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Abstract  

To work in a multicultural preschool.  

A qualitative study about preschool teacher’s approach. 

We have seen through our own experience that it is of most value to embrace other cultures in 

preschool to create respect and understanding for one another. We think it´s important for 

children to take part of other cultures as young because we live in a multicultural country. The 

purpose of this essay is to analyze how educators reasons and work with multiculture in 

preschool. Our main questions in our study are: 

-How do teachers relate in the preschool Regnbågen to children’s different cultures in food 

situations and song gatherings? 

- How do teachers use language as a tool in preschool Regnbågen in meetings of children 

different cultures? 

This is a qualitative study where we interviewed three preschool teachers and observed teachers 

in three different observations. In order to obtain a result to analyze, we linked the interviews and 

observations to our theoretical concept and previous research. Our theoretical inspiration is the 

socio-cultural perspective where the language is in focus of understanding and learning. The 

reason for this interest lies in the fact we have come to face in our practice at the different 

preschools we have been to under our education. We have seen that preschool teachers stand 

infront of a difficult task, to exlude and include childrens different cultures in preschool. It is a 

struggle for teachers between the everyday musts and the work with the teaching plan for 

preschool. At the same time, the teachers have to try to detain preschool standards and values. 

This is something we have come to realize under our interviews and observations. 
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1. Inledning 

”Här i Sverige gör vi inte sådär”, uttryckte en pedagog under en av våra verksamhetsförlagda 

utbildningar (VFU). Pedagogen syftade på de normer som präglar verksamheten. 

Språkpedagogerna Susanne Benckert och Karin Wallin samt Pia Håland som arbetat på uppdrag 

av språkforskningsinstitutet i Stockholm (2008) menar att kulturell mångfald är ett aktuellt ämne 

i Sverige då Sverige är ett land som omfattar många av världens olika kulturer. Förr var 

pedagoger inte lika öppna för olikheter i samhället som de behöver vara idag. Förskolan är en 

plats där olika bakgrunder, kulturer och erfarenheter möts; därför blir pedagogers arbete med 

barns olika kulturer en viktig del i förskolan. Förskolans läroplan ger pedagoger riktlinjer i hur de 

kan arbeta med att främja barns olika kulturer och vilka värden pedagoger bör handla utifrån. 

Dessa riktlinjer är tolkningsbara och kan därmed leda till olika arbetssätt (Lpfö 98 rev. 2016, s. 

4). Även om Sverige tidigare varit mångkulturellt har dagens pedagoger en ny uppgift med att 

arbeta utifrån ett interkulturellt förhållningssätt.  

 

Utifrån våra egna erfarenheter som förskollärarstudenter har vi fått uppfattningen att det råder 

en brist på kunskap gällande mångkulturalitet i förskolan. Pedagogikforskaren Johannes 

Lunneblad (2013, s. 24-25) skriver att mångkulturell undervisning oftast associeras till förskolor 

i ”invandrartätaområden”, de större städernas segregerade områden. Mångfald är ett faktum i 

Sverige som innebär att människor som härstammar från olika kulturer och länder lever på olika 

sätt i Sverige. Det är här mångfalden tar vid. Pedagogikprofessorn Pirjo Lahdenperä (2010, s. 

19) menar att mångfald kan ha olika betydelse i olika sammanhang och även i olika länder. Vem 

är det som bestämmer vad mångfalden är och blir i Sverige? Är det pedagoger som utgör vad 

normen är? Vad är det i mångfalden som ska tas bort i förskolan och vad ska inkluderas i den 

redan satta kulturen? Att som pedagog ha en balansgång mellan vad som ska inkluderas och 

exkluderas är en del av arbetet. Förskollärare har uppgiften att hela tiden arbeta för att inkludera 

eller utesluta barns olika kulturer samtidigt som de ska följa läroplanen. Oavsett vilar förskolan 

på demokratiska värderingar där mångfalden blir tydlig och viktig menar 

pedagogikprofessorerna Elisabet Doverborg och Ingrid Pramling (1995, s. 88). Demokratiska 

värderingar synliggörs i läroplanen (se citat nedan); 
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”I förskolans uppdrag ingår det bland annat att utveckla barns eget kulturskapande som att 

överföra ett kulturarv – värden, traditioner och historia, språk och kunskaper. Förskolan är en 

social och kulturell mötesplats som har i uppgift att stärka och förbereda barnen för ett liv i 

ett alltmer internationaliserat samhälle. Medvetenhet om det egna kulturarvet och delaktighet 

i andras kultur ska bidra till att barnen utvecklar sin förmåga att förstå och leva sig in i andras 

villkor och värderingar. Den växande rörligheten över nationsgränserna skapar en kulturell 

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

varje människa oavsett bakgrund ” (Lpfö 98 rev. 2016, s. 4).  

 

Som nämns ovan är förskolan är en kulturell mötesplats som bidrar till barns olika kulturer. 

Pedagogikforskaren Anders Skans (2011, s. 14) diskuterar även det i sin avhandling. Han menar 

att det blir allt vanligare att barn på förskolan talar olika språk i Sverige och detta bidrar till 

delaktighet till andras kulturer. Socialpedagogen Ylva Ellenby (2008, s. 23-24) menar att det kan 

bli en svårighet att arbeta med barn som har en annan kultur. Detta kan yttra sig på så vis att 

pedagoger känner sig maktlösa exempelvis i samlingen när många barn inte förstår vad 

pedagogerna säger. I detta uppstår risken att pedagoger exkluderar barns kulturer istället för att 

inkludera dem i verksamheten. Ett dilemma som kan yttra sig är; hur ska pedagoger agera i 

förskolans vardag för att inkludera barns olika kulturer? Vi vill därmed undersöka hur pedagoger 

förhåller sig till den mångfald som existerar i förskolan. 

 1.1. Bakgrund 

Pedagogikforskaren Sara Dalgren (2012, s. 156-158) hävdar att man som pedagog kan utgå från 

ett interkulturellt förhållningssätt och genom det lyfta fram olikheter och låta barnen göra olika. 

