material som erbjuds barnen ska inbjuda dem att tillsammans 
undersöka, tolka, jämföra och dra slutsatser. Olika kulturella aspekter bör kunna uppfattas i 
materialet och bidra till att en öppenhet och förståelse för olikheter och likheter i andras kulturer 
och religioner integreras i barnen på förskolan. Vidare säger de att alla barn är olika och det är 
varje människas rätt att respekteras så som vi är. Likheterna binder oss samman och olikheterna 
gör oss unika och synliga. På en mångkulturell förskola kan olikheterna vara många, men även 
likheterna och det är viktigt att man på ett naturligt sätt i den dagliga verksamheten arbetar för att 
öka barnens förståelse för olikheter, mångfald och skilda livsbetingelser genom att integrera olika 
kulturer, erfarenheter och bakgrunder. I läroplanen för förskolan står det att:  
 

Förskolan skall uppmuntra och stärka barnens medkänsla och inlevelse i andra människors situation. 
Verksamheten skall präglas av omsorg om individens välbefinnande och utveckling. /…/ 
Verksamheten skall syfta till att barnens förmåga till empati och omtanke om andra utvecklas, liksom 
öppenhet och respekt för skillnader i människors uppfattningar och levnadssätt 
(Lpfö98: 3-4). 

 
Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) menar vidare att man på en mångkulturell förskola bör 
återspegla barnens olika livsbetingelser och bakgrunder både i miljön och i det dagliga arbetet för 
att barnen lättare ska kunna utveckla en förståelse för dessa skillnader och se det som något 
naturligt. Barnens olika kulturer bör synliggöras i miljön, på väggar och i böcker, den svenska 
kulturen skall blandas med andra kulturer så att också barnen kan känna en trygghet och att de 
kan känna sig hemma i en miljö som för många barn annars kan upplevas som helt främmande. 
De menar att pedagogerna på förskolan bör vara medvetna om och reflektera över vilka signaler 
som miljön och de material man erbjuder barnen ger och om det stämmer överens med 
förskolans mål och värderingar.  

 

4. Metod 

Här beskrivs först valet av den datainsamlingsmetod som har använts för att få svar på 
frågeställningarna och därmed uppnå syftet. Sedan kommer en genomgång av hur urvalet gjordes 
och en beskrivning av undersökningsgruppen. Observationerna och intervjuerna beskrivs sedan 
tydligare under genomförandet. Därefter tas de etiska ställningstagandena och studiens 
tillförlitlighet upp. Slutligen tas analysmetoden upp och där förklaras hur materialet analyserats.  

 
4.1 Datainsamlingsmetod 

En fallstudie av kvalitativ karaktär har genomförts på två förskolor i Mellansverige genom 
observationer och intervjuer. Patel & Davidsson (2003) skriver i ”Forskningsmetodikens 
grunder” om att fallstudier innebär att undersökningen som sker görs i en mindre avgränsad 
grupp, av en individ, en organisation eller en situation. Vid fallstudier försöker man att få 
täckande information genom ett helhetsperspektiv och intervjuer kombinerat med observationer 
är ett vanligt sätt att göra insamlingar av empiriskt material på och ger undersökningen en bredd. 
Rosenqvist och Andrén (2006) skriver i ”Uppsatsens mystik”, att fallstudier används när man vill 
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få fördjupad information inom ett område. Men fallstudier ger enbart ett resultat om hur det kan 
vara och resultaten man får gäller det fall som undersökts och är alltså inte generaliserbara. Valet 
av metod baseras på att studiens syfte var att undersöka hur pedagoger på mångkulturella 
förskolor arbetar och försöka få fördjupad information om hur just de arbetar. Syftet med 
studien var inte att göra en jämförande undersökning, istället fokuserades undersökningen till en 
förskoleenhet och då valdes denna metod. Undersökningen ska ses som tillämpad forskning, där 
avsikten är att den ska kunna användas i den praktiska verksamheten och därför är relevant för 
oss blivande pedagoger och redan verksamma pedagoger.  

Genom det Rosenqvist och Andrén (2006) skriver i ”Uppsatsens mystik”, kan man förstå att en 
kvalitativ undersökning innebär att man skaffar sig djupare kunskap inom ett visst område genom 
att studera, tolka och försöka förstå, inte att generalisera eller fastställa samband. Man skaffar sig 
en helhetsbild och tolkar det man ser med hjälp av sin egen förförståelse för att förstå. Man 
beskriver även det som visar sig utan att använda sig av tidigare förförståelse och bakgrunder 
inom området för att inte påverka synen på det som visar sig.   

I undersökningen användes kvalitativa informella intervjuer och ostrukturerade icke deltagande 
observationer som enligt Rosenqvist & Andrén (2006) anses vara bra metoder vid kvalitativa 
undersökningar.  

Ostrukturerade observationer genomfördes för att se hur pedagogerna arbetar och enligt 
Rosenqvist och Andrén (2006) används ostrukturerade observationer i utforskande syfte och för 
att kunna samla in så mycket information som möjligt inom området. Enligt Patel och Davidsson 
(2003) bör man vid ostrukturerade observationer försöka få med ”allting” man ser. Men de 
menar att oavsett observationsmetod är det viktigt att vara väl förberedd. De menar vidare att 
den som genomför ostrukturerade observationer tar reda på vilka som ska observeras, vilka 
situationer, hur man ska registrera det man ser och under hur lång tid man ska observera. 
Ostrukturerade observationer av fem avdelningars miljö genomfördes. Det skedde även 
ostrukturerade observationer av pedagogers interkulturella arbetssätt på tre avdelningar på en 
mångkulturell förskola. Patel och Davidsson (2003) nämner även att observatörer behöver ta 
ställning till hur de ska förhålla sig vid en observationssituation, då det kan ske på olika sätt. I den 
här studien valdes att observationerna skulle vara icke deltagande. De nämner vidare att det är ett 
förhållningssätt som man kan använda vid observationer och där observatören inte deltar aktivt i 
det som sker, så att observationer kan ske utan att det märks eller väcker uppmärksamhet.    

I studien har kvalitativa informella intervjuer använts, som enligt Rosenqvist och Andrén (2006) 
är lämpliga om man genom sina intervjuer vill komma åt så mycket som möjligt av 
intervjupersonernas åsikter. Vidare står det att syftet med informella intervjuer är att genom ett 
mer samtalsliknande tillfälle försöka förstå och få inblick i det som sägs. Vid varje intervju har 
samma frågor ställts, men följdfrågor och förtydliganden har ställts spontant och på ett 
individualiserat sätt beroende på hur informanterna svarat på frågan. I intervjuerna har 
ljudinspelningar använts för att lättare kunna återge mer exakt vad informanterna uttryckt, samt 
för att kunna föra ett mer fokuserat samtal. Intervjuerna redovisas sammanfattningsvis i skrift 
under resultatdelen. I analysen/diskussionen bearbetas det redovisade materialet och kopplas till 
litteratur och tidigare forskning.   

 
4.2 Urval 

Utgångspunkten när förskolor valdes, var att hitta förskolor med mångkulturella barngrupper. De 
kriterier som sattes upp var att det skulle finnas flera barn på förskolorna med annan etisk 
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och/eller kulturell tillhörighet än den svenska, samt att förskolorna skulle ha minst tre 
avdelningar där intervjuer med en pedagog från varje avdelning skulle få genomföras, samt att 
observationer av miljön och pedagogernas arbetssätt på samtliga avdelningar skulle få 
genomföras. Utifrån frågeställningarna som berör vilket synsätt pedagoger på en mångkulturell 
förskola har på ett interkulturellt arbetssätt, deras sätt att arbeta med den kulturella mångfalden 
och utifrån barnens individuella förutsättningar, samt att se hur miljön är anpassad för att 
tillgodose den kulturella mångfalden, ville vi få kontakt med en mångkulturell förskola och valde 
därför att kontakta en förskolechef i en kommun i Mellansverige som vi upplevde som 
mångkulturell. Denne valde i sin tur ut en lämplig kontaktperson inom förskolenheten. 
Kontaktpersonen erbjöd en möjlighet att genomföra undersökningen inom en enhet med tre 
förskolor med totalt femton avdelningar. Intervjuerna genomfördes med pedagoger från två av 
förskolorna inom enheten, detta på grund av att den tredje inte var en mångkulturell förskola och 
därför ansågs den som ointressant för studien.  

Kontaktpersonen informerades via telefon om studiens syfte och upplägg. Det bestämdes även 
via telefon tid och dag/dagar för studien. Ett informationsbrev1 med anhållan om pedagogers 
tillstånd att delta i studien mailades. Kontaktpersonen tog sedan på sig ansvaret att vidarebefordra 
informationsbrevet till de enligt henne lämpliga och tillgängliga informanterna. Anledningen till 
att kontaktpersonen gavs ansvaret att välja ut informanter, berodde på att det är svårt för 
utomstående som inte har någon inblick i verksamheten att veta vilka personer som kan tänkas 
lämpliga och tillgängliga för studien. Kontaktpersonen valdes ut som en informant på grund av 
hennes arbete som pedagogista2

Alla informanter som intervjuades var utbildade förskolelärare med olika lång 
arbetslivserfarenhet. För att skydda våra informanters identitet används fingerade namn i studien. 
Nedan ges en kort beskrivning av informanterna.  

 på förskolorna och att hennes arbete då sker på samtliga 
avdelningar på alla tre förskolorna.  

Tilda var relativt nyutexaminerad och hade arbetat på denna förskola i ca ett år, hon hade även 
under sin utbildning haft sin VFU-period3

Alva har stor erfarenhet av att arbeta i en mångkulturell förskola och hon hade under sin 
utbildning fått chansen att pröva att arbeta på en förskola med stor kulturell mångfald. Hon hade 
arbetat en kortare tid på denna förskola.  

 på denna förskola och kände därför till den sedan 
tidigare.  

Nadja har lång erfarenhet av att arbetet som pedagog. Hon har tidigare arbetat i flera olika 
förskolor och var med i mitten av 1970- talet då arbetskraftinvandringen från Finland var stor, 
vilket ledde till att det kom många finska barn till förskolorna. Hon har tidigare erfarenhet från att 
ha arbetat både i mångkulturella förskolor och i förskolor med övervägande svenska barn. Hon 
har arbetat på denna förskola i flera år.  

                                                 

1 Se bilaga 1 

2Pedagogistan har en teoretisk – pedagogisk kompetensutbildning som grundar sig i den Italienska Reggio Emilia 
filosofin inom förskolans verksamhet. Pedagogistans främsta arbete är att vara en pedagogisk utvecklare som 
handleder pedagogerna och som sätter verksamheten i reflektion.    

3 VFU – period = verksamhetsförlagd del av lärarutbildningen 
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Ylva som arbetar som pedagogista har tidigare erfarenhet av att ha arbetat som förskolelärare i 
ungefär 20 år och vidareutbildade sig 2007 till pedagogista och har sedan dess arbetat på samtliga 
15 avdelningar på alla de tre förskolor som ingår i samma förskoleenhet.  

Fem avdelningar på en av förskolorna valdes ut som plats för att genomföra observationer av 
miljön. Just dessa valdes ut på grund av att de var de som låg närmast intervjuplatsen, samt på 
grund av studiens begränsade tidsramar. Vidare genomfördes observationer av pedagogernas 
interkulturella arbetssätt under en förmiddag på tre avdelningar på en av förskolorna, dessa 
avdelningar valdes ut av kontaktpersonen utifrån avdelningarnas praktiska förutsättningar att ta 
emot besök.    

 
4.3 Genomförande 

Efter att kontakt tagits med den utvalda förskolan tillbringades två dagar på plats för att samla in 
material till studien.  

Under den första dagen intervjuades tre pedagoger som arbetar på olika avdelningar på de två 
förskolor som valts ut, samt en pedagogista som arbetar på samtliga av förskolornas avdelningar. 
Samtliga intervjuer genomfördes i ett ostört lärarrum efter ett bestämt tidschema. Varje intervju 
tog mellan 45-60 minuter. Intervjuerna bandinspelades med en videokamera riktad mot en vägg 
för att kunna få en mer exakt återgivning av dessa i resultatet, samt för att en mer samtalsliknande 
intervju med fokus på informanterna skulle kunna genomföras. Även block och penna användes 
under intervjuerna som en säkerhetsåtgärd vid tekniska problem och som stöd när informanten 
poängterade något särskilt. Samtliga intervjuer transkriberades sedan till text och sammanfattas i 
resultatdelen.  

Under den första dagen genomfördes även observationer av miljön på fem avdelningar på 
förskolan. Som observeringsmaterial användes block och penna. På tre av de fem olika 
avdelningarna gavs en snabb guidning av en pedagog som arbetade på den avdelningen och som 
kortfattat berättade om lokalerna, materialet och de olika rummens funktioner. På de övriga 
avdelningarna observerades miljön och små minnesanteckningar fördes. Samtliga observationer 
av miljön på förskolan tog tillsammans ungefär 60 min.  

Under den andra dagen på förskolan genomfördes icke deltagande observationer av de 
närvarande pedagogernas arbetssätt. Där observerades hur de arbetade med den mångkulturella 
barngruppen och under observationen fördes minnesanteckningar. Som observeringsmaterial 
användes block och penna. Samtliga observationer av pedagogers arbetssätt på förskolan tog tre 
timmar.   

 
4.4 Etiska ställningstaganden  

Innan studien påbörjades skrevs ett informationsbrev till alla informanter med anhållan om 
tillstånd av pedagogers medverkan i studien och där syftet med studien beskrevs, hur 
genomförande av studien skulle ske, hur allt material i studien skulle behandlas och att studien 
var helt frivillig och när som helst kunde avbrytas. Även de andra pedagogerna som inte skulle 
delta i några intervjuer tilldelades informationsbrev så att de kunde ta del av syftet med studien 
och så att de visste att vi skulle besöka förskolan. Samtliga ljudinspelningar och övrigt material 
som använts under studiens gång makulerades efteråt för att skydda våra informanters identitet. 
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Studien har grundats på forskningsetiska principer i humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning 
som är antagna av Humanistisksamhällsvetenskapliga forskningsrådet i mars 1990. Att bedriva 
forskning är viktigt för samhället, men detta ställer krav på forskaren. Det grundläggande 
individskyddskravet där individer inte riskerar att utsättas för psykisk eller fysisk skada, 
förödmjukelse eller kränkning kan konkretiseras i fyra allmänna huvudkrav på forskningen. Dessa 
är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 
(http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf).  

 
Informationskravet - Forskaren skall informera uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare 
om den aktuella forskningsuppgiftens syfte och deras uppgift i projektet och de villkor som 
gäller. Forskaren ska även upplysa om att deltagandet är frivilligt, att de har rätt att avbryta sin 
medverkan och att de uppgifter som insamlas inte kommer att användas för något annat syfte än 
för forskning (http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf).   
 
Samtyckeskravet - Forskaren skall inhämta uppgiftslämnare och undersökningsdeltagares 
samtycke för forskningen och att de själva har rätt att bestämma över sin medverkan. 
Uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare har rätt att självständigt bestämma om, hur länge 
och på vilka villkor de skall delta. De ska när som helst kunna avbryta sin medverkan utan 
påverkan och negativa följder. Om de undersökta är under 15 år bör samtycke dessutom 
inhämtas från förälder/vårdnadshavare (http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf).    
 