Pedagoger kan på så vis bekräfta barnets flerspråkighet. Ett interkulturellt förhållningssätt 

förutsätter att pedagoger betonar allas lika värde där man använder barnets erfarenheter i sitt 

pedagogiska arbete. Det framställs i förskolans läroplan (Lpfö 98 rev. 2016, s. 4). 

Pedagogikforskaren Farhad Jahanmahan (2012, s. 118) talar om det interkulturella 

förhållningssättet och förklarar att det förutsätter att pedagoger och barn visar respekt och 

nyfikenhet för varandra. Det interkulturella förhållningssättet utgår ifrån demokratiska 

värderingar där allas rätt till deltagande är viktigt. Utgångspunkten är att pedagoger bör anpassa 

verksamheten till barnen. Läroplanen förespråkar även att demokratiska värderingar ska 
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genomsyra förskolans verksamhet. Alla barn ska ges samma möjlighet att utvecklas oavsett 

bakgrund (Lpfö 98 rev. 2016, s. 8). 

 

Förskolans läroplan 98 rev. 2016 

”Förskolan ska ta hänsyn till att barn lever i olika livsmiljöer och att barn med de egna 

erfarenheterna som grund söker förstå och skapa sammanhang och mening. I förskolans 

uppdrag ingår att såväl utveckla barns förmågor och barns eget kulturskapande som att 

överföra ett kulturarv – värden, traditioner och historia, språk och kunskaper – från en 

generation till nästa. Det svenska samhällets internationalisering ställer höga krav på 

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

(Lpfö 98 rev. 2016, s. 4). 

”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 kultur-

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

och leva sig in i andras villkor och värderingar ” (Lpfö 98 rev. 2016, s. 4). 

 

Utifrån dessa citat från läroplanen tolkar vi det som att pedagoger behöver vara medvetna om ett 

interkulturellt förhållningssätt i förskolan. Det innebär att pedagoger bör ta vara på mångfalden i 

förskolan genom att arbeta interkulturellt, samt att som pedagog ha ett öppet förhållningssätt i 

förskolan till barns olika kulturer. Samtidigt bidrar detta till att pedagoger ställs inför den svåra 

uppgiften; vad ska man lyfta i dessa olika kulturer och vad ska man sålla bort? Det är utifrån 

dessa funderingar vi vill synliggöra hur barns olika kulturer lyfts fram i matsituationer samt under 

sångsamlingen. Eftersom förskolan är en social plats, vilket läroplanen påvisar, anser vi att 

språket som redskap är en viktig del till lärande och förståelse. Vi har därför valt att undersöka en 

förskola för att få syn på hur pedagoger tar vara på mångkulturen i förskolan. Vi vill också få 

vetskap om hur språket involveras i pedagogers arbete med detta.  
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1.2. Syfte och frågeställningar  

 

Som förskollärarstudenter har vi insett hur värdefullt det är att ta del av andras kulturer. Det är 

genom att ta del av andras kulturer som förståelse och respekt mellan individer skapas. 

Genom att ta del av andras kulturer skapas en förståelse och respekt mellan människor. Ibland 

kan de första kontakterna med det svenska språket vara med förskolan. Hur man som pedagog 

väljer att tackla mångkulturen i förskolan blir därmed verklighet för barnen. Detta 

förhållningssätt kan prägla förskollärare i deras didaktiska funderingar och praktik (Lunneblad 

2006, s. 42). Syftet med vår uppsats är att analysera hur pedagoger resonerar och arbetar med 

mångkultur i förskolan. Därmed blir detta ett intressant forskningsområde då förskolan är en 

mångkulturell mötesplats där pedagogen spelar en central roll i barns utveckling och lärande. 

Utifrån detta har vi formulerat två frågeställningar; 

- Hur förhåller sig pedagoger på förskolan Regnbågen till barns olika kulturer i 

matsituationer samt under sångsamling? 

- Hur använder pedagoger språket som redskap på förskolan Regnbågen i bemötandet av 

barns olika kulturer? 

 1.3. Begreppsdefinitioner 

Vi kommer att använda oss av olika begrepp. Dessa begrepp kommer att finns i hela uppsatsen 

och stödja förståelsen av innehållet.  

 

Sverige har alltid varit ett mångkulturellt land (Lunneblad 2006, s. 22-23, 27). Mångkultur är en 

blandning av olika parallella kulturer och är ett samlingsbegrepp för landets olika kulturella 

skillnader (Ne 2016-10-21). Pedagogikforskaren Caroline Ljungberg (2005, s. 105-106) med 

fokus på mångkulturalitet menar att även om det finns en tydlig definition av mångkultur är det 

svårt att använda sig av begreppet i praktiken, då det kan vara svåråtkomligt och att alla har olika 

uppfattningar om vad begreppet betyder. Ett annat begrepp som vi använder oss av är kultur. 

Lunneblad (2006, s. 19) menar att begreppet kultur har används för att beskriva människor och 

avgränsa de sätt som människor lever sina liv på genom kommunikation, sociala och materiella 
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uttryck. Ett annat begrepp är miljö. I den här uppsatsen är det inomhusmiljön som är i fokus. Sista 

begreppet är pedagog. Med begreppet pedagog menar vi förskollärare och barnskötare. 

2. Teorianknytning  

Här kommer vi presentera vårt perspektiv vi valt till vår uppsats samt teoretiska begrepp. 

2.1. Sociokulturellt perspektiv 

Vi har valt det sociokulturella perspektivet av Lev Vygotskij utifrån tolkningar gjorda av 

pedagogikprofessorn Roger Säljö (2013) och pedagogikprofessorn Olga Dysthe (2003). Vi 

kommer att använda sociokulturella perspektivet för att förklara hur språket kan användas för att 

främja barns olika kulturer i förskolan.  