Konfidentialitetskravet - Forskaren skall upplysa uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare 
att de ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt 
att obehöriga inte kan ta del av dem (http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf). 

Nyttjandekravet - Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 
forskningsändamål (http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf). 

 
4.5 Studiens tillförlitlighet  

Stukát (2005) menar med tillförlitlighet eller reliabilitet vilken kvalitet mätningarna har i studien 
och om studien har låg eller hög reliabilitet. Han menar att reliabiliteten avgörs av hur 
mätinstrumenten använts i en studie och Stukát menar att reliabilitetsbrister som kan finnas i en 
studie är bland annat följande; vilka förhållanden som rådde vid studiens genomförande, 
informanternas feltolkning av frågor eller intervjuarens feltolkning av informanternas svar, 
observatörens feltolkning av den observerades handlingar och yttre störningar under studien. I 
denna studie har olika mätinstrument använts, de mätinstrument som ändvänts är observationer 
av pedagogers arbetssätt på en mångkulturell förskola och intervjuer med pedagoger om deras 
arbetssätt på en mångkulturell förskola. Observationerna som gjordes av pedagogernas arbetssätt 
kan anses vara av relativt hög reliabilitet eftersom det fördes anteckningar om pedagogernas 
arbetssätt på olika avdelningar under en viss tid. Att vi var två som observerade olika pedagogers 
arbetssätt ökar troligtvis reliabiliteten och dessa observationer skedde utan egna kommentarer 
eller inblandning från oss som observerade. Vid intervjuerna användes ljudinspelning och under 
transkriptionen av intervjuerna kunde man spola tillbaka och lyssna igen på intervjusvaren för att 
försäkra sig om att intervjusvaren uppfattats riktigt. Intervjuerna av pedagogerna har relativt hög 
reliabilitet eftersom de genomfördes i ett avskilt rum och fåtal yttre störningar störde, men det 
som kan tala emot studiens reliabilitet är att pedagogerna feltolkat intervjufrågorna eller att 
pedagogerna har blivit feltolkade i sina svar.       

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf�
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf�
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf�
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf�
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf�
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Stukát (2005) beskriver validitet som hur bra ett mätinstrument mäter det man avsett att mäta, 
enklare förklarat innebär validitet huruvida man verkligen har undersökt det som var avsikten att 
undersökas. Reliabiliteten kan vara hög utifrån hur undersökningen genomförts, men validiteten 
kan vara obefintlig om det som ska undersökas i studien inte blir undersökt. Stukát menar att 
validiteten är grundläggande för undersökningens värde och han menar att man bör fundera på 
om man undersöker det som man verkligen vill undersöka.  Hartman (2003) förtydligar 
validitetsbegreppet genom att förklara att forskningsmaterialet ska vara relevant för 
problemställningen, annars kan undersökningen ha en bristande validitet. Denna studie anses ha 
god validitet, eftersom de intervjufrågor4

Stukát (2005) beskriver att generaliserbarhet handlar om i vilken grad resultatet kan generaliseras 
och för vem resultatet egentligen gäller för. Det som avgör studiens generaliserbarhet är bland 
annat att urvalet inte är representativt och att det är en liten undersökningsgrupp. Han menar att 
vid kvalitativa studier har man ett lågt antal informanter, en begränsad urvalsgrupp och att det då 
kan vara svårt att generalisera resultaten vid sådana studier. De pedagoger som representerar 
förskolorna i studien är valda utav förskolorna själva och det kan innebära att urvalet inte är 
representativt, eftersom vi inte vet om det fanns något syfte eller särskild anledning till att just 
dessa valts ut som informanter. Studien visar resultatet från två förskolor i en kommun i 
Mellansverige med relativt få informanter och observationer som skett under kortare tid och 
därför ska studiens resultat inte ses som att det speglar ett arbetssätt på alla mångkulturella 
förskolor i hela Sverige. Även de intervjuer som skett talar emot studiens generaliserbarhet 
eftersom dessa har tolkats och analyserats utifrån de transkriptioner som skett, även om vissa 
citat i resultatet stärker det som pedagogerna sagt. Observationerna talar även de emot studiens 
generaliserbarhet eftersom de genomförts under kortare tid på få avdelningar. Studien visar 
istället hur pedagogernas arbetssätt med mångkulturella barngrupper fungerar på dessa två 
förskolor och ska ge en bild av hur arbetet på mångkulturella förskolor kan se ut.    

 som sammanställdes utgick ifrån studiens syfte och 
frågeställningar och även observationerna gjordes utifrån syfte och frågeställningar. Förskolorna 
som var med i studien är förskolor som har högt antal barn med olika kulturella bakgrunder i sina 
barngrupper och det ger studien god validitet.  

4.6 Analysmetod 

Efter att materialet var insamlat, transkriberat och sammanfattat kunde analys av detta påbörjas.  
Utifrån observationerna och intervjuerna sammanställdes resultatet som sedan har analyserats 
och diskuterats utifrån frågeställningarna. För att skydda våra informanters identitet har fingerade 
namn använts i studien. Under resultatdelen framkommer hur vi namngett våra informanter och 
annan relevant information för att förstå resultatet och analysen/diskussionen.     

Intervjufrågorna var skapade så att de utgick från syftet och frågeställningarna och de har 
sammanfattats under olika rubriker i resultatet. Vidare har resultatet av intervjufrågorna 
analyserats och tolkats med kopplingar till litteratur och tidigare forskning i bakgrunden och 
redovisas i analysen/diskussionen.   

Observationerna utgick även de från studiens syfte och frågeställningar och de har sammanfattats 
och vävts ihop med resterande resultat. Sedan har resultaten av observationerna analyserats och 
tolkats med kopplingar till litteratur och tidigare forskning i bakgrunden och redovisas i 
analysen/diskussionen. Då observationerna inte gett något resultat under alla rubriker, medför 

                                                 

4 Se bilaga 2 
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detta att observationerna inte kommer att tas upp under alla rubriker i resultat- och 
analys/diskussionsdelen. Under de rubriker det inte finns ett observationsresultat kommenteras 
detta inledningsvis. Under de rubriker som det finns observationsresultat kommer observationer 
att redovisas i den flytande texten.  

5. Resultat  

Här nedan kommer resultatet sammanfattningsvis att redovisas. För att skydda informanternas 
identitet har de fått fingerade namn. Tilda och Nadja arbetar på samma förskola fast på två olika 
avdelningar, Alva arbetar på en avdelning i en annan förskola. Ylva är pedagogista och arbetar på 
båda dessa förskolor på samtliga avdelningar. Först redovisas det som framkom angående 
pedagogernas interkulturella arbetssätt och tankar kring detta arbete, sedan redovisas hur 
verksamheten speglas mot läroplanen, arbetet med den kulturella mångfalden, miljön och den 
kulturella mångfalden samt föräldrarnas betydelse i arbetet med den kulturella mångfalden. Vidare 
redovisas resultatet av pedagogernas arbete och tankar kring språkets betydelse i en mångkulturell 
förskola, pedagogernas arbete med dokumentation och reflektion, samt pedagogernas upplevelser 
av skillnader och likheter i arbetssätt mellan en mångkulturell förskola och en förskola med 
övervägande svenska barn. Allra sist kommer en kortare sammanfattning av det som framkommit 
i resultatet och där metoderna förenas.   

 
5.1 Pedagogernas interkulturella arbetssätt och tankar kring det 

Tilda tänker sig ett interkulturellt arbetssätt som att man arbetar särskilt mycket med bilder och 
kroppsspråket, att man är extra tydlig och verkligen visar att nu är jag arg eller glad, att man 
undviker mellanting för det är svårt för barnen att tyda. Hon berättar att de arbetar mycket med 
drama, kropp och bilder för att förtydliga vad som ska ske för de barn som saknar det svenska 
språket. Man måste förmedla budskapet på andra sätt än genom verbalt tal. Alva uttrycker att det 
interkulturella arbetssättet är otroligt givande, stimulerade och utvecklande samtidigt som det 
kräver otroligt mycket av en som pedagog. Hon menar att det ger en dimension till i det 
pedagogiska arbetet, det kan vara väldigt slitigt, men det ger samtidigt otroligt mycket tillbaka. 
Nadjas tankar kring ett interkulturellt arbetssätt är att det är ett mycket spännande arbete. Hon 
tycker det är väldigt intressant att möta alla människor från de olika kulturerna och ta del av deras 
berättelser. Vidare anser Nadja att ett interkulturellt arbetssätt innehåller utmaningar och att man 
lär sig att det som är självklart för en inte behöver vara självklart för andra.  

Det som framkom av observationerna av pedagogernas interkulturella arbetssätt var 
sammanfattningsvis att pedagogerna var väldigt tydliga i sitt sätt att prata med barnen, de visade 
och hämtade barnen. De har mer närkontakt med barnen, de går fysiskt ner på deras nivå och 
använder sig mycket av kroppsspråket. Pedagogerna gör mycket tillsammans med barnen för att 
visa hur de ska göra och vad som förväntas av dem. En pedagog dokumenterade en barngrupps 
upptäckande genom att sätta sig bredvid barnen och var en medupptäckare, samtidigt som hon 
skrev ner det som sades och gjordes. Under samlingen använde sig pedagogerna av bilder t.ex. 
foton på barnen och ”sångkort”, de hade rörelser till samtliga sånger, jobbade lite med olika 
färger samt att de hade ett tydligt fokus på den kommande svenska högtiden julen på olika sätt. 
Även under samlingen dokumenterades verksamheten med kamera. De arbetar även medvetet 
med språket genom att ha högläsning för barnen. Lässtunden anpassas till barnen genom att man 
förenklar texten i boken och ”läser” mer utifrån bilderna samtidigt som pedagoger gjorde barnen 
uppmärksamma på vad bilderna visade genom att ställa frågor.  
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Fördelarna med ett interkulturellt arbetssätt enligt Nadja, är att de svenska barnen får lära känna 
barn från andra kulturer och lära sig att man kan vara kompisar även om man har olika bakgrund 
och talar olika språk. Nadja uttrycker sig såhär:  

Fördelarna är ju att våra svenska barn får komma nära och se att det blir bra kompisar av det här, att 
de inte blir så rädd kanske för de här människorna från andra kulturer (Nadja)  

Ylva ser positivt på det interkulturella arbetssättet. Det hon först kommer att tänka på är alla 
möten, med olika människor, möten hon aldrig skulle få i sin egen vardag. Hon menar att det är 
berikande att möta människor med olika livserfarenheter, bagage och upplevelser. Samtidigt i all 
denna olikhet menar hon att vi är ganska lika i mötet kring barnen, då vill alla samma sak. Ylva 
uttrycker sig såhär: 

Alla vill utifrån sin utgångspunkt att det ska bli så bra som möjligt för barnen och när vi förstår 
varandra i det, då det blir bra! (Ylva). 

Ylva anser vidare att det interkulturella arbetssättet kräver extra ansträngningar och att det ibland 
kan vara väldigt frustrerande att man har olika språk, både i mötet med barnen och med 
föräldrarna. Vidare upplever hon att mötet mellan barnen och pedagogerna kan bli väldigt 
knapert när de delar så få ord och undrar hur barnen får uttrycka sina tankar och känslor på 
förskolan. Ylva menar att detta tvingar fram en närhet i mötena, när orden saknas. Man använder 
sig mer av kroppskontakt på ett naturligt sätt för att visa att man finns där och det bidrar till att 
en gemenskap skapas som är svår att sätt ord på. Nadja uttrycker en liknande tanke som Ylva då 
hon anser att det interkulturella arbetssättet kräver att man är flexibel med hur man lägger upp 
verksamheten och att man ibland måste tänka i andra banor för att föräldrarna ska förstå (när de 
inte har det svenska språket) vad barnen behöver ha med sig till förskolan, exempelvis när det 
gäller kläder och att barnen sover ute. Nadja menar att föräldrarna kan ha svårt att förstå varför 
man ska vara ute så mycket i alla väder eftersom de inte själva är ute så ofta. Hon berättar att 
även språkresurserna5

Det gäller ju att bygga upp en kontakt och ett förtroende. /…/ Man försöker också lista ut vad 
barnen är intresserade utav och plocka in material som de är intresserade utav/…/ (Nadja).  

 har uttryckt en undran över varför de går ut när det blåser och regnar. De 
kan inte förstå detta, men barnen tycker att det är roligt. Vidare anser Nadja att det är svårare att 
arbeta med den kulturella mångfalden när barnen är små. De försöker få in den kulturella 
mångfalden genom att låta föräldrar berätta hur de har det hemma. Hon ger även några exempel 
på hur de tidigare har arbetat för att försöka få in den kulturella mångfalden. Samtidigt uttrycker 
hon att det är lättare att jobba med detta med de äldre barnen. Nadja upplever att det är svårt att 
få de yngre barnen att berätta och reflektera. Med de yngre barnen innebär det interkulturella 
arbetssättet att man fokuserar på grunderna, det vill säga rutiner som exempelvis sömn, mat och 
toalett och det är det som är viktigt att förankra i barnen från andra kulturer. Sen är det även 
viktigt att berika språket och få dem att sätt namn på allting. Detta arbetar de med genom att de 
försöker att bygga upp en kontakt och allteftersom lista ut och ta reda på vad barnen är 
intresserade utav och erbjuda ett sådant material. Det är viktigt att pedagogerna har en förståelse 
för kulturella skillnader. Hon uttrycker sig så här:  

Alva berättar att de medvetet väljer att inte ha så mycket olika saker framme samtidigt för att det 
ska bli en mer konstruktiv lek. En del av de leksaker som finns på förskolan har de valt ut för att 
                                                 

5 Språkresurser är invandrare som av kommunen erbjudits instegs- och nystartsarbete. Förskolorna erbjuds dessa 
språkresurser som en extra resurs till barn, föräldrar och pedagoger.  
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de inte har dessa hemma, samt att leksakerna är pedagogiska, tar upp t.ex. färger och är väldigt 
roliga.  

Nackdelarna med ett interkulturellt arbetssätt anser Nadja är att några av de svenska barnens 
föräldrar har uttryckt att deras barn inte får den rätta stimulansen för att de mångkulturella 
barnen är så många. Hon menar också att en nackdel är att det tar mycket tid och kraft när man 
har barn med andra språk, de kräver olika saker och de kan vara extra ledsna vilket gör att 
pedagogerna inte hinner med att stimulera alla barn.  

 
5.2 Verksamheten speglas mot läroplanen 

Under denna rubrik kommer inga observationer av pedagogers interkulturella arbetssätt eller 
förskolemiljön att redovisas, då det inte finns några observationsresultat som visar detta. 

Ylva berättar att de på förskolan utgår från läroplanen för förskolan, Lpfö98 och speglar hela 
verksamheten mot den. På förskolan samarbetar de med två andra förskolor och de träffas i olika 
forum där de samtalar om verksamhetens olika delar utifrån läroplanen. Detta gör att läroplanen 
hålls levande och att de får ta del av olika synsätt och tankar kring den. Ylva ser det som en viktig 
del i hennes arbete att se till att den verksamhet som hon är med och utformar har sin grund i 
läroplanen. Ylva är även ansvarig för olika utvärderingar och när hon delar ut blanketter som 
pedagogerna ska svara på ser hon även där till att ha Lpfö98 som utgångspunkt. Ylva uttrycker 
även att det i läroplanen står att man ska arbeta med den kulturella mångfalden, men att de inte 
gör det lika medvetet som de skulle kunna göra. Hon menar att bara för att de är en 
mångkulturell förskola så betyder det inte att arbetet sker av sig självt. De är medvetna om att det 
ser ut på det sättet men det är inget som de i nuläget arbetar med. Nadja fokuserar istället på 
språket när hon berättar om hur de förankrar arbetssättet till det som står i Lpfö98. Hon 
uttrycker sig så här:   

I Lpfö98 står det ju att vi ska ge stöd i hemspråket. Språkresurserna som vi har nu kommer och är 
med i gruppen. Sedan har vi modersmålsstödjare6

Alva berättar att deras arbetssätt förankras i läroplanen bland annat genom att Ylva synliggör den 
på ett bra sätt och trycker på att den aktivt ska finnas med i verksamheten. De jobbar ständigt 
med att förankra allt de gör i läroplanen och hon hävdar att det är förskolans verktyg och det är 
viktigt att pedagoger i förskolan inte förminskar sig själva och sitt arbete.   

 /…/ de kommer och är med specifikt just för 
barnen. Föräldrar får fylla i om de vill ha hemspråksstöd (Nadja).    

 
5.3 Arbetet med den kulturella mångfalden 

Under denna rubrik kommer inga observationer av pedagogers interkulturella arbetssätt eller 
förskolemiljön att redovisas, då det inte finns några observationsresultat som visar detta. 

Ylva menar att ledningen och pedagogerna på förskolan har kämpat för att bygga upp hela sin 
verksamhet kring dokumentation och reflektion. Om det beror på att förskolan är Reggio Emilia 
                                                 

6 Modersmålsstödjare är personer som kommer ut till förskolan just specifikt för ett barn. Föräldrar får själva ansöka 
om att de önskar modersmålsstöd för sitt barn i förskolan.  
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inspirerad eller för att det krävdes ett annat tankesätt och behov på grund av områdets karaktär 
och de många olika kulturerna som de i förskolan måste förhålla sig till kan Ylva inte svara på, 
hon menar att det är svårt att säga vad som är vad. Ylva menar att det möjligen kan vara så att de 
valt det Reggio Emilia inspirerade arbetssättet för att det är ett arbetssätt som passar bra i den 
mångkulturella barngruppen. Vidare uttrycker Ylva att en förändring av det mer traditionella 
arbetssättet tvingades fram i och med att förskolan blev mer och mer mångkulturell, pedagogerna 
var tvungna att hitta nya vägar i och med de nya förutsättningarna. Ylva menar vidare att även om 
förutsättningarna förändrades, så är detta arbetssätt nu deras vardag och det är självklart för dem 
och hon reflekterar inte så mycket över att de har barn från många olika kulturer, utan hon ser 
barnen som individer. Ylva använder sig bland annat av dess ord:   

För oss är det här vardagen och det helt självklara. Jag tänker sällan på att det är så här, att vi har 
många kulturer, jag tänker inte så ofta på det faktiskt. Jag tänker på barnen som de personer de är 
(Ylva).  

Ylva uttrycker att de i deras arbete inte tar vara på alla de olika kulturer som de har, hon menar 
att de skulle kunna använda det mera och låta det få en tydligare del utav verksamheten. Ylva 
menar vidare att de behöver bli bättre på att synliggöra mångfalden för barnen, samt att de 
behöver bli bättre på att fira andra traditioner. De hör ibland diskussioner som sker mellan 
barnen om vardagliga ting, som varför vissa inte äter fläsk eller varför någon bär sjal och då 
brukar de ta upp och förklara detta för barnen men det är inget som de arbetar med annars. Det 
som hon upplever att de arbetar aktivt med är att lyfta fram alla språk. De har exempelvis skapat 
en egen bok med olika djur, där djurens namns står på alla språk, man har även skrivit 
välkommen i hallen på olika språk och gjort en liten berättelse om barnen som sitter uppe vid 
deras fack. Hon uttrycker att de befinner sig på en ganska ytlig nivå i detta arbete och menar 
vidare att mångfalden har blivit för självklar för dem, att de blir blinda för tillgångarna när det har 
dem mitt framför näsan hela tiden. Ylva uttrycker att det är svårt att jobba med ett djupare utbyte 
och att det är skillnad på att vara mångkulturell och interkulturell, hon uttrycker sig för att 
förtydliga genom att säga; är vi här bredvid varandra eller påverkas vi av varandra och i så fall på 
vilket sätt påverkas vi?  Hon anser att vi måste öppna upp för att inte bara mötas utan att också 
påverkas av varandra. För pedagogerna på denna förskola har instegs- och 
nystartsjobben/språkresurser betytt väldigt mycket i just detta möte, där de just påverkas av 
varandra. Ylva uttrycker sig så här:   

Det är någonstans när man möts som personer som man blir påverkad och får en annan förståelse. 
Det är en sak att prata om människor som grupp eller när man istället känner en individ, där tror jag 
nyckeln till integration ligger. Att vi möts och blir människor för varandra (Ylva).  

Ylva berättar vidare att förskolorna har arbetat med pedagogernas förhållningssätt, hur de möter 
barnen, ser på barnen samt hur de ser på kunskap och lärande. De arbetar även med hur de bör 
organisera sig i verksamheten för att varje barn ska komma fram som individ. Ylva säger såhär: 

/…/sen jag började som pedagogista ser jag saker ur ett annat perspektiv, har jag mer sett värdet av 
hur vi organiserar oss för att varje barn ska komma fram som individ. /…/Det är viktigt att arbeta på 
många olika sätt i barngruppen för att kunna ”se” varje individ och låta individen komma fram (Ylva).  

Ylva poängterar dock att detta inte är ett tankesätt som de har för att de arbetar på 
mångkulturella förskolor, utan hävdar att hon skulle ha haft samma grundtanke var hon än 
befann sig, men att arbetet i små grupper är viktigare på dessa förskolor med tanke på språket. 
Man behöver mer nära ögonkontakt så att orden blir förstärkta, tydliga och synliga säger hon och 
därför delas barnen ofta upp i mindre grupper för att man ska få en större chans att se varje barn. 
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Tilda tänker på ett liknande sätt och berättar att när de skulle öppna denna förskoleavdelning som 
då var helt ny och visste att de skulle få barn från flera olika kulturer, så försökte de att tänka lite 
på hur de skulle kunna lyfta fram den kulturella mångfalden i verksamheten. När det sedan visade 
sig att de fick 14 barn från samma kultur/land så ställdes deras tankar lite på kant då det inte gick 
att genomföra det som de från början tänkt. Tilda berättar att de tar in barnens språk när de äter 
frukt och låter då barnen vara proffs på sitt eget språk för att de ska känna att deras språk också 
är viktigt. De försökte även att tydliggöra att det finns fler språk genom att till bilder skriva orden 
på flera olika språk. Pedagogerna använder sig av det dokumenterade materialet för att skapa 
”min bok” till varje barn, i dessa böcker finns det bilder på sådant som de arbetat med på 
förskolan och pratat om och pedagogerna upplever att barnen ofta sitter och tittar i dessa böcker 
och samtalar om det som de ser. Pedagogerna är med och lyssnar och bekräftar barnen även om 
de inte alltid förstår vad de säger. Tilda trycker även på att alla barn är olika och att det ska få vara 
det, att det är pedagogernas jobb att anpassa verksamheten utifrån barnens olika förutsättningar 
och intressen. De försöker fånga ett barns intresse och göra något av det, detta kan leda till att 
fler barn blir intresserade av samma sak och leda vidare till att en liten grupp skapas med ett 
gemensamt intresse. Vidare pratar Tilda om att barn lär av varandra och att det är något som man 
ska ta vara på och utnyttja. Hon uttrycker sig såhär: 

Barnen lär ju av varandra och de tar ju tillvara på varandras lärande på ett bra sätt tycker jag. Det är så 
det ska vara, barn lär av varandra, inte bara utav oss liksom. Vi ska ju vara där som medforskare och 
medskapare och ska kunna ta fram material när det behövs (Tilda).   

Pedagogerna försöker anpassa verksamheten så att alla barn syns någonstans, samtidigt som det 
ska passa så många som möjligt. De flesta avdelningarna är åldersindelade för att lättare kunna 
anpassa verksamheten och miljön efter barnen. Tilda berättar vidare att de från början hade 
barnen i åldersintegrerade grupper men att de nu mer övergått till att anpassa grupperna efter den 
[utvecklings] nivå som barnen befinner sig på. Hon ger ett exempel:  

En tvååring och en fyraåring kanske ligger nära varandra i sin utveckling även fast de är så långt ifrån 
varandra i ålder (Tilda).   

 
5.4 Miljön och den kulturella mångfalden 

Tanken på hur miljön utformats och anpassats för att tillgodose den kulturella mångfalden med 
tanke på barnens tidigare erfarenheter och livssituation är en tanke som ganska nyligen fötts hos 
pedagogerna. Ylva uttrycker att det är oerhört viktigt att barnen har något som de kan känna igen 
sig i när de kommer till förskolan, men att pedagogerna varit så uppfyllda av att bygga upp en 
annorlunda miljö som inte är så hemlik och som skiljer sig från miljön på många andra förskolor, 
att igenkänningsfaktorn för barnen glömts bort. Vidare berättar Ylva att eftersom detta är en 
relativt nyöppnad förskoleavdelning så fanns det ingen befintlig barngrupp vid start, detta 
medförde att miljön på avdelningen var helt okänd och ny för hela barngruppen. Att de flesta 
barnen dessutom var nyanlända till Sverige och inte haft någon kontakt med förskolan tidigare 
gjorde det extra svårt för dem att förstå vad som var meningen, vad som var möjligt i miljön och 
hur pedagogerna hade tänkt. Hon upplevde att det blev väldigt tydligt vilken nytta man har av en 
befintlig barngrupp som är bekant med miljön och kan hjälpa de nya barnen in. Pedagogerna 
insåg när de började se sig omkring att igenkänningsfaktorn saknades, den hade försvunnit i 
tänket att skapa en miljö som inte var som hemma. De insåg då att de kanske hade behövt en mer 
igenkännande miljö just då när gruppen var ny och att man sedan kunnat gå vidare för att skapa 
den miljö som nu fanns. Ylva uttryckte följande. 
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Det som ni säger nu är en tanke som har fötts hos oss ganska nyligen faktiskt, det här med att 
igenkännandet är oerhört viktigt och det har vi nog inte så medvetet tänkt på tidigare (Ylva).  

Under hösten skapades ett pedagogiskt råd där man diskuterat olika frågeställningar som 
uppkommit i verksamheten och hur man kan ta tag i dessa och jobba för att komma framåt. Ylva 
uttrycker att de arbetar mycket med bilder i form av dokumentation, men även för att förstärka 
och underlätta för barnen i olika situationer. Bilderna används även för att de barn som ännu 
saknar det svenska språket ska få en chans att hänga med och förbereda sig på vad som komma 
skall. En del bilder hjälper barnen att känna sig mer självständiga så att de inte behöver förlita sig 
på de vuxna hela tiden. Ylva berättar vidare att rummen i förskolan är färgkodande för att alla 
barnen skulle känna sig hemma i alla rum och att det ska vara lättare att förändra miljön och 
rummens funktioner. Alva uttrycker att de har gamla lokaler med slitet material och tycker att 
arbetet med miljön är eftersatt då det har varit en tuff period med många vikarier. De får arbeta 
med det de har uttrycker hon. Varannan vecka har de en träff med Ylva som vägleder dem i 
arbetet med bland annat miljön på förskolan. Alva uttrycker att det är annorlunda att jobba 
Reggio Emilia- inspirerat, att man då tänker rum i rummen och att man inte har så mycket färdiga 
leksaker utan att de försöker bygga upp en stimulerande miljö där barnen får lugn och ro och där 
de kan utvecklas. När observationerna av miljön genomfördes på en av förskolorna, fokuserades 
det på om miljön utformats och anpassats för att tillgodose den kulturella mångfalden i förskolan 
och om pedagogernas interkulturella arbetssätt syntes någonstans. Det man kunde se var att 
samtliga avdelningar på förskolan hade ett papper med barnens namn, var de var födda, vilket 
språk de talar, hur deras hemflagga ser ut och det fanns även en bild på barnet med. Det 
framkom att detta papper om barnen hade föräldrarna fyllt i. Avdelningarna hade även digitala 
fotoramar där ett bildspel på barnen visades. I en av förskolans hallar fanns det bilder på alla 
klädesplagg och i hallarna över varje barns hylla fanns även ett litet kort med en bild på barnet, 
barnens namn, språk och hemland. På en avdelning hade alla barn varsitt familjekort med bilder 
på alla från deras familj, de hängde i barnens nivå och barnen kunde lätt ta ned och titta på sitt 
kort. På en annan avdelning fanns det i vissa rum tydliga bilder som visade vad barnen kunde 
göra där och hur materialet som fanns där kunde användas. På en annan avdelning hade de en 
ljus och en mörk pinndocka. Där fanns det även tydligt material till samlingssituationen som 
förutom verbalt tal, konkret visade för barnen vad pedagogerna sjöng, eller berättade om. Det 
fanns bland annat sångkort med bilder som visade vilken sång det var, flanosagor som används 
för att förtydliga sagor visuellt och även sagolådor med konkret material med t.ex. små djur och 
figurer för att även där visuellt förstärka sagan.    

Ylva ser miljön som en potentiell pedagog, men hon menar att det är viktigt att miljön tillgodoser 
alla barns olika behov. Ylva tycker att rummens olikheter är viktig, det ska finnas många olika 
möjligheter att göra olika saker och uppleva tillsammans, i mindre grupper och enskilt. Ylva 
uttrycker att miljön måste vara föränderlig med barnen och barngruppen. Hon menar att miljön 
och materialet bör vara utformad på ett sådant sätt att den inbjuder till gemenskap så att barnen 
på ett naturligt sätt genom leken kan skapa nya relationer och få en chans att utveckla språket 
eftersom mångfalden är stor. Ylva säger även att det är viktigt att det finns tillräckligt mycket 
material så att barnen kan t.ex. bygga det som de tänkt även om fler barn kommer och vill vara 
med. I likhet med Ylva, anser Tilda att miljön på förskolan måste anpassas efter barnen och hon 
menar att de inte tänker på den kulturella mångfalden. Hela arbetssättet och miljön anpassas efter 
barnen som individer, det är deras intressen som styr hur pedagogerna utformar och anpassar 
miljön. Tilda menar att eftersom förskolan på det stora hela är Reggio Emilia inspirerad, ser de 
miljön som en potentiell pedagog och en viktigt sådan. Tilda menar att man ser vad den gör, att 
barnen beter sig olika beroende på vilken miljö de befinner sig i och Tilda menar att man ska våga 
förändra miljön, att miljön inte får vara statisk. Även Nadja ser miljön som en mycket viktig 
pedagog och berättar att de på förskolan har ett väldigt medvetet tänk kring miljön utifrån 
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barnen. Nadja uttrycker även hon att de inte tänker så mycket på den kulturella mångfalden när 
de utformar miljön, utan utgår mer ifrån det som barnen verkar intresserade av. Nadja berättar att 
de inte har något speciellt material på förskolan som tydliggör den kulturella mångfalden. Alva 
däremot menar att utifrån de förhållanden som nu råder på hennes förskola, anser hon att miljön 
inte tillgodoser alla barns behov, men hon menar att miljön ändå anpassas efter barnens intressen 
och hålls på barnens nivå.  