Det som kännetecknar ett sociokulturellt perspektiv är att språk och tänkande är sammanvävt 

menar Dysthe (2003). Språket är skapat tillsammans med andra och genom språket upplever vi 

världen. Ur ett sociokulturellt perspektiv är kommunikationen mellan människor viktig för att 

människor ska lära och utvecklas. Säljö (2013, s. 41-42) menar att utgångspunkten i det 

sociokulturella perspektivet är att människan är en tänkande varelse som samtalar och tar till sig 

andra människors sätt att tänka genom talet. Språket är pedagogernas hjälpmedel för att 

interagera med andra. Språket blir därmed en tillgång för att tänka.  

Säljö (2013, s. 66,81) menar vidare att för att förstå människans lärande ur ett sociokulturellt 

perspektiv är det viktigaste begreppet redskap. Exempel på redskap är språk och böcker. De 

materiella och språkliga redskapen går hand i hand och utgör tillsammans kulturella redskap. 

Vygotskij kallar språkets roll för ”redskapens redskap”. I det sociokulturella perspektivet är 

språket ett verktyg för att förmedla och förstå andra människors tankar. Att ha språkförståelse och 

förmågan att kommunicera är betydande för människans lärande då det är genom språket vi kan 

uttrycka och formulera kunskaper till andra. 

Vidare menar Säljö (2013, s. 100-101) att det finns olika slags artefakter. De fysiska artefakterna 

har en viktig funktion då de utvecklar språket. Det som ingår i de fysiska artefakterna kallas för 

externa resurser och dessa är i form av att tänka, kommunicera, hantera konflikter och arbeta med 

människor i ett samspel. Det är detta som kallas för medierande redskap. Dessa medierande 

redskap blir en del av hur människan lär och vad hen lär. Det människan vet eller kan är ett 
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samspel med dessa redskap. Därför är det viktigt att pedagoger som redan lärt sig dessa redskap 

hjälper de barn som ännu inte lärt sig att förstå att de kan använda sig av kulturella redskap. 

Dessa redskap hjälper barnet att förstå sociala praktiker. Detta är ett viktigt element för att 

utveckla färdigheter och kunskaper.  

2.2 Teoretiska begrepp  

De begrepp som vi kommer att utgå ifrån är mediering och appropriering. Dessa begrepp hjälper 

oss att synliggöra pedagogernas förhållningssätt till de redskap som finns i förskolan samt se 

samband mellan dessa och lärandet. I det här sammanhanget blir även begreppen interkulturalitet 

och en diversifierad normalitet relevanta. De blir ett hjälpmedel för att kunna analysera 

pedagogernas förhållningssätt. 

2.3. Mediering 

Mediering hjälper pedagoger både att förmedla information mellan människor och hjälpa dem att 

minnas sina arbetsuppgifter. Detta fungerar som ett verktyg för pedagoger där man kan se 

samband mellan lärande och språket. Därför har vi valt begreppet mediering.  

Mediering innebär att vårt tänkande är format av vår kultur och dess intellektuella och fysiska 

redskap (Säljö 2000, s. 81). Med mediering menas att man använder redskap och verktyg för att 

förstå sin omvärld, så som språket tillsammans med andra (Säljö 2014, s. 298). Detta innefattar 

även andra uttryck så som kroppsspråk och gester. Genom dessa uttryck får vi en förståelse för 

andra människor (Säljö 2014, s. 301). Pedagogers och barns språkkunskaper skapas utifrån vilken 

kultur man kommer ifrån och vad man har för traditioner (Säljö 2014, s. 300). När en pedagog 

möter en ny kultur och inte har den kunskap innan om denna kan pedagogen välja att exkludera 

kulturen istället för att försöka förstå den (Säljö 2000, s. 76). Då behövs både de fysiska och 

intellektuella kunskaperna för att skapa en gemensam förståelse (Säljö 2014, s. 300). De fysiska 

redskapen finns till för att skapa förståelse och lärdom (Säljö 2000, s. 77).  
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2.4. Appropriering 

Appropriering är ett begrepp för att beskriva och förstå lärande. Med lärande menar vi både 

kunskap som lärs ut och som tas in. Förskolan är en miljö där barn får möjlighet att appropriera 

ny kunskap, så de blir begripliga för barnen. Därför har vi valt begreppet appropriering.  

Appropiering är tillfällen när människan tar till sig de språkliga redskapen och anammar ny 

kunskap (Säljö 2013, s. 37, 303). Genom att använda språket tillsammans med andra socialiseras 

vi till kulturella varelser. Språket lånar vi och använder för att utvecklas under hela vår livstid 

med hjälp av våra erfarenheter (Säljö 2013, s. 43). Människan befinner sig alltså i ständig 

förändring och utveckling där hen kan appropriera ny kunskap med hjälp av sina tidigare 

erfarenheter (Säljö 2000, s. 119-120). Appropriering innebär vidare att lära av varandra och 

utvecklas genom detta lärande. Genom deltagande och användandet av språket approprierar man 

ny kunskap från världen runtomkring. Den appropriering som sker tidigt i ett barns liv är viktig 

då det är vid den tidpunkten barnet lär sig sitt första språk och lär sig förstå det sociala samspelet 

i samhället (Säljö 2014, s. 305).  

2.5. Egna reflektioner av för och nackdelar med det sociokulturella 
perspektivet 

Vi anser att fördelarna med den sociokulturella teorin är att den synliggör språkets roll i 

förskolans vardag. Den hjälper till att förklara sambandet mellan pedagogers förståelse och 

inblandning i barns utveckling. Teorin och de två begreppen mediering och appropriering hjälper 

även oss att se pedagogerna som sociala varelser och hur de agerar tillsammans.  

Nackdelen med att välja den sociokulturella teorin är att den endast synliggör det sociala i 

förskolan. Teorin ger oss inte ett individperspektiv, hur denne handlar. Vi kan inte utgå ifrån 

individens erfarenheter. Perspektiven hjälper oss inte heller att titta på pedagogernas enskilda 

kunskaper utan pedagogerna tillsammans.  
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2.6. Interkulturellt förhållningssätt 

Att anamma en mångkulturell förskola handlar om att agera interkulturellt, att föra samman olika 

kulturer till en gemensam kultur. Därför anser vi att begreppet interkulturalitet är relevant för att 

förstå hur pedagoger förhåller sig i förskolan.  