 
5.5 Föräldrarnas betydelse i arbetet med den kulturella mångfalden 

Under denna rubrik kommer inga observationer av pedagogers interkulturella arbetssätt eller 
förskolemiljön att redovisas, då det inte finns några observationsresultat som visar detta. 

Tilda uttrycker att pedagogerna med hjälp av föräldrarna försökte få in lite mer av barnens kultur 
i förskolan genom att fråga efter sånger och lekar från barnens hemländer. Hitintills har ingen 
förälder delat med sig av något sådant. Någon avdelning har till ett föräldramöte bett föräldrarna 
att ta med sig något att äta, för att på det sättet få in de olika kulturerna. Detta är något som varit 
mycket uppskattat. Nadja däremot upplever i föräldrakontakten, att en del föräldrar har svårt för 
att förstå varför man ska sitta och prata om varje barn. Hon uttrycker vidare att om en förälder 
har åtta barn, så tror Nadja att det är de äldre syskonen som får sköta om sina småsyskon och att 
föräldrarna inte har så mycket koll. Hon upplever här kulturella skillnader, att de måste berätta 
för föräldrarna att det är så man arbetar på förskolan och även senare i skolan. Nadja uttrycker 
sig så här:   

Vi har tolkar på föräldrasamtal och utvecklingssamtal och det kan ibland vara svårt att få föräldrar att 
förstå att det är viktigt att sitta och prata. De tycker att vi i barnens land, vi pratar så väldigt om allt 
(Nadja).   

Alva uttrycker att det främsta arbetet på en mångkulturell förskola är att vara lyhörd. Det är 
viktigt att ta reda på vad dem har med sig i bagaget då de kommer från olika miljöer och vissa har 
föräldrar som är analfabeter. Om arbetet med mångkulturalism är nytt för en är det extra viktigt 
att man tar reda på vilka livssituationer barnen kommer ifrån. Alva har via föreläsningar fått veta 
att en viss folkgrupps sätt att leva stämmer överens med vårt sätt att leva på 1800-talet, vilket ger 
en vidare insikt och större förståelse när man upplever att de gör en stor sak av någonting och 
reagerar starkt på något som för oss är självklart.  

Alva uttrycker att det svenska klimatet [vädret] upplevs som svårt av föräldrarna, barnen har inte 
rätt kläder med sig till förskolan och pedagogerna diskuterar detta mycket, för det är inte deras 
ansvar att barnen har rätt kläder med sig, men samtidigt måste de se till så att barnen inte fryser. 
Alva säger att arbetslaget upplever att många föräldrar inte har någon uppfattning om vad 
förskolan går ut på, hon ger ett exempel på en pappa som tyckte att pedagogerna var barnens 
föräldrar när han jobbade och då fick hon förklara att det inte är så utan att de är barnets lärare. 
Detta hade pappan lite svårt att förstå eftersom de vårdar hans barn och det höll hon med om, 
men försökte förklara att de på förskolan inte kan tillgodose alla praktiska behov. Alva hävdar att 
pedagogerna har en viktig roll i att stärka föräldrarna i deras föräldraroll och att det då är viktigt 
att se var gränsen går för att inte förminska föräldrarna i denna roll. Alva menar att det är otroligt 
viktigt att man är öppen och flexibel i arbetet på en mångkulturell förskola och väl medveten om 
de fördomar som man bär med sig. Alva säger så här:  

Det gäller att ha en öppenhet och flexibilitet tycker jag och också en otrolig öppenhet när det gäller 
ens fördomar /…/ när man jobbar så här så är det extra viktigt att man är medveten om sina 
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fördomar och försöker arbeta med dem. Det hjälper ingen genom att gå runt och prata bakom ryggen 
på dem när de gått hem, att oj vad de sköter sig dåligt, för så fungerar det inte, det är ingen som gör 
det med flit, alla föräldrar vill sina barns bästa och så måste vi tänka i förskolan och ännu mer här 
(Alva).   

Alva anser ändå att de är ganska bra på att få in den kulturella mångfalden i förskolan genom att 
använda sig av föräldrarna. För att få en bild av barnens kultur så är det lättast att använda sig av 
föräldrarna. Vid t.ex. födelsedagskalas så är föräldrarna duktiga på att ta med sig sådant som de 
brukar ha när de firar födelsedag och det är jätteroligt och en styrka. Föräldrarna är väldigt 
generösa och vill gärna bjuda på det som de kan och det ska man ta vara på. Alva berättar vidare 
att förskolan kan för många föräldrar vara den enda kontakten med svenska människor och hon 
menar att det då är viktigt att de känner sig välkomna och att vi är intresserade av dem. 
Pedagogerna försöker vidare att lära sig enkla ord på barens språk, rita flaggor och prata med 
barnen om deras högtider. De försöker visa respekt och förståelse genom att aldrig lägga 
föräldramöten eller utvecklingssamtal på deras högtidsdagar. Alva uttrycker att det är viktigare här 
än på ”vanliga” förskolor att visa respekt, jämlikhet och solidaritet, att alla är lika mycket värda. 
Alva uttrycker vidare att man måste vara speciell för att arbeta på en mångkulturell förskola, att 
det är ett tufft arbete och att man ofta har nära kontakt med socialen och habiliteringen. Det är 
viktigt att man kan skärma av och inte tar med sig arbetet hem. De har anmälningsplikt och det 
händer tyvärr att de måste göra en anmälan även om det tar emot. Det är viktigt att barnen inte 
far illa och det är först och främst här för barnen och det är viktigt att komma ihåg. Alva menar 
vidare att styrkan i en mångkulturell förskola är att man fokuserar på det som faktiskt är viktigt, 
petitesserna faller bort och det är ingen som gnäller över att någon kommer försent, de är glada 
att barnen överhuvudtaget kommer dit. Alva uttrycker sig så här:  

Styrkan med en mångkulturell förskola tycker jag är att man fokuserar på det som faktiskt är viktigt. 
/…/ Det är så stimulerande, utvecklande och kräver otroligt mycket av en som pedagog men det ger 
så otroligt mycket tillbaka (Alva).  

Alva menar vidare att det är viktigt att man för barnen som kommer från en annan kultur, skapar 
en plattform och en begreppsbild över hur våra sociala normer fungerar. Alva uttrycker vidare att 
det är viktigt att man arbetar för att de ska behålla sin egen kultur och visar att den är viktig. 
Barnen bli kameleonter, de är en person i förskolan och en annan hemma.  

 
5.6 Språkets betydelse i en mångkulturell förskola 

Tilda berättar att de på förskolan flera gånger i veckan har hjälp av språkresurser i barngruppen 
som stöd för både barnen, pedagogerna och föräldrarna. Hon ser dessa språkresurser som ett 
viktigt stöd och en stor hjälp i arbetet. Tack vare dessa språkresurser så har de möjlighet att dela 
gruppen och därigenom på ett annat sätt tillgodose barnens individuella behov. Tilda kan se 
nyttan med språkresurserna genom att jämföra med hur det var innan de kom dit och önskar att 
det fanns tillgång till utbildade pedagoger på alla språk och att personalgruppen var mer kulturellt 
blandad. Tilda berättar att de förra terminen försökte jobba mycket med att få in det svenska 
språket. Eftersom många barn kom från samma kultur och talade samma språk så blev det 
naturligt för barnen att i leken prata sitt hemspråk. Tilda uttrycker att detta var något som 
pedagogerna reagerade på och ansåg att de behövde få in det svenska språket mer i 
verksamheten. Tilda menar att pedagogerna såg det som självklart att barnen skulle få tala sitt 
modersmål, men de ansåg att det svenska språket också behövde utrymme för att utvecklas för 
att de lättare skulle kunna kommunicera med barnen. Tilda berättar att de då valde att man i 
matsituationerna skulle träna på att prata svenska och uppmanade barnen att göra detta.  
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Alva berättar att de försöker vara väldigt medvetna om språket. Hon berättar att det en gång i 
veckan kommer två språkresurser som talar barnens hemspråk och stödjer barnen i deras 
hemspråk i förskolans miljö. Sen används tolkar vid föräldrasamtal och föräldramöten, detta på 
grund av att väldigt många föräldrar inte kan det svenska språket och de har svårt att 
kommunicera med många föräldrar. Alva berättar vidare hur de ibland vid inskolningar av barn 
som inte har språket, använder sig av de större barnen som redan går på förskolan och kan lite 
svenska. Hon uttrycker sig så här:  

/…/ många av våra större barn är väldigt duktiga på att översätta och ibland när det kommer nya 
barn till oss kan de kanske ingen svenska och då får vi tyvärr inte använda tolkar /…/ det är ju såklart 
ett problem ibland /…/det blir ju mycket konflikter och barn kan ibland bli utåtagerande när de inte 
förstår och det är ju fullt förståligt, men det funkar liksom inte i en barngrupp och då är det jätte bra 
med de här barnen som kan översätta och de är jätteduktiga på det. Men sen är vi väldigt noga med att 
göra det så lite som möjligt för att de inte ska känna att det är deras roll, det är en balansgång (Alva).  

Alva poängterar vidare att de arbetar med barnens individuella förutsättningar på samma sätt som 
på en ”vanlig” förskola. Det som kan vara svårt är språket, att veta hur långt barnen bör ha 
kommit i det svenska språket utifrån den tid de varit i Sverige, vad som är en språkstörning och 
vad som är normalt. Alva menar att de försöker utgå ifrån barnens förutsättningar och behov och 
att de har bra verktyg för detta men att det kan ta tid att komma in i det praktiska arbetet. Alva 
menar vidare att det är viktigt att inte förminska barnen, att inte prata för enkelt med baren för 
det utvecklar och utmanar dem inte och hon berättar att de jobbar mycket med språket genom att 
läsa böcker och låta barnen ställa frågor, de har ett samtal kring boken. De försöker även att dela 
upp barnen efter mognad och inte efter ålder och Alva berättar att det känns extra viktigt på en 
mångkulturell förskola, för att pedagogerna på förskolan ska kunna stärka barnen utifrån den nivå 
de befinner sig på. Alva säger att de hela tiden försöker att stärka barnen och man som pedagog 
måste vara medveten om hur man bemöter dem så att man inte kränker dem i någon situation. 
Alva fortsätter att berätta om hur de bemöter barnen språkligt och att de försöker att undvika 
spring och buslek, hon menar att det blir mycket så när barnen inte har något gemensamt språk. I 
matrummet har de satt upp mycket bilder för att de ska kunna föra naturliga samtal med barnen. 
Alva uttrycker att pedagogerna jobbar väldigt Reggio Emilia inspirerat genom att de hela tiden 
försöker finnas till i samtalen, stöttar och leder vidare genom att ställa frågor. Alva berättar att 
detta är ett arbetssätt som även passar väldigt bra i det mångkulturella arbetet, att inte alltid 
servera allting. Hon menar att de alltid pratar i hela meningar, tydligt, lugnt och använder inga 
konstiga ord. Alva uttrycker sig om så här: 

Så jag kan tycka att vi jobbar mer i det lilla än i det här stora i samlingar och försöker hela tiden vara 
där barnen är och samtalen är ständigt pågående (Alva).  

Alva berättar att samtalen är under pedagogens ledning och att pedagogerna hela tiden är 
närvarande för att försöka leda barnen vidare och utveckla barens tankar. Hon berättar att de 
märker av att barn som har ett färdigt hemspråk lär sig det nya språket mycket lättare än de som 
inte har det.  

Även Nadja berättar att de arbetar för att tillgodose alla barns individuella behov och arbetar 
mycket med språket, de försöker prata mycket med barnen och vara övertydliga för att barnen 
ska förstå, samtidigt som de försöker skapa en relation, en kontakt och ett förtroende. Nadja 
uttrycker även att de uppmanar barnen att prata svenska för att de upplever att barnen väljer att 
prata sitt hemspråk.  

Observationerna av pedagogernas interkulturella arbetssätt visade att pedagogerna försöker 
plocka in barnens hemspråk i olika situationer men den största kommunikationen mellan barnen 



 

 25 

och pedagogerna sker på svenska. Språkstödjarna kommunicerar både på svenska och på 
hemspråket när de talar med barnen. De arbetade även aktivt med att ställa frågor till barnen för 
att försöka fördjupa deras upplevelse av det som sysselsatte dem.  

 
5.7 Dokumentation och reflektion, en del i arbetet 

Alva berättar att de har reflektionstid varje vecka, samt att de dokumenterar mycket för att 
synliggöra lärandet både för barnen och för föräldrarna. Pedagogerna använder dokumentationen 
som samtalshjälp för att få barnen att berätta hur de tänkt, bilder hjälper barnen att komma ihåg 
det som de sysselsatt sig med. Pedagogerna håller även diskussioner levande i olika situationer 
genom att använda sig av bilder och de dokumenterar barnens tankar genom att skriva ned dem 
och sätta in i pärmar. De har även en pärm i hallen med aktuella bilder som föräldrarna kan titta i 
för att de ska få se vad barnen gjort på förskolan, samt en bildskärm på vägen ut i hallen som 
barnen ofta samlas runt för att titta, peka och prata kring de bilder som visas. Observationerna av 
pedagogernas interkulturella arbetssätt visar att pedagogerna reflekterar och dokumenterar det 
som sker i verksamheten, både under fri lek och under pedagogiska samlingar. Alva berättar 
vidare att de får tid till dokumentation eftersom de är Reggio Emilia- inspirerade och därigenom 
har mycket inlagd planeringstid. Pedagogerna försöker alltid ha en medvetenhet i sitt arbetssätt, 
till exempel när barnen målar så menar Alva att man inte alltid behöver säga att teckningen är fin 
utan att man istället försöker synliggöra barnens tankar genom att ställa frågor om teckningen 
och på så vis utveckla barnens tankar vidare. Alva anser att deras största uppdrag är att hela tiden 
hjälpa barnen framåt, både språkligt och i all annan utveckling. Hon uttrycker följande: 

Man kan göra så mycket med så lite, genom att bara ställa rätt frågor eller genom att inte bara vara 
nöjd med allting (Alva).   

Nadja berättar att de arbetar med dokumentation genom att fotografera och anteckna, på 
fredagar har alla pedagoger planerings- och reflektionstid då de går igenom vad de sett under 
veckan, vad barnen varit intresserade av och funderar över hur de kan arbeta vidare med några av 
dessa delar. En sak som de reflekterat över är att det kan uppleva väldiga skillnader mellan 
exempelvis två olika folkgrupper, att de inte tar kontakt och leker med varandra. Pedagogerna har 
då tagit tag och arbetat med detta och i och med det har problemet försvunnit. Ylva berättar att 
hennes arbete som pedagogista handlar om pedagogiskt dokumentation tillsammans med 
pedagoger och barn, detta arbete är mycket viktigt för att få syn på alla barn och deras intressen. 
Som pedagogista har hon olika arbetsuppgifter och just nu är hennes uppdrag att jobba med 
arbetslagen kring fördjupning av deras projektarbeten. I projektarbetena är det viktigt att varje 
individuellt barn känner att de är delaktiga och att deras bidrag kommer fram. Tilda berättar kort 
att de arbetar mycket med dokumentation för att tillgodose alla barns individuella behov och för 
att synliggöra barnets lärande.  

 
5.8 Skillnader och likheter i förskolors arbetssätt  

Under denna rubrik kommer inga observationer av pedagogers interkulturella arbetssätt eller 
förskolemiljön att redovisas, då det inte finns några observationsresultat som visar detta. 

Ylva anser inte att arbetet med barnen på en mångkulturell förskola skiljer sig speciellt mycket 
från en förskola med övervägande svenska barn, så när som på att man behöver vara mer tydlig 
och inte kan förlita sig på det talade språket i samma utsträckning. I likhet med Ylva anser Alva 
att arbetet på en mångkulturell förskola inte skiljer sig utformningsmässigt. Hon menar att alla 
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förskolor har sina rutiner som man följer och rutiner är viktiga, särskilt på en mångkulturell 
förskola, för barnen behöver en struktur och ett lugn i att allt ser likadant ut varje dag. Båda 
hävdar vidare att det är främst i mötet med föräldrarna som man märker av olikheter och att det 
där krävs att man är mer uppfinningsrik, öppen, kreativ och bestämd eftersom de inte delar 
samma förförståelse. Vidare uttrycker de att det är viktigt att vara medveten om den språkbarriär 
som finns så att det som sägs inte kan missuppfattas, i detta arbete anser de att språkresurserna är 
till stor hjälp. Nadja menar däremot att arbetet på en mångkulturell förskola skiljer sig från en 
förskola med övervägande svenska barn på så sätt att det är enklare att arbeta på en övervägande 
svensk förskola, att man på en mångkulturell förskola måste vara övertydlig och att det ofta tar 
tid innan barnen kommer in i förskolans verksamhet, med ny kultur och nytt språk. 

 
5.9 Sammanfattning av resultatet  
 
Här nedan kommer en sammanfattning av resultatet.  
 
Sammanfattningsvis visar resultaten att pedagogerna ser positivt och givande på det 
interkulturella arbetssättet, att det innehåller utmaningar och givande möten. När barn, föräldrar 
och pedagoger saknar ett gemensamt språk måste kommunikationen ske på ett annat sätt än 
verbalt. Det framkommer att det interkulturella arbetssättet kräver extra ansträngningar, att man 
är mer flexibel i verksamheten och i mötet med föräldrarna. Vidare framkommer det att 
mångfalden inte synliggörs och att de olika kulturer som finns representerade på förskolorna inte 
tas till vara på. Att pedagogerna i sitt arbete skulle kunna använda, tydliggöra och synliggöra de 
olika kulturerna betydligt mer för barnen. Pedagogistan menar vidare att de inte tar tillvara på de 
olika kulturella skillnaderna och hävdar vidare att det är skillnad att vara mångkulturell och 
interkulturell och att man måste öppna upp för att mötas och påverkas av varandra.  
 
Läroplanen för förskolan, Lpfö98 hålls hela tiden levande och hela verksamheten speglas mot 
den. De har valt en Reggio Emilia inspirerad inriktning för verksamheten men om detta berodde 
på att det Reggio Emilia- inspirerade arbetssättet passar väldigt bra i en mångkulturell barngrupp 
eller inte, kunde informanterna inte svara på. 
 
För att individanpassa verksamheten bättre har arbetslagen arbetat med pedagogernas 
förhållningssätt till barnen. Detta är inte något som de gjort för att förskolan är mångkulturell 
utan en grundtanke som Pedagogistan burit med sig länge och som hon blivit mer medveten om 
sedan hon vidareutbildat sig. Vikten av att alla barn är olika och att de tillåts vara de samt att det 
är pedagogernas uppgift att anpassa verksamheten efter barnens olika förutsättningar och 
intressen är också något som pedagogerna anser är viktigt. 
 
Att anpassa miljön för att tillgodose den kulturella mångfalden i förskolan är en ganska ny tanke 
som fötts hos pedagogerna. Informanterna berättar att de i barngrupperna använder sig mycket 
av bilder och dokumentation för att barnen ska kunna känna sig mer självständiga. Att miljön på 
förskolan var anpassad just efter barnens förutsättningar och intressen framgick tydligt under 
observationerna av miljön. Dokumentationen fanns väl synlig på flera olika platser i lokalerna och 
arbetet med bilder var även det tydligt. Vidare syntes det genom observationerna av 
pedagogernas interkulturella arbetssätt att de inte arbetade aktivt med att synliggöra mångfalden 
på förskolorna vilket också pedagogerna uttryckte. Samtliga pedagoger på förskolan berättade att 
de såg miljön som en potentiell pedagog och att det var viktigt att miljön tillgodoser alla barns 
olika behov. De berättade att det var viktigt att rummen var olika och att de skulle finnas 
möjlighet att göra och uppleva olika saker tillsammans, i mindre grupper och enskilt, samt att 
miljön måste vara föränderlig utefter barnens intressen. Vidare hävdar de att de inte tänkte på den 
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kulturella mångfalden när miljön utformades, utan att man utgick ifrån barnen som olika 
individer.  
 
Med hjälp av föräldrarna försökte pedagogerna få in barnens kultur i verksamheten, detta med 
olika gott resultat. Pedagogerna uttrycker att det främsta arbetet på en mångkulturell förskola är 
att vara lyhörd och att det är viktigt att ta reda på vad barnen har med sig i bagaget när de 
kommer till förskolan. Deras roll blir även att stärka föräldrarna i deras roll även om detta kan 
vara svårt när de kulturella skillnaderna är stora och att man måste vara medveten om vilka 
fördomar man bär på. På en mångkulturell förskola är det enligt pedagogerna extra viktigt att visa 
respekt, jämlikhet och solidaritet, samt allas lika värde. De hävdar att styrkan i att arbeta på en 
mångkulturell förskola är att man fokuserar på det som är viktigast och att det är viktigt att man i 
förskolan skapar en plattform för barnen att stå på och en begreppsbild över hur svenska sociala 
normer fungerar.  
 
På de två förskolor som studien genomförts på kommer det ett par gånger i veckan språkresurser 
som är med i verksamheten och pratar sina hemspråk med barnen och underlättar pedagogernas 
arbete och kanske främst mötet med föräldrarna. Samtliga pedagoger uttryckte att dessa 
språkresurser var en enorm hjälp och ett bra stöd i arbetet med de mångkulturella barnen.  
Pedagogerna poängterar även att det är viktigt att man inte förminskar barnen och att man inte 
använder sig av ett för enkelt språk som inte utmanar och utvecklar barnens kunskaper. De 
berättade vidare att de använder sig mycket av bilder för att kunna föra naturliga samtal med 
barnen och att de försöker utveckla barnens tankar genom att ställa följdfrågor, att de försökte 
tillgodose alla barns individuella behov genom att arbeta mycket med språket, vara övertydliga 
och skapa en kontakt och en relation till varje barn.  
 
Dokumentation och reflektion är något som används flitigt på dessa förskolor, den användes för 
att synliggöra lärandet, verksamheten och som samtalshjälp. Arbetet med dokumentation och 
reflektion är en del av det Reggio Emilia inspirerade arbetssättet och har en självklar del i 
verksamheten. Dokumentationen fungerade även som ett stöd vid reflektionen och för att 
synliggöra barnens intressen så att man bättre skulle kunna ta vara på och utveckla verksamheten 
efter dem.  
 

6. Analys/ Diskussion  
 
Här nedan kommer vi att analysera det resultat som framkommit. Analysen är uppdelad under 
olika rubriker utifrån vad resultatet visat. Några rubriker i analysdelen är nya i jämförelse med 
rubrikerna i resultatet, för att vissa delar av resultatet slagits ihop till en rubrik istället och andra 
delar ligger under lika rubriker som i resultatet. Först analyseras pedagogernas interkulturella 
arbetssätt med tillhörande underrubriker och kopplas till bakgrunden. Sedan analyseras arbetet 
med den kulturella mångfalden med tillhörande underrubriker och kopplas till bakgrunden. 
Vidare analyseras individanpassad verksamhet, dokumentation och reflektion och skillnader och 
likheter i pedagogers arbetssätt där alla rubriker var för sig analyseras och kopplas till bakgrunden. 
Sist i analysen kommer slutsatsen av studien och en metoddiskussion.  
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6.1 Pedagogernas interkulturella arbetssätt  
 
När pedagogerna berättar om vad de anser ingår i ett interkulturellt arbetssätt, berättar de att de 
arbetar mycket med bilder, drama och kroppsspråket, att de måste vara extra tydliga i arbetet med 
barnen och att de använder sig av mer naturlig närhet för att visa att man finns där för de barn 
som ännu inte har det svenska språket. Det handlar även om att finna andra alternativa vägar för 
att kommunicera än genom verbalt tal. På ett eller annat vis uttrycker alla pedagoger att det 
interkulturella arbetssättet är otroligt givande, stimulerande och utvecklande. Vidare anser 
pedagogerna att det kräver extra ansträngningar, tid och att man är flexibel i sitt arbete. Samtidigt 
handlar det interkulturella arbetssättet mycket om att vara extra tydlig i mötet med både barnen 
och föräldrarna. Benckert m.fl. (2008) nämner att i ett interkulturellt arbetssätt måste 
pedagogerna inta ett förhållningssätt som innebär att möta andra med respekt och utan 
förutfattade meningar. Vidare skriver Benckert m.fl. att det är viktigt att se kulturella skillnader 
som en möjlighet, som alla kan ha nytta av att lära sig mer om. Det som vi och Benckert m.fl. 
(2008), anser behöver ingå i ett interkulturellt arbetssätt, överensstämmer inte med det som 
pedagogerna i resultatet hävdar ingår i deras interkulturella arbetssätt.   
 
Vidare uttrycker pedagogerna att ett interkulturellt arbetssätt handlar om att gynna kulturmöten 
och värdesätta en gränsöverskridande process, en ömsesidighet och interaktion. Det handlar om 
att skapa förståelse och förankra de svenska normerna och vad förskolans uppdrag innebär.  
Pedagogerna befinner sig på en ytlig nivå i deras interkulturella arbetssätt. Björkvall och Engblom 
(2010) menar att de mångkulturella barnen har många fördelar eftersom de har tillgång till fler 
begrepp, definitioner och sätt att se på saker utifrån olika kulturella perspektiv. Om pedagogerna 
arbetar med att lyfta och synliggöra de olika synsätten i verksamheten, kan det bidra till att alla 
barn får tillgång till en bredare kunskap, nya sätt att se på tillvaron och därmed ökar förståelsen 
och toleransen för olikheter, vilket bidrar till att barnen får bättre möjlighet att fungera i ett 
föränderligt samhälle.  
 
Pedagogerna hävdar även att allt de gör är förankrat i läroplanen för förskolan, Lpfö98. I Lpfö98 
står det att förskolan ska vara en social och kulturell mötesplats och förbereda barnen för ett 
samhälle som blir alltmer internationaliserat. Detta är en av flera punkter där vi anser att 
pedagogerna inte uppfyller läroplanen för förskolans krav, då de hävdar att de ser på barnen som 
individer, men bortser från att uppmärksamma att varje individuellt barn är bärare av en eller 
flera kulturer. Följande tolkning blir då att pedagogernas fokus på individen gör att de kulturella 
aspekterna och fördelarna med dessa faller bort, att pedagogerna inte riktigt tar vara på 
möjligheterna att hos barnen utveckla kunskaper om kulturella skillnader. I Resultatet skildras att 
pedagogerna endast arbetar med den svenska kulturen, dess värden och normer. Det gör 
pedagogerna trots att den kulturella mångfalden är stor. Vi upplever att barnen slussas in i den 
svenska kulturen, istället för att pedagogerna använder de resurser och möjligheter som de har för 
att förbereda barnen att leva i ett internationaliserat samhälle. En fortsatt tolkning blir att 
pedagogerna anser att de försöker arbeta på ett interkulturellt sätt, vi menar dock att de inte gör 
detta. Sjögren (1993) skriver om att Sverige strävar efter att vara ett homogent samhälle trots att 
det inte är det. Det finns än idag tendenser till att alla ska ”försvenskas” och anpassas inom 
särskilda ramar. Hon skriver vidare att samhället vill ha mångfald, men inom de satta ramarna. Vi 
upplever att det förhåller sig på ett liknande sätt på dessa förskolor. Mångfalden finns där och 
den är tydlig, men det är inget man arbetar med och i och med att man bara tar upp den svenska 
kulturen i verksamheten ser vi detta som ett tecken på att man försöker försvenska 
barngrupperna. 
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Nadja och Ylva poängterar båda att det är mötet med alla olika människor som berikar det 
interkulturella arbetssättet. Ylva berättar om det berikande mötet med olika livserfarenheter, 
bagage och upplevelser och detta är något som Lorentz och Bergstedt (2006) tar upp. De menar 
att ett interkulturellt lärande kännetecknas av lärandets och kunskapens villkor och innehåll i 
interaktionen och kommunikationen som påverkas i mötet mellan människor med skilda etiska 
och/eller kulturella bakgrunder. Med detta som bakgrund kan man tolka det som att det 
interkulturella arbetssättet för dessa pedagoger till stor del handlar om att möta de barn och 
föräldrar som kommer till förskolorna med en öppenhet, nyfikenhet och en förståelse för 
kulturella skillnader. Ylva berättar vidare om att trots att olikheten kan vara stor, så är de ganska 
lika i mötet kring barnen, alla vill de barnets bästa. För att kunna skapa social interaktion och 
interkulturell kommunikation i förskolan anser Lorentz och Bergstedt (2006), att det är viktigt att 
man fokuserar på heterogeniteten, istället för i ett vi och dem perspektiv. Det är när människors 
likheter och olikheter upptäcks i olika situationer och integreras i nya och gemensamma 
konstellationer som det går att upptäcka att alla människor är likvärdiga. Mötet med olikheterna 
och likheterna i en mångkulturell lärandemiljö skapar förståelse för människors olika 
uppfattningar om kunskap, lärande och meningen med livet. Sammanfattningsvis kan man alltså 
tolka det som att pedagogerna på dessa förskolor har ett interkulturellt lärande, en interkulturell 
kommunikation och ett interkulturellt synsätt, alltså ett interkulturellt arbetssätt men allt i liten 
skala. Pedagogerna har alla förutsättningar för att kunna utveckla det interkulturella arbetssättet. 
De upplevs vara medvetna om att det har alla grunderna, men det är inget som de arbetar aktivt 
med att utveckla. De har både tänket, barngruppen och möjligheterna men inte förståelsen och 
kunskapen. 
  