 

Lunneblad (2006, s. 25) förklarar begreppet interkulturell som något man skapar tillsammans 

med andra där man exempelvis får förståelse för andra kulturer. Lahdenperä (2004, s. 17-18) 

menar att interkulturalitet står för handling, aktion och rörelse mellan människor. Interkulturalitet 

handlar om att skapa respekt och förståelse människor emellan. Det är en process för att skapa 

samhörighet mellan olika kulturer. Det är en term som innefattar interaktion, ett 

gränsöverskridande mellan olika kulturer som sätter även vikten om kulturmöten (Lahdenperä 

2004, s. 11-15). Att ha en kulturell medvetenhet skapar en öppenhet för olika kulturella uttryck. 

Individen får därmed en kännedem om den andres kultur och ett kritiskt tänkande. Genom detta 

får individen syn på sitt egna och andras synsätt. Därmed intar individen ett mellanläge där hen 

ställer sig utanför sin egen och den andres kultur och på så sätt se den egna kulturella kunskapen 

vidgas. Detta kan skapa förståelse mellan människor (Lahdenperä 2004, s. 18-19).  

2.7. Diversifierad normalitet 

En diversifierad normalitet handlar om att göra det annorlunda normalt. Barn i förskolan måste få 

uppleva att deras bakgrund och erfarenheter tas vara på. Därför anser vi att begreppet hjälper oss 

människor att öka vår medvetenhet om att arbeta normkritiskt samt ta vara på barns kulturella 

tillhörighet.  

 

Dalgren (2012, s. 162) menar att ha ett interkulturellt förhållningssätt handlar om att konstruera 

en diversifierad normalitet. Det innefattar en social process där man lyfter fram barns olikheter 

generellt och låter barnen vara och göra olika. Att bekräfta barnets kulturer bör vara en naturlig 

process i förskolan. En aspekt som kan problematisera arbetet med diversifierad normalitet är att 

den problematik om svårigheterna att ändra de rutiner som redan är satta i förskolan (Lunneblad 

2006, s. 102-103). 
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2.8. Teorisammanfattning 

Det sociokulturella perspektivet handlar om människors interagerande med varandra genom olika 

verktyg och redskap. Två begrepp som är kopplade till detta perspektiv är mediering samt 

appropriering. Dessa två begrepp går hand i hand då de synliggör samverkan mellan människor 

och hur de tar in kunskap genom denna samverkan. Begreppet interkulturellt förhållningssätt 

handlar om att arbeta med mångkulturalitet i förskolan, vilket man kan göra genom olika redskap 

och verktyg. I vår uppsats är även begreppet en diversifierad normalitet betydelsefullt då det 

interkulturella belyser att göra det annorlunda normalt i förskolan. 

3. Tidigare forskning  

I de databaser vi använt oss av fanns det både svensk och internationell forskning rörande vårt 

uppsatsämne. Vi ville främst fokusera på svensk forskning då vår nyfikenhet låg på vad som 

forskats om den svenska förskolan. Vi har valt att utgå från all relevant forskning utifrån studiens 

syfte och frågeställningar. Vi har även tagit del av forskning som belyser förskollärarnas 

kompetens gällande hanteringen av den mångkulturella förskolan. Eftersom förskolans läroplan 

belyser att ta del av andras kulturer främjar barns utveckling och lärande (Lpfö 98 rev.2016, s. 4). 

3.1. Pedagogen i den mångkulturella förskolan  

Anneli Schwartz (2013, s. 40-42) som är forskare i pedagogik belyser i sin artikel om en 

mångkulturell förskola. Det som diskuteras i artikeln är vikten av att välkomna alla barn och detta 

ligger i förskollärarnas uppdrag. Hon lägger vikt vid att pedagoger ger barnen variation i 

förskolan och i de aktiviteter som utförs, detta för att skapa trygghet och struktur. Ljungberg 

(2005, s. 109-110) skriver i sin avhandling om mångkulturell pedagogik. Denna pedagogik kan 

ge förutsättningar för att skaffa sig större insikt om sig själv som pedagog genom att se utifrån 

andras kulturella perspektiv. Detta innebär att det är viktigt att reflektera och vara kritisk hur 

pedagoger både undervisar och förhåller sig till olika dilemman. Ett fokus som kan underlätta är 

att ge barnen i förskolan kulturella alternativ. Det vill säga att pedagoger inte bara behöver utgå 

ifrån den svenska normaliteten utan att pedagoger kan ta in andra miljöer samt andra sätt att leva 

och kommunicera på. På så sätt bildas en möjlighet att pedagoger öppnar upp för 



11 

 

normalitetsbegreppet och fyller förskolan med kultur och tillgång. På så vis ökar möjligheterna 

till en samförståelse för respekt och förståelse.  

3.2. Matsituationer i den mångkulturella förskolan 

Eunsook Hyun (2001, s. 3-13) är forskare i USA och hennes inriktning är bland annat tvåspråkig 

undervisning och mångkulturellt perspektiv. I hennes vetenskapliga artikel förs en diskussion om 

att kultur är ett komplext begrepp i förskolan. Detta synliggörs inte minst i förskolans 

matsituationer. Där kan det finnas barn som är vana att äta på ett sätt som bryter förskolans 

matnormer. Detta visar att barn inte behöver ha endast en kultur utan att det blir en mångkultur 

som synliggörs. Detta kan synliggöras genom att barns kulturer krockar med förskolans kultur. 

Därför är det viktigt att observera barns tankar, handlingar och kommunikation, så att pedagoger 

kan få syn på bland annat maktrelationer. 

Skans (2011, s. 106) påpekar i sin avhandling om matsituationer där han menar att matstunder 

ger stöttning till barns utveckling och förståelse av andras tankesätt, kulturer och traditioner. 

Detta är gynnsamt för barns språkutveckling och deras känsla för tillhörighet i sitt egna språk. 