I läroplanen för förskolan Lpfö98, står det att pedagogerna ska forma en verksamhet som 
möjliggör att barns olika uppfattningar synliggörs och respekteras, att verksamheten ska utgå ifrån 
och ta hänsyn till barns olika förutsättningar och bakgrunder samt att de ska överföra det svenska 
kulturarvets värden och traditioner samtidigt som de ska stödja barn i deras kulturella tillhörighet. 
Under observationerna av pedagogernas interkulturella arbetssätt kunde man se att pedagogerna 
arbetade med att föra över de svenska traditionerna, värdena och normerna framförallt i olika 
samlingar. Under observationen av pedagogernas interkulturella arbetssätt syntes inget tecken på 
att man arbetade med att stödja barnen i deras kulturella tillhörighet mer än att det fanns 
språkstödjare på plats som talade barnens språk. Pedagogerna tog hänsyn till barnens olika 
förutsättningar på så sätt att det arbetade mycket med förtydliganden av olika slag. I samlingarna 
använde man sig av kort, bilder och rörelser för att förtydliga budskapet och under högläsningen 
anpassade man språket till barnens nivå och utgick mycket ifrån bilderna i boken. Att på olika sätt 
anpassa och tydliggöra verksamheten för barnen är en viktig del i pedagogernas interkulturella 
arbetssätt, dock finns det mycket utrymme för att utveckla det interkulturella arbetssättet och på 
många olika sätt arbeta för att ta in barnens kultur och göra den synlig i verksamheten. Under den 
tid som observationerna genomfördes syntes inget tecken på att pedagogerna försökte ta in och 
visa på eller arbeta med de kulturella skillnaderna i barngruppen. Gruppen ses som en barngrupp, 
vilken som helst, trots att den inte är det på grund av alla de olika kulturer, språk och levnadssätt 
som speglas i denna barngrupp. Detta är något som förskolorna skulle kunna vinna mycket på 
om de valde att ta in och arbeta mer med, att belysa de olika kulturerna och deras tillhörande 
levnadssätt, religion och sätt att se på omvärlden. Bozarslan (2001) skriver om att det för barnen 
är viktigt i deras identitetsutveckling att känna tillhörighet till sina olika kulturer och att det därför 
är mycket viktigt att pedagoger i förskolan i deras arbete visar en öppenhet och nyfikenhet inför 
barnens kulturer. Detta är något som pedagogerna i intervjuerna tycker sig göra, men det är inte 
något som lyser igenom i någon större utsträckning i den dagliga verksamheten utifrån det som 
framkommit ur observationerna. Benckert m.fl. (2008) skriver om att det är viktigt att 
pedagogerna i en mångkulturell förskola är medvetna om sina egna kulturella ramar och visar 
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respekt och öppenhet för andra kulturella ramar. Vidare skriver de att det interkulturella 
arbetssättet kan man förstå innebörden av först när man blivit medveten och reflekterat över 
dessa ramar. Att pedagogerna på förskolan inte kommit så långt i sitt interkulturella arbetssätt 
skulle kunna bero på just detta. Att de inte i tillräcklig utsträckning blivit medvetna sin egna och 
andras kulturella ramar.  

Att pedagogerna ser på barnen som individer är något som tydligt framgår av både observationer 
och intervjuer, men det som man här kan ställa sig frågande till och som redan gjorts under 
analysens gång, är om man kan säga att man ser till individerna och utvecklar och anpassar 
verksamheten efter dem, när man väljer att inte synliggöra eller arbeta med de kulturella 
olikheterna? Den kultur man tillhör är av stor betydelse för vem man är och visst är det viktigt att 
visa att alla är lika mycket värda var man än kommer ifrån och detta är något som pedagogerna 
verkar ha lyckats rätt bra med, men man går miste om väldigt mycket kunskap när man väljer att 
inte arbeta med några andra kulturer än den svenska. Björkvall och Engblom (2010) uttrycker att 
de mångkulturella barnen har fler fördelar, som de barn som endast har en kultur saknar. Dessa 
barn har ofta flera olika sätt att se på saker och ting. De lär sig fler sätt att dela med sig av sina 
kunskaper och erfarenheter till sina kamrater. Detta kan bidra till att nytt lärande sker utifrån ett 
synsätt som skiljer sig från de sätt som vi är vana vid. Musk och Wedin (2010) menar att alla har 
mycket att lära av mångkulturella barn och att det är viktigt att pedagogerna lyfter fram dessa 
aspekter i den dagliga verksamheten. De barn som har fler sätt att se på ett fenomen har goda 
förutsättningar till att fungera i ett snabbt föränderligt samhälle. För att detta ska kunna ske måste 
man ta in de olika kulturerna i förskolan och vidare även i skolan och låta det bli en självklar del i 
verksamheten och i arbetet med barnen. 

 

6.1.1 Språkets betydelse i en mångkulturell förskola 

I denna studie har språket medvetet valts bort som en del i bakgrunden, då syftet var att titta på 
pedagogernas interkulturella arbetssätt, hur pedagoger arbetar med den kulturella mångfalden i 
barngruppen och utifrån barnens individuella förutsättningar och även hur miljön utformats och 
anpassats för att tillgodose den kulturella mångfalden. I resultatet har det dock framkommit att 
pedagogerna ser språket som en stor del av arbetssättet, trots att vi medvetet valt bort språket 
väljer vi ändå att göra en kort analys och tolkning av detta. 
 
Utifrån det som vi funnit i tidigare forskning om det interkulturella arbetssättet och utifrån 
resultatet av pedagogernas interkulturella arbetssätt, tolkar vi att språket är en del utav det 
interkulturella arbetssättet. Utifrån det som skrivs i myndigheten för skolutvecklings skrift (2004) 
”Komma till tals”, framkommer det att det interkulturella arbetssättet kräver att pedagoger visar 
intresse för barns olika kulturella bakgrunder och detta berikar både pedagogernas och 
barngruppens erfarenheter. Benckert m.fl. (2008) menar att i ett interkulturellt arbetssätt är det 
viktigt att arbeta med det interkulturella förhållningssättet på förskolorna och där ges exempel på 
hur man vidare kan arbeta interkulturellt för att på bästa sätt stödja barnen i deras dubbla 
kulturtillhörighet. Detta interkulturella förhållningssätt som pedagoger kan använda i sitt arbete 
visas i vår figur på sidan 9 och den är en sammanfattning av olika checklistor. Resultatet av 
pedagogernas interkulturella arbetssätt visar som tidigare nämnts att pedagogerna på dessa 
mångkulturella förskolor anser att de behöver finna nya vägar att kommunicera än genom verbalt 
tal, att det är viktigt att gynna kulturmöten och den interaktion mellan barn och föräldrar som 
uppstår. En pedagog uttrycker att barnen kommer underfund med och får en ökad förståelse för 
kulturella olikheter som språk och bakgrunder, på denna mångkulturella förskola. Utifrån 
uppsatsens forskningsbakgrund och pedagogernas tankar kan man tolka detta som att språket har 
stor betydelse för ett interkulturellt arbetssätt, även om det i litteraturen om interkulturalitet inte 
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nämns och fokuseras tydligt på detta. För att knyta an till det som tas upp ovan, kan man ur 
myndigheten för skolutvecklingens skrift (2004) ”Komma till tals”, tolka det som att 
förutsättningarna för att pedagogerna ska kunna arbeta interkulturellt, innebär att språket får en 
självklar roll. Lorentz och Bergstedt (2006) lyfter att ett interkulturellt lärande kan bidra till att ett 
gemensamt språk uppstår, ett språk där social inkludering och gemenskap skapas av 
självmedvetenhet, deltagande, identitet och ett gemensamt bildningsbehov. Utifrån det som 
Lorentz och Bergstedt (2006) säger om ett interkulturellt lärande kan man förstå att pedagogerna 
anser att språket är en stor del av det interkulturella arbetssättet.    

 

6.1.2 Verksamheten speglas mot läroplanen 

I läroplanen för förskolan, Lpfö98 står det att det i förskolan ska finnas en medvetenhet om det 
egna kulturarvet och delaktighet i andras kultur, för att barn ska utveckla sin förmåga att leva sig 
in i andras villkor och värderingar samt att barn med utländsk bakgrund får stöd i att utveckla en 
flerkulturell tillhörighet. Ylva uttrycker i resultatet att de speglar hela sin verksamhet mot 
läroplanen och att de är medvetna om att det i läroplanen står att man ska arbeta med den 
kulturella mångfalden. Vidare uttrycker hon att de inte gör detta i den utsträckning som de skulle 
kunna göra och det är något som framkommer även i våra observationer. I resultatet av 
observationerna och intervjuerna framkom det att pedagogerna på denna förskola har stora 
möjligheter att arbeta med den kulturella mångfalden, då det har många barn med samma 
kulturella tillhörighet, men även barn med olika kulturella tillhörigheter. De har även tillgång till 
språkresurer som har mycket kunskap om den kultur barnen kommer ifrån. Samtidigt som 
förskolans uppdrag är att stödja barnen i deras kulturella tillhörighet, så säger läroplanen att 
förskolan ska lägga grunden för och överföra det svenska samhällets gemensamma referensram 
och traditioner. Utifrån resultatet kan man då se att pedagogerna arbetar med att lägga grunden 
för och överför det svenska samhällets gemensamma referensram och traditioner, men att 
pedagogerna inte lägger någon vikt vid att synliggöra och stödja barnen i deras kulturella 
olikheter. Johansson och Pramling Samuelsson, (2003) skriver att även om barngruppen består av 
barn med olika etnisk bakgrund, så är det ingen garanti för att barnen kommer att upptäcka 
denna mångfald. De menar vidare att pedagogernas uppgift är att synliggöra denna mångfald ur 
olika aspekter och för att pedagogerna ska kunna göra detta så är det viktigt att de analyserar och 
reflekterar i sitt arbete. I resultatet uttrycker sig Ylva på ett liknande sätt, där hon säger att bara 
för att förskolan är mångkulturell så innebär det inte att arbetet med den kulturella mångfalden 
sker av sig självt. Lunneblad (2009) skriver om att förlagan till läroplanen för förskolan, Lpfö98 
”Att erövra omvärlden” tog upp konkreta förslag på hur pedagogerna skulle arbeta med 
förskolans ökande mångfald. Om det även hade funnits konkreta och tydliga förslag i Lpfö98 på 
hur pedagoger i förskolan kan arbeta med den kulturella mångfalden, istället för att bara tala om 
för pedagoger att de ska arbeta med detta, tror vi att pedagogerna skulle ha ett mer tydligt 
interkulturellt arbetssätt och på så sätt nå upp till läroplanens mål gällande den kulturella 
mångfalden. Vi menar att fördelarna med konkreta förslag och bättre vägledning genom 
läroplanen skulle innebära att framförallt barnen skulle vinna på det.         

Musk och Wedin (2010) och Bozarslan (2001) skriver om att det är viktigt att det finns vuxna i 
förskolan som kan hjälpa barnen att utveckla en dubbel kulturtillhörighet och att man erbjuder 
dem valmöjligheter. De ska erbjudas den svenska kulturen utan krav att den ska ersätta deras 
kultur. I resultatet framkommer det att förskolorna använder sig av språkresurser för att stödja 
barnen i deras språkliga utveckling. Enligt författarna ovan bör språkresurserna även användas 
för att hjälpa barnen att utveckla en dubbel kulturtillhörighet och i större utsträckning bidra till att 
den kulturella mångfalden synliggörs i verksamheten.     
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6.2 Arbetet med den kulturella mångfalden 

I resultatet framkommer det att Ylva upplevt att en förändring av det traditionella arbetssättet 
tvingades fram i och med att förskolorna blev allt mer mångkulturella. Detta är något som 
Lorentz & Bergstedt (2006) skriver om i ”Interkulturella perspektiv, pedagogik i interkulturella 
lärandemiljöer.” De skriver att pedagogernas situation under de senaste decennierna har 
förändrats, att det inte längre handlar om att överföra kunskap från en generation till en annan, 
utan att dagens pedagoger mer ska fungera som handledare i individernas eget kunskapsbildande. 
Ylva uttrycker att pedagogerna i arbetet med mångfalden befinner sig på en ganska ytlig nivå, då 
den har blivit självklar för dem. Ylva menar att det är svårare med ett djupare kulturellt utbyte, 
hon uttrycker att det är skillnad på att vara mångkulturell och interkulturell. Vidare anser hon att 
det är viktigt att öppna för att inte bara mötas, utan också påverkas av varandra. Johansson och 
Pramling Samuelsson (2003) skriver om att förskolan många gånger har svårt att arbeta med 
barns kulturella mångfald. Vidare menar de att utifrån det som står i Lpfö98, om hur man bör 
arbeta med den kulturella mångfalden, att det är viktigt att uppmärksamma barnen på denna 
mångfald oavsett om den finns där eller inte. De anser att det finns en risk att barnen inte 
upptäcker denna mångfald själva och att det är pedagogernas uppgift att synliggöra den. 
Lunneblad (2006) skriver vidare om att förskolan är en del utav samhällets utbildningssystem och 
därigenom har fått en roll att förbereda barnen framåt för ett liv i ett internationaliserat samhälle. 

Det som man kan tolka utifrån det som framkommer i resultatet är att pedagogerna anser att det 
är svårt att arbeta med den kulturella mångfalden, men att språkresurserna har betytt mycket i 
mötet med andra kulturer där de låter sig påverkas av varandra. Det kan också tolkas som att de 
har svårt att arbeta med den kulturella mångfalden, just av det skäl som både pedagogen Ylva och 
Johansson och Pramling Samuelsson (2003) skriver om, att det är svårt att arbeta med någonting 
som finns mitt framför ögonen på pedagogerna hela tiden. Men utifrån det som Lunneblad 
(2006) skriver kan man problematisera detta med hur väl de följer förskolans uppdrag, som är en 
del av läroplanen, Lpfö98. Man kan ställa sig frågande till om förskolan på denna punkt arbetar 
utifrån de förutsättningar som de har och utifrån de krav som Lpfö98 ställer på förskolor.    
 
Ylva menar som sagts ovan, att det är skillnad på att vara mångkulturell och interkulturell, detta är 
något som Lorentz och Bergstedt (2006) förklarar tydligt. De beskriver begreppet mångkulturell 
som att det står för ett tillstånd, en situation, en position och att interkulturell står för en 
handling, aktion och rörelse mellan individer. De menar vidare att mångfalden kan bejakas genom 
interkulturalitet vars avsikt är att motverka likhetstänkande. Utifrån detta kan man ställa sig 
frågande till hur det skulle kunna se ut om pedagogerna på ett mer tydligt sätt lät sig påverkas av 
andra kulturer och tog in dessa i verksamheten. Föräldrarna sätts i position att inte bara möta den 
nya kulturen, de tvingas även att till viss del förstå, acceptera och anpassa sig efter den. Vi anser 
att mångfalden skulle berikas om pedagogerna sattes i samma situation som föräldrarna och 
tvingades anpassa sig efter deras normer och levnadssätt och ta in dessa i verksamheten på 
förskolorna. I och med det tror vi att pedagogerna skulle få större förståelse och inse vikten av 
den kulturella mångfalden. Ylva menar att pedagogerna i sitt arbete inte tar tillvara på alla de olika 
kulturer de har på förskolorna och att de bör få en tydligare del i verksamheten. Hon menar att 
de bör arbeta mer med att synliggöra mångfalden för barnen och att fira andra traditioner än de 
svenska. Pedagogerna upplever ibland att barnen diskuterar olika kulturella skillnader och att de i 
situationen tar upp detta med barnen, men att de annars inte arbetar med detta. Bozarslan (2001) 
skriver om att det är viktigt för barnens identitetsutveckling att de får känna tillhörighet med sin 
kultur. Det är därför viktigt att pedagoger är öppna och nyfikna på de kulturer som barnen 
kommer ifrån i arbetet. Vidare menar Bozarslan (2001) att målet är att barnen ska känna sig 
välkomna och hemma både i deras ursprungskultur och i den svenska kulturen, vilket även tas 
upp i läroplanen för förskolan, Lpfö98. Där står det bland annat att förskolans uppdrag är att 



 

 33 

utveckla barns eget kulturskapande samt att överföra ett kulturarv från en generation till en 
annan. Med detta som bakgrund kan man tolka det som att pedagogerna väljer att fokusera på 
andra saker än mångfalden i sitt arbetssätt, det kan också vara så att de upplever arbetet med 
mångfalden som något svårt att få in, tillexempel att synliggöra barnens kultur i verksamheten. 
Det kan även tolkas som att de inte anser att det är viktigt att arbeta med mångfalden. Eftersom 
det enligt Bozarslan (2001) är viktigt att de mångkulturella barnen känner tillhörighet i sin egen 
kultur samt i förskolans, kan man tolka det som att barnen på dessa förskolor till viss del går 
miste om detta, då pedagogerna uttrycker att de inte är något de arbetar medvetet med.  
 

6.2.1  Miljön, individen och mångfalden 

Samtliga pedagoger på förskolorna har ett väldigt medvetet tänkande kring miljön och ser den 
som en potentiell pedagog som hela tiden bör vara föränderlig efter barngruppens intressen, 
förutsättningar och behov. Det framgår av resultatet att pedagogerna inte tänker på mångfalden 
när de utformar miljön utan att de utgår ifrån barnens förutsättningar och intressen. Detta är 
idéer som kan kopplas ihop med deras Reggio Emilia- inspirerade arbetssätt.  
Benckert m.fl. (2008) skriver att det är viktigt att miljön på förskolan utformas på ett sådant sätt 
att alla barn kan känna igen sig i den och att miljön vidare symboliserar något ur deras olika 
kulturer, att barnens kulturella bakgrunder och miljöer speglas i förskolans verksamhet. Vikten av 
att barnens kultur och en igenkänningsfaktor synliggörs i miljön på förskolorna är något som 
pedagogerna nyligen börjat fundera kring. Hur viktig igenkänningsfaktorn egentligen är blev 
pedagogerna medvetna om när de fick en helt ny barngrupp på en av avdelningarna och ingen av 
barnen var bekant med miljön. Vidare skriver Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) om 
vikten av att man på en mångkulturell förskola synliggör och återspeglar barnens olika kulturer 
och livsbetingelser i miljön för att barnen ska känna sig hemma och trygga. De menar vidare att 
det är viktigt att pedagogerna är medvetna om och reflekterar över vilka signaler miljön och 
materialet ger barnen.   
 
Pedagogerna anser att de formar miljön utifrån barnens förutsättningar. Men utifrån det som 
Benckert m.fl. (2008) och även Pramling Samuelsson och Sheridan(2006) skriver om så kan man 
ställa sig frågande till om pedagogerna verkligen gör det, när de inte ser till barnens kulturella 
förutsättningar och deras tidigare livserfarenheter. Det enda som kan tolkas som ett arbete med 
den kulturella mångfalden som synliggörs i miljön, är att de anser att miljön bör vara utformad på 
ett sådant sätt att den inbjuder till gemenskap så att nya relationer kan bildas och en miljö som 
kan bidra till språkets utveckling. Om inte barnens kultur tas med i utformningen av miljön, har 
man då anpassat miljön efter barnens förutsättningar? Det vore berikande för dessa förskolor om 
de på ett mer medvetet sätt tydliggjorde mångfalden i miljön. Samtidigt uttryckte pedagogerna att 
de nyligen har börjat fundera över hur man på ett bättre sätt skulle kunna utforma och anpassa 
miljön för att kunna möta den kulturella mångfalden och förhoppningsvis är detta en tanke som 
de kommer att spinna vidare på. 
 

I resultatet från observationerna av miljön framkommer det att avdelningarna på förskolan inte 
tydliggör den kulturella mångfalden barngrupperna har i miljön på förskolan, man kan tolka 
resultatet som att de försöker skapa en miljö som till viss del synliggör den kulturella mångfalden 
och då även för barnen. Men utifrån våra resultat kan man enbart se att barnens olika kulturella 
bakgrunder synliggjordes med pappret där barnens namn, var de var födda, vilket språk de talar 
och hur deras hemlandsflagga ser ut, som satt uppsatta på avdelningarna. Miljön upplevs därför 
som relativt lik en miljö på en förskola med övervägande svenska barn med lika 
kulturbakgrunder. Utifrån bakgrunden och det som Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) 
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säger om miljöns betydelse för barnen och en förutsättning för ett interkulturellt arbetssätt, så 
kan man enbart tolka den bakgrunden som att miljön är viktig i ett interkulturellt arbetssätt på 
mångkulturella förskolor. De menar att det är viktigt att man i miljön på förskolan ska kunna 
uppfatta att det finns olika kulturella bakgrunder bland barnen och att det för barnens lärande om 
likheter och olikheter är viktigt att synliggöra detta i miljön på förskolan. Utifrån detta kan man 
tolka det som att förskolan och de avdelningar som observerats inte uppmärksammat vikten av 
att framhäva olika kulturella bakgrunder för barnen i miljön, men utifrån det som tidigare ovan 
analyserats ur resultatet kan man kanske förstå att de kulturella olikheternas betoning i miljön har 
fått backa i sin framtoning för de Reggio Emilia- inspirerade tankarna kring miljön. Man kan även 
tolka det som att pedagogerna inte belyser barnens olika kulturella bakgrunder i miljön för att de 
ser på barnen som individer, de gör ingen skillnad på dem oavsett var de kommer ifrån. Även om 
detta sätt att se på människor och då även barn, är ett positivt och för många ett naturligt sätt, 
kan man fråga sig hur det svarar till barnens individuella förutsättningar och intressen? Kanske 
barnen skulle lära sig mer om världens olikheter om även förskolans miljö representerade dessa 
olikheter? Obondo m.fl. (2005) fokuserar inte på miljön, men vi vill ändå nämna dem här då de 
skriver att det finns en risk med att möta och behandla alla barn lika oavsett bakgrund, som tas 
upp här ovanför. De menar att man inte kan bortse från de kulturella olikheterna för att 
motverka ojämlikheter då ojämlikheterna kan uppstå just ur de kulturella olikheterna. Just i detta 
menar vi att det finns en risk som kanske inte pedagogerna är medvetna om. Att bortse från de 
kulturella olikheterna är att bortse från en del av barnet, dess individuella förutsättningar och 
intressen.    

Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) uttrycker vidare att alla barns olika kulturer bör 
synliggöras i miljön på flera olika sätt och samtidigt blandas med den svenska kulturen, detta för 
att barnen inte ska behöva uppleva ett möte med en främmande kultur när de kommer till 
förskolan och därmed även känna sig mer trygga. De nämner vidare att synliggörandet av barnens 
olika kulturella bakgrunder bör ske på många olika ställen i miljön, exempelvis på väggar och i 
böcker. Utifrån detta kan man ur resultatet av observationerna av miljön förstå att förskolan 
arbetar med att skapa en tydlig miljö för barnen och utifrån resultatet av intervjuerna som 
analyserats kan man förstå att pedagogerna är väl medvetna om miljöns betydelse för barnen i 
förskolan. Men man kanske kan ställa sig frågande till om pedagogernas kunskap om miljöns 
betydelse har fått fel fokusering eftersom observationerna av miljön på förskolan inte gav resultat 
som visade att den kulturella mångfalden fick ta plats? Observationerna av miljön visade inga 
böcker på andra språk som var lättillgängliga för barnen, eller böcker som speglade andra 
kulturers traditioner eller vardagsliv. Observationerna visade heller inga andra tydliga spår av en 
kulturell mångfald och inte heller pedagogernas interkulturella arbetssätt speglades i miljön. 
Möjligen kan man tolka det som att pedagogerna vill tona ner den kulturella mångfalden och då 
gör det omedvetet, för att lättare kunna möta varje barn som individ i ett svenskt samhälle och på 
så vis lättare kunna svara upp till de förväntningar och den arbetssituation som idag ställs på 
pedagoger i förskolan. Med tanke på det som står i läroplanen för förskolan, Lpfö98 och även det 
som litteraturen och tidigare forskning tar upp bakgrunden som visat på en stor invandring de 
senaste årtiondena. Den kulturella mångfalden finns på förskolan och vår tolkning är att det 
troligtvis är det bästa för barnen om detta synliggörs mycket mer i miljön på förskolan.  
 

6.2.2 Föräldrarnas betydelse i arbetet med den kulturella mångfalden 

I resultatet anser samtliga pedagoger att det svåraste i det interkulturella arbetssättet och i den 
mångkulturella förskolan är mötet med föräldrarna. För att få en bild av den kultur barnen 
kommer ifrån och för att ta reda på vad de har med sig i bagaget anser Alva att det är lättast att 
använda sig av föräldrarna. Föräldrarna är stolta över sin kultur och berättar gärna om den och 
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detta är något som Alva uttrycker att man i förskolan ska ta vara på. Alva berättar vidare att 
föräldrarna gärna delar med sig av det som de kan, genom att t.ex. baka och ta med sig till 
förskolan. Detta är något som även Tilda uttrycker. Hon berättar vidare att även de försöker 
använda sig av föräldrarna för att få in den kulturella mångfalden i verksamheten, men 
pedagogerna upplever att det inte är så lätt att få föräldrarna att dela med sig av t.ex. sånger och 
lekar.  
 
Samtliga pedagoger tar upp föräldrarnas betydelse i diskussionen om den kulturella mångfalden 
på förskolan och pedagogers interkulturella arbetssätt. Detta var något som medvetet valdes bort 
i början av studien och har därför inte tagits med i bakgrunden. Anledningen till att föräldrarnas 
betydelse inte ansågs relevant, var för att studiens syfte var att undersöka pedagogers 
interkulturella arbetssätt i mångkulturella förskolors verksamhet, hur pedagoger arbetar med att 
tydliggöra barngruppens mångfald för att skapa de bästa förutsättningarna för barnen. Dock har 
det under studiens gång och i resultatet visats att föräldrarnas del i detta arbete var betydligt 
större än väntat. I det som tas upp i bakgrunden angående förskolans uppdrag att möta och 
synliggöra barnen i deras eget kulturskapande och skapa medvetenhet om deras eget kulturarv, 
kan man förstå att pedagogerna vänder sig till föräldrarna för att få hjälp och stöd i detta arbete. 
Här anser vi att pedagogerna försöker göra det lätt för sig när de väljer att endast använda sig av 
föräldrarna. Vi menar att pedagogerna själva behöver sätta sig in den kulturella mångfalden och ta 
reda på hur de på olika sätt skulle kunna arbeta för att berika mångfalden. Även om pedagogerna 
ansåg föräldrarnas betydelse som relevant i arbetet med den kulturella mångfalden, väljer vi att 
inte analysera det vidare eftersom det hamnar utanför det egentliga syftet.   

 

6.3 Individanpassad verksamhet 
 
I resultatet kan man läsa om att förskolorna arbetat med hur de på bästa sätt kan organisera 
verksamheten för att varje barn ska bli synligt. Detta är inget de gör för att förskolorna är 
mångkulturella, utan de anser att det är viktigt över lag att alla barn får komma fram och bli 
synliga i verksamheten. Vidare trycker Ylva på att detta arbete kan vara extra viktigt i en 
mångkulturell förskola, eftersom det krävs en annan närhet och övertydlighet till individen när de 
inte delar språk och kultur. Ylva berättar om att de har arbetat med pedagogernas förhållningssätt 
gentemot barnen, detta kan tolkas som en del av ett individanpassat interkulturellt arbetssätt. Det 
skulle kunna vara så att de blivit tvungna att arbeta med pedagogernas förhållningssätt till 
individen i och med att barngruppen blivit allt mer mångkulturell. Ylva är lite motsägelsefull då 
hon hävdar att det inte gör detta på grund av att förskolorna är mångkulturella, när hon vidare 
uttrycker att detta arbete är extra viktigt för att kunna synliggöra alla individer. Lorentz och 
Bergstedt (2006) skriver om att interkulturalitet handlar om att utveckla ett förhållningssätt som 
omfattar ömsesidig nyfikenhet och ökad förståelse för egna och andras kunskapssyn, tankesätt, 
livsformer och livsbefogenheter. I Läroplanen för förskolan, Lpfö98 står det att: 

Den pedagogiska verksamheten skall anpassas till alla barn i förskolan. Barn som tillfälligt eller 
varaktigt behöver mer stöd än andra skall få detta stöd utformat med hänsyn till egna behov och 
förutsättningar (Lpfö98: 5).  

Ylvas tankar kring arbetet med pedagogernas förhållningssätt och framlyftandet av varje individ i 
verksamheten kan även kopplas till det som citatet ovan beskriver. 

Pedagogen Tilda uttrycker att barn är olika och att de ska få vara det. Att de lär av varandra och 
att detta är något man ska ta tillvara på. Björkvall och Engbom (2010) skriver om att de 
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mångkulturella barnen har flera fördelar som barnen som bara har en kultur saknar. De 
mångkulturella barnen har ofta flera olika sätt att se på saker och ting, de kan se saker med andra 
ögon och ur ett annat perspektiv, vilket är en enorm fördel för dem. Tar man vara på detta och 
arbetar med det kan det bli en fördel för alla barn i barngruppen. Barnen lär sig inte bara på ett 
sätt utan på flera och kan dela med sig av varandras sätt att se på ett fenomen utifrån de skilda 
kulturer de kommer ifrån. Detta kan bidra till nytt lärande och en ökad förståelse för kulturella 
skillnader. Med det som bakgrund kan man se att pedagogerna är medvetna om att det ser ut på 
det här sättet. Trots det väljer de att inte arbeta med den kulturella mångfalden i den utsträckning 
som de har goda möjligheter till och går därigenom miste om detta utbyte av kunskap. Barnens 
kultur är en del av individen, men pedagogerna tyckts inte se det på detta sätt eftersom de inte ser 
till individens kulturtillhörighet och mångfalden i barngruppen när de planerar och utformar 
verksamheten. 

Tilda uttrycker att hon ser fler fördelar med att avdelningarna är åldersanpassade för att det då är 
lättare att kunna anpassa miljön och verksamheten efter barnen. Eftersom den avdelning som 
Tilda arbetar på inte är åldersanpassad, så valde pedagogerna där att dela in barnen efter ålder i 
arbetet med smågrupper. Vidare uttrycker Tilda att för att de ska kunna möta barnen på den 
[utvecklings]nivå som barnen befinner sig på, har de nu övergått till att anpassa smågrupperna 
efter individen. Det Tilda uttrycker kan upplevas motsägelsefullt eftersom hon först uttrycker att 
de helst skulle vilja ha en åldersanpassad avdelning, men samtidigt säger hon att arbetet med 
smågrupperna underlättas om de kan anpassa grupperna efter den [utvecklings]nivå som 
individerna i gruppen befinner sig på. Hon ger exemplet att en fyraåring och en tvååring kan ligga 
nära varandra utvecklingsmässigt och dela samma intressen fast åldersskillnaden är stor. Då kan 
man ställa sig frågande till varför Tilda vill ha ålderanpassade avdelningar när hon anser att 
arbetet i smågrupper underlättas när man delar in barnen efter den nivå de befinner sig på. 
Möjligen kan det vara så att Tilda menar att arbetet med individen underlättas ytterligare i en 
ålderanpassad barngrupp. Det kan också vara så att det är för att Tilda arbetar med en 
mångkulturell barngrupp och att barnen varit i Sverige olika länge och kommit olika långt 
språkligt, som hon hävdar att det är bra att dela in barnen i grupper efter den[utvecklings]nivå de 
befinner sig på. Eller är det för att hon bär på kunskap om det som Pramling Samuelsson och 
Sheridan (2006) skriver om, att alla barn lär och utvecklas i olika takt och ska få möjlighet att 
utvecklas utifrån just deras individuella förutsättningar?    