3.3. Pedagogens bemötande i den mångkulturella förskolan  

Pedagogikforskaren Monica Medina- Jimenez från USA (2015, s. 2-3) skriver i sin artikel att det 

är viktigt att pedagogen engagerar barn för att ta till vara på barns kulturer och ge känslan att alla 

är lika värda. Ett verktyg pedagoger kan använda sig av i förskolan för att gynna mångfalden är 

böcker. Även pedagogikforskarna Chi-Hung Leung och Ming-Tak Hue från Hongkong (2016, s. 

1-2) skriver i sin artikel att lärarens kompetens i förskolan är en viktig del i förskolans arbete för 

barns framtida välmående och framgång. Studien visade att lärarnas brist på kunskap kan 

resultera i att barn glöms bort. Forskarna hävdar tre saker en förskollärare behöver införskaffa i 

sitt arbete med mångkulturalitet i förskolan. Först bör pedagogen vara medveten om att det finns 

multikulturalitet i förskolan samt färdigheter för att arbeta med detta. För att utgå från det 

mångkulturella arbetet i förskolan behöver pedagoger förstå barns olika kulturer samt behärska 

den kunskap och de färdigheter som behövs i arbetet med mångkulturalitet. Att ta vara på barns 

etniska bakgrund ger lärare förståelse för barns lärande på nya sätt. Detta främjar även 

pedagogers relationer med barn i förskolan (Leung och Hue 2016, s. 11).  
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Linda Palla (2011, s. 30) är forskare inom specialpedagogiska frågor med fokus på bland annat 

barns olikheter och språk. Palla menar för att kunna ge barnet de bästa förutsättningarna behöver 

förskolllärare diskutera mångkulturalitet för att få samma syn. Det är därmed upp till varje 

enskild förskola, avdelning och personal att tolka och arbeta fram. Utgångspunkten är att barnen 

strävar mot gemensamma normer och garanteras möjligheter till en önskvärd personlig 

utveckling. Ett positivt lärande av kunskaper och kompetenser ses även som nödvändiga för att 

verka och fungera som människa i samhället (Palla 2011, s. 13).  

3.4. Språkets betydelse i den mångkulturella förskolan 

Skans (2011, s. 14) påpekar att det blir allt vanligare att barn på förskolan talar olika språk. Detta 

hanteras olika i förskolan och kan bero på olika faktorer. För att hantera barns språkutveckling 

behövs pedagoger eller andra kompetenta lärare som möter barnen i deras språk. Det handlar då 

om tillgången på pedagoger som talar barnets modersmål eller önskemål på språklärare i 

förskola. För att kunna möta barn med ett annat modersmål än svenska är det viktigt att vara 

öppen och visa vilja att lära. Förskolan är för vissa barn det första mötet med det svenska språket. 

Därför blir språkläran i förskolan en viktig del av den pedagogiska verksamheten. Skans (2011, s. 

14) menar att när samhället förändras och efterfrågan på modersmålslärande ökar i förskolan ökar 

även kravet på förskolor och lärares kompetens att erbjuda barnen språkinlärning. Alla 

institutioner i Sverige som förskolan har sina egna traditioner om hur man alltid har gjort i 

förskolan. Därför kan det vara en svår uppgift för lärare att ändra dessa traditioner som existerar. 

Pedagogerna kan använda sitt egna modersmål som stöd för barnen. Detta visar på en acceptans 

att använda andra språk än svenska (Skans 2011, s. 91).  
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3.5. Miljön som stöd 

Skans avhandling (2011, s. 88) lyfter fram förskolor som arbetar med mångkulturalitet. Dessa 

förskolor har haft dockor i förskolan. Dockorna fungerar som en förstärkning av 

grupptillhörigheten. Ett interkulturellt förhållningssätt kan ta vara barnens språk, kultur och 

erfarenhet (Skans 2011, s. 43-44). Sagoläsning är ett verktyg till att stärka barns språkutveckling. 

Pedagoger kan komplettera sagoläsningen med handdockor eller mjukisdjur som barnen får 

utdelade inför sagostunden. Exempelvis kan de barn som har blivit tilldelad den handdocka som 

nämns i sagan få i uppgift att visa upp den för de andra barnen. Pedagoger kan även ge barn stöd i 

form av bilder där de kan förstora bilder från sagoböckerna (Skans 2011, s. 84-85). I Skans 

undersökning framkommer det av pedagogerna att det främst är i samlingar som de arbetar 

språkutvecklande. I dessa planerade aktiviteter används modersmålsstöd, teckenstöd, bilder och 

konkreta föremål konsekvent. Barnens möjligheter att förstå innehållet i språket ökar när de kan 

söka stöd i det konkreta. Pedagoger använder även sin omgivning som stöttning för att förtydliga 

det man menar (Skans 2011, s. 89-90, 108).  

3.6. Problematiken i den mångkulturella förskolan 

Lunneblad (2006, s. 29) hänvisar till tidigare forskning som handlar om lärare. Där framkommer 

det att lärare upplever brister i deras kunskaper och kompetenser för att arbeta med mångkultur i 

förskolan. Det behövs förberedelser och bredare kunskap om sociala förhållanden i förskolan för 

att pedagoger ska kunna arbeta med mångkulturalitet i förskolan. Lunneblad (2006, s. 42) menar 

att barn ska ges möjlighet att känna sig som en del av både sin och förskolans kultur. Förskolan 

har i uppgift att ge barn möjlighet till språkutveckling för att stödja barnet i sin 

identitetsutveckling. Pedagoger behöver vidare insikter i sig själva och de värderingar de har för 

att hjälpa och möta barn med andra kulturer. 

Lunneblad (2006, s. 102-103) menar att det finns rutiner som är inpräglade i verksamheten som 

kan vara svåra för vissa lärare att släppa, så som olika kunskaper om vad mångkulturell mångfald 

innebär. Lunneblad (2006, s. 108-109, 169) observerade pedagogernas arbete med 

mångkulturalitet i förskolan. Pedagogerna involverade flerspråkighet i sånger och ramsor vilket 

är ett vanligt sätt att arbeta med mångkulturalitet i förskolan då sånger och ramsor redan finns 

inpräntade i förskolans vardag sedan länge. Allting måste brytas ner, menar Lunneblad. Man 
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måste pedagoger emellan prata och diskutera med varandra, först om mångkultur begreppet, till 

mångkultur i förskolan till mångkultur hos barnen och sedan diskutera om begreppet mångkultur 

i lärandet. Viktigt för förskollärare i arbetet med mångkulturalitet blir att arbeta med barns 

kulturer samt att alla barn känner sig delaktiga i förskolan. 

4. Metod och material 

Här kommer vi att redogöra för metodval, genomförande, motivering av material och det urval 

samt de etiska principer vi har utgått ifrån i vår studie. Avslutningsvis kommer vår 

metoddiskussion.  

4.1. Metodval 

Våra frågeställningar handlar om hur pedagoger i förskolan förhåller sig till matsituationer och 

hur pedagoger under sångsamling resonerar och praktiserar med hjälp av språket. Därmed har vi 

valt en kvalitativ metod. Vi vill se pedagogerna i deras naturliga miljö och få en förståelse för 

pedagogernas värld i förskolan. En kvalitativ metod är betydelsefull av den orsaken att dess data 

inte bestämmer hur mycket eller hur länge något är, utan det är kvaliteten i materialet som räknas. 

En kvalitativ utgångspunkt är att forskaren ska komma nära de miljöer och människor som 

studeras. Genom detta får vi mer kunskap om studiens syfte menar professorerna inom sociologi 

Göran Ahrne och Peter Svensson (2015, s. 8-15). Resultatet i en kvalitativ metod ska vara 

djupgående vilket var en utav anledningarna till att vi valde en kvalitativ metod, då det är detta vi 

ska göra med hjälp av tidigare forskning, teori och litteratur menar filosofie doktorn i pedagogik 

Staffan Stukát (2011, s. 35). Vår metodanalys kommer att vara en tematisk analys. En allmän 

analys som platsar in i en kvalitativ undersökning som sorteras under olika teman vilket 

professorn i social vetenskap Alan Bryman förklarar (2011, s. 528-529). 
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4.2. Genomförande  

Vi började vår studie med att ta kontakt via mejl till den VFU-förskola vi valt. Vi informerade 

förskolechefen om vårt syfte och om studiens upplägg. Vi fick ett godkännande av hen och 

började mejla de två avdelningarna som vi ville undersöka. Vi bestämde träff och genomförde en 

gruppintervju för att förskollärarna skulle känna sig bekväma och trygga. Anledningen till detta 

är att personen i fråga hade kunnat känna sig i underläge då vi var två som intervjuade en individ. 

Därför valde vi att utföra en gruppintervju med tre förskollärare. Denna intervju tog ungefär en 

timme. Vi utförde intervjun på förskolan i deras personalrum där endast de intervjuade och vi var 

närvarande. I slutet av intervjun tackade vi de intervjuade och gick vidare ut i de två valda 

avdelningar, en småbarnsavdelning samt en storbarnsavdelning för att utföra våra observationer.  

Vi tydliggjorde för förskollärarna att de är anonyma i undersökningen genom att vi gav dem 

varsitt samtyckesbrev (Se bilaga 1). De fick skriva under att de godkänner att de blir intervjuade 

och att de material vi samlar in via ljudinspelning och skriftlig dokumentation används endast i 

vår uppsats. Innan observationerna kunde äga rum fick pedagogerna ett samtyckesbrev där de 

informerades om vårt syfte med observationerna samt deras rätt till att vara anonyma och att de 

fick avsäga sig från att bli observerade när som helst utan förvarning. Detta brev fick de även 

skriva på så det blev tydligt att de godkände vår närvaro (Se bilaga 2). Första observationen ”en 

förmiddag” utförde vi samma dag.  

Efter intervjun diskuterade vi (Elin och Emma) kort vad som togs upp. En aspekt som 

synliggjordes och som vi inte hade tänkt på innan intervjun var miljöns betydelse. Vi bestämde 

oss för att observera miljön den sista halvtimmen av den första observationen, ”en förmiddag”. 

Samma dag, efter diskussionen, observerade vi ungefär två och en halv timme. Denna 

observation kallas ”en förmiddag”. Den första timmen observerades en småbarnsavdelning (1-3 

år) och andra timmen en storbarnsavdelning (3-5 år) där syftet var att observera förskollärarna i 

aktion även med andra pedagoger. Sista halvtimmen använde vi oss som sagt till att observera 

miljön på avdelningarna för att synliggöra hur pedagogerna använder miljön, denna observation 

kallas ”miljö”. Nästa observation skedde under två tillfällen under samma dag en vecka efter, ”en 

sångsamling” samt ”lunch”. I en sångsamling observerade vi endast pedagogerna under själva 

sångsamlingen. Vi ville få reda på hur pedagogerna använder språket för att lyfta barns olika 

kulturer och hur man som pedagog kan göra. Denna observation tog ungefär 25 minuter. Under 
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”lunch” observerade vi pedagogerna ungefär 40 minuter. Här ville vi se hur pedagoger tar vara på 

barns olika kulturer. 

4.3. En inspelad intervju 

Vi har valt att utföra en intervju för få svar på våra frågeställningar. Vi ville synliggöra 

kroppsspråk och miner. I intervjun var utgångspunkten att upptäcka något nytt och få nya 

kunskaper om informanternas synsätt. Vi har valt ett lågt antal intervjupersoner för att tolka och 

förstå informanternas svar som framkommit. Vi ville gå in på djupet och förstå tolkningarna och 

kunna ge vår uppmärksamhet på dessa så djupgående som möjligt. Detta metodval stöds av 

lektorerna i pedagogik från Danmark Ulf Brinkkjær och Marianne Høyen (2013, s. 107).  