Alva uttryckte i resultatet något liknade, att även de arbetar med att dela in barnen i smågrupper 
efter deras mognad och inte efter ålder. Alva uttrycker att det är ett arbete som är extra viktigt på 
en mångkulturell förskola eftersom barnen tillbringat olika lång tid i Sverige och då kommit olika 
långt, bland annat med sin språkliga utveckling. I läroplanen för förskolan, Lpfö98 står det att 
verksamheten ska utgå och ta hänsyn till barns olika bakgrunder och förutsättningar med 
individens trygghet, lärande och utveckling i fokus. Pedagogerna ska ta hänsyn till och stödja 
individen då de kommer ifrån olika livsmiljöer. Utifrån det som står i läroplanen kan man se att 
Alva verkligen utgår ifrån det som står i läroplanen när hon arbetar med det individuella barnet. 
Hon tar vara på att barnen kommer från olika kulturer och bakgrunder och försöker anpassa 
verksamheten efter individens förutsättningar. Möjligen kan det vara så att Tilda har en liknande 
tanke och försöker arbeta på samma sätt, men det framkommer ur resultatet inte lika tydligt.  

 
6.4 Dokumentation och reflektion 

Pedagogerna på förskolorna använder sig mycket av dokumentation och reflektion i sitt arbete 
med barngruppen. Dokumentationen fungerar som en samtalshjälp och ett sätt att synliggöra 
verksamheten för föräldrarna och barnen. Dokumentationen på förskolorna är av stor betydelse, 
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framförallt på dessa mångkulturella förskolor. Dokumentationen kan ses som en del i det 
interkulturella arbetssättet då det är ett sätt att få kontakt och kommunicera med både barn och 
föräldrar som ännu inte har tillgång till det svenska språket. Benckert, m.fl. (2008) skriver om att 
ett interkulturellt arbetssätt handlar om på vilket sätt som pedagogerna arbetar medvetet med att 
synliggöra och skapa en atmosfär där alla kulturer samverkar. Pedagogerna påpekar att 
dokumentation och reflektion är en stor del av det Reggio Emilia inspirerade arbetssättet och att 
de kan vara så att det valt detta arbetssätt för att det passar bra i en mångkulturell barngrupp. Här 
får vi ett tydligt exempel på att arbetet med dokumentation är ett bra verktyg för att tydliggöra 
och skapa möjligheter till naturliga samtal i en mångkulturell barngrupp. Ett annat exempel som 
visar att detta kan vara ett fördelaktigt arbetssätt i mångkulturella förskolor är det som Nadja 
berättar om, att dokumentationen och reflektionstiden har bidragit till att pedagogerna upptäckt 
vissa problem, som att barn från två olika kulturer ogärna tar kontakt och leker med varanandra. I 
och med denna upptäckt har man kunnat tydliggöra att alla barn är lika oavsett var de kommer 
ifrån och ändrar barnens uppfattningar om den andre. Benckert, m.fl.(2008) skriver även om att 
förutsättningen för att skapa ett interkulturellt pedagogiskt perspektiv i en mångkulturell 
lärandemiljö, är att alla i förskolan förstår att det där finns individer från olika kulturer med olika 
livsuppfattningar och värderingar.  

 
6.5 Skillnader och likheter i förskolors arbetssätt 

I resultatet framkommer det delade meningar om huruvida arbetet på en mångkulturell förskola 
skiljer sig från att arbeta på en förskola med övervägande svenska barn. Både Alva och Ylva 
uttrycker att arbetet inte skiljer sig speciellt mycket, så när som på att pedagogerna behöver vara 
mycket tydligare. De uttrycker även att arbetet med föräldrarna blir mycket svårare. Ur 
bakgrunden kan man sammanfattningsvis urskilja en antydan från flera olika författare att de 
menar att arbetet på en mångkulturell förskola bör skilja sig från arbetet på en övervägande 
svensk förskola, just för att mångfalden är stor. Pedagogerna på förskolorna uttrycker en viss 
skillnad i arbetssätt, men inte så stora skillnader som författarna tycks hävda. Ellneby (2007) 
skriver om att alla förskolor har olika förutsättningar och alla barn har olika behov. Det finns inte 
någon modell för hur arbetet med barn som har en annan kulturell bakgrund bör genomföras.  

Men hur ska man bemöta dessa skillnader och likheter som framkommer i resultatet och med 
kunskap om att alla förskolor arbetar utifrån sina förutsättningar med den kulturella mångfalden? 
Detta samtidigt som tidigare forskning även säger att arbetet på en mångkulturell förskola bör 
skilja sig jämfört med arbetet på en övervägande svensk förskola? Vårt resultat visar att det enligt 
pedagogerna finns skillnader och likheter och utifrån det kan man tolka att pedagogerna är väl 
medvetna om den kulturella mångfalden på förskolorna. Men samtidigt har resultatet även visat 
att pedagogerna inte anser att de ser på barngruppen och individerna ur ett mångkulturellt 
perspektiv. De flesta antyder att det är barngruppen och det individuella barnet som fokuseras, 
som på vilken annan förskola som helst. Pedagogerna säger alltså att det finns skillnader och 
likheter i arbetssätten, men de menar samtidigt att barnens olika kulturella bakgrunder inte 
synliggörs i verksamheten eller för barnen själva och man kan tolka det som om pedagogerna 
nästan verkar sträva efter att verksamheten inte ska fokusera kulturella olikheter. Snarare kan man 
tolka det som att pedagogerna eftersträvar en verksamhet som fokuserar barnens individuella 
olikheter utifrån barnens intressen och behov, inte utifrån barnens kulturella olikheter och 
bakgrunder. Men utifrån deras sätt att se på barngruppen och barnen som individer, kan man då 
tolka det som om de skillnader och likheter som pedagogerna ger uttryck för finns? Kanske är 
dessa skillnader och likheter snarlikt samma skillnader och likheter som skulle existera på vilka 
förskolor som än studerades? Skillnaderna och likheterna kanske ligger hos de individuella 
förskolornas behov, inte i den kulturella mångfalden på förskolorna.  
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6.6 Slutsats 

Det som framkommit under studiens gång, är att de förskolorna som medverkat i studien 
ständigt arbetar med mångkulturella barngrupper och att pedagogerna upplever sig arbeta 
interkulturellt i viss utsträckning och att de anser att detta arbete är mycket givande på många 
olika sätt. Det har dock framkommit att om man jämför pedagogernas arbetssätt med det som 
står i den litteratur som tagits med i bakgrunden, arbetar pedagogerna på ett mindre interkulturellt 
sätt än vad man utifrån dessa förskolors förutsättningar kan förvänta sig. Man kan även dra 
slutsatsen att pedagogerna inte arbetar med den kulturella mångfalden i barngruppen eller hos det 
enskilda barnet, de har istället valt att se barnen som individer men utan att fokusera på barnens 
olika bakgrunder. Detta kan bero på att förskolorna har valt att fokusera mer på ett Reggio 
Emilia- inspirerat arbetssätt, än att fokusera barnens olika kulturella bakgrunder. Det Reggio 
Emilia- inspirerade arbetssättet med dokumentation och reflektion för att synliggöra barnens 
lärande för barnen själva och därmed utveckla barnens tankar och lärande vidare, tycks ändå 
skapa goda förutsättningar för pedagogerna på dessa förskolor att arbeta utifrån individens 
förutsättningar. Men även om detta arbetssätt troligtvis är väldigt stimulerande och givande på så 
sätt att pedagogerna tycks vara medvetna pedagoger som i sin tur skapar en god lärande miljö för 
barnen, så får inte barnens olika kulturella bakgrunder och betydelsen av att hålla dessa levande, 
glömmas bort. Dessa mångkulturella förskolor har stor potential att utveckla barnens och även 
pedagogernas lärande ytterligare genom att arbeta interkulturellt.    

Utifrån att pedagogerna uttrycker att föräldrarna har en stor del i ett interkulturellt arbetssätt bör 
troligtvis pedagogernas möte med föräldrarna kunna skapa en djupare relation och ett lärande, 
där barnens olika kulturella bakgrunder fick ta form och på så sätt även bemöta alla som 
individer. Även om pedagogerna har uttryckt att det finns språkbarriärer mellan både barn och 
pedagoger och föräldrar och pedagoger, så bör det interkulturella arbetet kunna utvecklas med 
föräldrarnas hjälp. Vidare kan man dra slutsatsen att miljön inte har utformats och anpassats för 
att tillgodose den kulturella mångfalden, men att pedagogerna anser att de har medvetna tankar 
om miljön på förskolorna, men mer utifrån barnen som individer. Vi anser dock att deras tankar 
om barnens förutsättningar som individer inom alla delar i verksamheten på förskolorna, behöver 
utvecklas där barnens olika kulturella bakgrunder framhävs, för att skapa ett mer interkulturellt 
arbetssätt och ett tydligare individanpassat arbetssätt. Förskolorna ska arbeta individanpassat 
enligt Lpfö98, precis som de hävdar att de gör, men i dessa mångkulturella förskolor kan det 
individanpassade arbetet inte ske, om man samtidigt inte ser till alla barns olika kulturella 
bakgrunder och aktivt arbetar interkulturellt.  

 
6.7 Metoddiskussion  

Vårt val av att använda oss av en studie med kvalitativ karaktär, med intervjuer och observationer 
har fungerat som vi förväntat oss. Det har under studiens gång visats sig att våra intervjufrågor 
inte var tillräckligt tydligt formulerade för att få svar på samtliga av våra frågeställningar. Vi hade 
inte tydliggjort studiens syfte i intervjufrågorna, det kanske berodde på att syftet var självklart för 
oss i våra frågor, men inte lika självklart för pedagogerna. Detta gjorde att vi delvis inte fick 
tydliga svar som stämde överens med studiens syfte och att vi ofta under intervjuns gång fick 
förtydliga våra frågor. Det visade sig att delar av det som valts bort i bakgrunden och som inte 
valts att fokuseras i studien, som exempelvis föräldrarnas och språkets betydelse i ett 
interkulturellt arbetssätt, var något som alla pedagoger tog upp och det visade sig ha större 
betydelse för arbetet än vad vi inledningsvis anat. Om studien skulle göras om, skulle tydligare 
intervjufrågor formuleras, med en större fokus på det interkulturella för att tydliggöra syftet för 
våra informanter. Studien skulle även ha genomförts under längre tid där intervjuer och 
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observationer fick ta större plats, samt att föräldrarnas del i det interkulturella arbetssättet under 
bakgrunden inte skulle ha valts bort, på grund av att mötet med föräldrarna är en stor del av det 
pedagogiska arbetet och ett interkulturellt arbetssätt. I stort sett har arbetet med studien gått bra. 
Det som har gått bra med studien var bland annat att få kontakt med lämpliga förskolor och 
informanter och vi blev välkomnade på ett bra sätt av alla. Det fanns även mycket relevant 
litteratur för studiens syfte, men tidsbristen och studiens omfång begränsade våra möjligheter att 
behandla allt som vi fann relevant för studien. Vi har i slutändan fått fram ett resultat som trots 
vissa motgångar gått att analysera och dra slutsatser av.       

 

7. Förslag till fortsatt forskning 

Om man skulle fördjupa sig i detta ämne så vore det intressant att göra studier genom intervjuer 
om hur föräldrar från andra kulturer ser på förskolan som verksamhet. Hur ser föräldrar från 
andra kulturer på förskolans och pedagogers roll? Hur stor del och ansvar anser föräldrar att 
förskolan har när det gäller att förankra både den svenska kulturen, dess traditioner och normer, 
men även barnens egna ursprungskulturer? Hur ser föräldrar på pedagogernas sätt att arbeta med 
barnens olika kulturella bakgrunder? Anser föräldrarna att dessa kulturella olikheter synliggörs 
och tycker de att olikheterna behöver synliggöras? Hur ser föräldrarna på miljöns utformning och 
anpassning till barnens olikheter?  
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9. Bilagor 

Bilaga 1 

Anhållan om tillstånd att pedagoger vid förskolan kan delta i en undersökning inom 
ramen för ett examensarbete vid lärarutbildningen vid Högskolan Dalarna 

Information om underlag för examensarbete som handlar om mångkulturellt arbetssätt i 
förskolan. Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 

Examensarbetets syfte är att undersöka hur pedagogerna på en mångkulturell förskola arbetar 
med den kulturella mångfalden i den dagliga verksamheten. För att kunna undersöka detta 
behöver vi samla in material i form av intervjuer med pedagoger och genomföra observationer av 
pedagogers arbetssätt och miljön på förskolan under ett antal dagar.  

Vi kommer att samtala med och intervjua ett antal pedagoger på er förskola och vi kommer även 
att göra observationer. Detta kommer att ske under vecka 48. Just ni har valts ut för att ni arbetar 
på en mångkulturell förskola och har förskollärarutbildning. Intervjun kommer att ta ca 1 timme 
och den kommer att genomföras på förskolan. Vi kommer använda ljudinspelning samt 
anteckningsblock vid intervjun. Under observationerna kommer endast anteckningsblock att 
användas. Alla berörda kommer att garanteras anonymitet. Er förskola och de avdelningar som 
deltar i undersökningen kommer inte att nämnas vid namn eller på annat sätt kunna vara möjliga 
att urskilja i undersökningen. Materialet behandlas strikt konfidentiellt och kommer inte att finnas 
tillgänglig för annan forskning och bearbetning. Inspelade intervjuer och nedskrivet material 
kommer efter avslutad studie att makuleras.  

Deltagande i undersökningen är helt frivillig. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan 
närmare motivering. Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid 
Högskolan Dalarna.   

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga:  

Med vänliga hälsningar  

Falun 2010-11-14 

Alexandra Göthlin, 070-X, v05alego@du.se 

Sofia Larsson, 070-X, h07solar@du.se 

Handledare för examensarbetet är Joyce Kemuma, Universitetslektor i pedagogik, 023-X, jke@du.se  

 

………………………………..   ………………………………  ……………………………… 

Alexandra Göthlin                        Sofia Larsson                            Joyce Kemuma  
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Bilaga 2 

Intervjufrågor – Den mångkulturella förskolan 

• Hur arbetar du för att tillgodose alla barns individuella behov i barngruppen? 

Går det? 
 

• På vilket sätt arbetar du med alla barns individuella förutsättningar? 

 
• Hur arbetar du med barn med tanke på den kulturella mångfalden? 

 
• Hur har miljön utformats och anpassats för att tillgodose den kulturella mångfalden? 

 
• Ser du miljön som en potentiell pedagog och i så fall, tycker du att den tillgodoser alla 

barns behov? 

 
• Dokumenterar du och reflekterar samt följer ditt arbetssätt för att se om det tillgodoser 

alla barns behov i en mångkulturell förskola? 

 
• Har du/ni arbetat fram ett arbetssätt för att utvecklas och hålla verksamheten 

tillfredställande för alla barn? 

 
• Upplever du att arbetet på denna mångkulturella förskola skiljer sig från arbetet på en 

förskola med övervägande svenska barn? 

 
• Hur förankras era val av metod och arbetssätt i barngruppen till det som står i 

läroplanen? 

 
• Vilka tankar har du kring ett interkulturellt arbetssätt? 

 
• Vilka för- och nackdelar anser du att ett interkulturellt arbetssätt medför? 
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