Anledningen till att vi endast valde tre förskollärare att intervjua var att det endast fanns tre 

förskollärare på förskolan att intervjua. Vi hade från början tänkt intervjua fyra förskollärare. I 

intervjun ville vi ha förskollärares svar då vi anser att det är mest relevant till vår uppsats. I 

observationerna observerades dock även barnskötare blandat med förskollärare. Detta kan 

påverka vårt svarsalternativ att vi endast får en liten bild av förskollärarens resonerande om barns 

olika kulturer och språk.  

Vi har utgått ifrån en intervjuguide (Se bilaga 3). Denna intervjuguide utformades efter våra 

frågeställningar. Vi utformade frågorna så informanterna inte hade möjlighet att svara ”ja eller 

nej” utan var tvungna att ge mer utförligare svar. På så vis blev möjligheterna större att vi skulle 

få svar på våra frågeställningar. När vi formulerade våra frågor var syftet att analysera hur 

pedagoger resonerar och arbetar med mångkultur i förskolan. Frågor om mångkulturalitet var 

något som låg i fokus i intervjufrågorna då vi ville få reda på om de har kunskap om begreppet 

mångkulturalitet. Tanken var att få förståelse för hur de tar till vara på olika kulturer i 

matsituationer under sångsamling samt om språket är nyckeln till att förstå olika kulturer. 

Intervjuguiden har används som en mall och inte följts till punkt och pricka, exempelvis kom vi 

in på miljöns betydelse under intervjun. Detta i enlighet med vad lärarna inom forskningsmetodik 

Runa Patel och Bo Davidson (2011) menar att det är viktigt att vara öppen och ge följdfrågor. 

Detta tillvägagångssätt stödjs även av professorerna inom sociologi Ulla Eriksson- Zetterquist 

och Göran Ahrne (2015, s. 38-39) som menar att följdfrågorna är till för att ge informanterna 

större andrum och för att få en bredare bild i hur pedagoerna tänker, alltså mer infallsvinklar.  
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Vi antecknade samt använde våra mobiltelefoner till ljudinspelning under intervjun. Vi ville inte 

gå miste om något informanterna sade i intervjun därför valde vi att spela in deras röster på 

mobiltelefonen. Vi ansåg att filma inte var nödvändigt då vi förde stödanteckningar ifall det 

skulle hända något med vår ljudinspelning. Vi valde att transkribera intervjun eftersom vi ville få 

en analys av vad förskollärarna sagt och vilka språkliga detaljer de använt sig av. Vi valde att 

skriva ner de talande orden exakt efter ordalydelsen. Vi markerade även vem som sagt vad av 

förskollärarna genom att använda initialer. Med denna teknik får transkriberingen en helhet och 

dialogen blir lätt, att både läsa och förstå när vi skulle analysera materialet. 

Vi var noga med att arbeta forskningsetiskt och informera de intervjuade att detta är frivilligt och 

att de när som helst kan avsluta intervjun. Eriksson- Zetterquist och Ahrne (2015, s. 49-52) menar 

att det är betydelsefullt att informera eftersom intervjun är frivillig och att informanterna 

garanteras full anonymitet. 

I efterhand kompletterade vi våra intervjufrågor med ytterligare sex frågor som vi ville ha svar 

på. Dessa frågor och svar skedde via mejlkontakt med pedagogerna från förskolan (Se bilaga 

3.1). 

4.4. Observationer med fältanteckningar 

Vi har valt att utgå ifrån observationsmetoden icke-deltagande observationer. Anledningen till val 

av observationer var att komma nära pedagogerna i deras naturliga miljö. Nackdelen med en 

icke-deltagande observation är att man inte kan resonera med informanterna om hur de tänker. Vi 

ansåg vidare att denna metod var mest lämplig då vi skulle studera hur pedagogerna arbetar och 

inte ville påverka det som hände i verksamheten. Vi agerade i bakgrunden och antecknade hur 

pedagogerna resonerade och hur de använde språket i olika situationer. Detta stöds av lektor inom 

pedagogiskt arbete Karin Franzén (2014, s. 62). Observationerna dokumenterades skriftligt då det 

är en god tanke att föra anteckningar för att öka sin förståelse för materialet enligt Franzén (2014, 

s.62). 

 Anledningen till att vi inte valde att använda videokamera vid observationerna var på grund av 

den risken att barn och pedagogerna möjligtvis skulle agera annorlunda eller känna sig 

obekväma. En övervägning var även att det skulle ta tid att gå igenom filmerna och transkribera 

dem. Vi utgick inte från färdiga observationsscheman. En nackdel till att välja bort 
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observationsschema är att det tar tid att konstruera ett observationsschema och hålla ordning på 

flera kategorier vid observationen. Detta kan öka risken för misskrivningar i schemat på grund av 

den överblick man som observatör ska ha över sitt schema (Stukát 2011, s. 97). Därför valde vi 

att agera närvarande i observationerna för att samla in så mycket material som möjligt. Denna 

observationsmetod kallas enligt Patel och Davidson (2011, s. 91-98) för ostrukturerade 

observationer. 

4.5. Urval  

Vårt urval har varit strategiskt då vi varit i kontakt med de människor som varit relevanta för vår 

studie. Detta benämns enligt filosofie doktor och lektor Magnus Öhlander (2011, s. 29-30) som 

snöbollsvarianten. Detta innebär att vi har varit på plats och observerat och intervjuat både 

förskollärare och barnskötare om hur de står till förhållande till våra frågeställningar. Vi har 

intervjuat tre förskollärare och även observerat hur de och resterande barnskötare arbetar för att ta 

vara på barns olika kulturer med språket som stöd.  

Undersökningen skedde på två förskoleavdelningar, en småbarnsavdelning samt en 

storbarnsavdelning. Vår utgångspunkt var att hitta en förskola som arbetade medvetet med barns 

olika kulturer. Därför tog vi kontakt med en av våra VFU-förskolor som arbetade med detta. Att 

välja sin VFU-förskola kan vara en nackdel då personalen känner en utav oss sedan tidigare som i 

sin tur kan påverka pedagogernas agerande och svar (Franzén 2014, s. 61). Vi valde trots detta att 

genomföra undersökningen på en av våra VFU-förskolor på grund av den möjlighet förskolan 

skulle ge oss. Förskolan ligger i en medelstor svensk stad. 49 av de 52 barn som är inskrivna på 

förskolan har en annan kulturell bakgrund än svenska och har svenska som andraspråk. Barnen på 

förskolan är mellan 1-5 år. Vi har valt att använda ett fiktivt namn på förskolan som är 

Regnbågen.  
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4.6. Etiska principer  

Vi har arbetat forskningsetiskt som handlar bland annat om ta hänsyn och ta respekt till den 

verksamhet vi undersökt. Nedan kommer vi att förklara vad det innebär (Vetenskapsrådet 2002). 

Informationskravet betyder att vi som forskare ska upplysa de personer som kommer att 

medverka i studien och i det här fallet, förskolechefen, förskollärarna och barnskötarna. Det är 

betydelsefullt att berätta för de inblandade om studiens syfte och hur undersökningen i stora drag 

kommer att gå till. Det är även viktigt att vara tydlig och informera om att personerna i 

undersökningen deltar på sina egna villkor genom att de kan säga nej till att fortsätta även om de 

från början sagt ja till att delta.  

Samtyckeskravet betyder att personerna i studien har själva rätt att bestämma om de vill 

medverka i undersökningen eller inte. Om en informant vill avbryta sin medverkan står hen fritt 

att göra detta. Om barn ska delta i undersökningen krävs det föräldrars godkännande. Alla de 

medverkande pedagogerna både de som skulle intervjuas och observeras har informerats och fått 

skriva under att de godkänner vårt inblandande i verksamheten. 

Konfidentialitetskravet innebär att deltagarna och deras personuppgifter i undersökningen ska 

hållas hemliga då utomstående inte ska ha möjlighet att identifiera de medverkande. För 

forskaren gäller det att ha tystnadsplikt om detta så att det ska vara omöjligt för utomstående att 

komma åt uppgifterna.  

Nyttjandekravet betyder att materialet forskaren fått fram, i det här fallet anteckningar, 

observationer och en inspelad intervju endast används för vår uppsats. Det innebär att man som 

forskare utgår ifrån att det endast är vi som får ta del av materialet och när man är klar med 

materialet ska det raderas för att det inte ska spridas vidare.  

Vi har tillämpat alla dessa principer genom att skicka ut ett informationsbrev till förskolechefen 

via mejl för att rådgöra om vi fick godkännande att både göra en intervju och observationer på 

förskolan. I detta mejl informerade vi hen om studiens syfte och hur vi planerar att gå tillväga. 

När vi fått ett godkännande skickades även information om studien till de två avdelningar vi 

skulle observera och intervjua, detta enligt informationskravet. Stor vikt har lagts på att informera 

alla inblandade att de när som helst har rätt att avbryta sin medverkan. De har informerats om att 

deras namn kommer att hållas hemliga. Vi har bett de inblandade skriva på ett samtyckeskrav för 
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medverkan i studien. Vi hade i åtanke att alla pedagoger som var inblandade kanske inte har mod 

nog att avsluta intervjun eller observationerna utan kanske visar motvilja istället genom att svara 

kort eller visa ett nervöst kroppsspråk. Då blir vår uppgift att avbryta observationen eller 

intervjun, detta enligt samtyckeskravet. Vi har informerat att materialet vi samlat in endast 

används i studien och raderas när vår uppsats är klar. De inblandade har fått information om att vi 

kommer använda fiktiva namn i uppsatsen och inget kommer att länkas till varken förskolan eller 

pedagogerna detta enligt med konfidentialitetskravet. Vi kommer inte spara vår insamlade empiri 

efter vår uppsats. All information kommer att förstöras från observationerna och intervjun. När vi 

använder förskolan och pedagogernas namn i vår uppsats kommer de vara påhittade enligt 

nyttjandekravet. Detta i enlighet med de professorn inom pedagogiskt arbete Annica Löfdahl 

menar (2014, s. 34-37, 40-41, 38). 

4.7. Uppdelning av arbetet 

Eftersom vi är två studenter som skriver denna uppsats ska vi redogöra för vem som har arbetat 

med vad under vår process. Vi kan enigt säga att vi har gjort majoriteten av arbetet tillsammans i 

biblioteket. Vi har turats om att vara den som skriver på datorn. Vi har båda läst all litteratur vi 

har använt oss av till vår uppsats samt varit närvarande vid intervjuer och observationer. Vi har 

bollat idéer och funderingar fram och tillbaka och kompromissat om hur vi skulle lägga upp 

arbetet. När vi har skrivit analys och resultat har vi gjort detta tillsammans genom diskussioner. 

Vi har använt oss av varandras kunskaper, exempelvis kunde Emma resonera bättre under metod 

delen medan Elin var bättre på engelska under English abstract. Dock vill vi förtydliga att detta 

gjordes tillsammans för att diskutera vad som skulle skrivas. Vi har träffats så gott som alla 

vardagar och gått igenom varje stycke tillsammans. Vi har pratat och diskuterat om hur vi ska 

skriva, vilka metoder är mest lämpliga för vår uppsats? Vad för metodanalys ska vi använda oss 

av? Vad kan man forska vidare i för frågor? Vi känner båda att vi har deltagit lika mycket i denna 

uppsats och bidragit med olika kunskaper, som ovannämnt. Vi anser att vi är på samma nivå och 

har diskutera om beslut samt funderingar genom uppsatsarbetet. 
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4.8. Metoddiskussion  

Vi har diskuterat vem resultatet är riktad till? Kan vårt resultat generaliseras eller gäller vårt 

resultat endast för förskolan Regnbågen? Värdet förändras beroende på hur stor gruppen är. 

Utifrån vår undersökning kan vi inte dra generaliserbara slutsatser om andra förskolor eller 

förskollärare kring mångkulturalitet eftersom vår empiri är gjord i en förskola med ett fåtal 

pedagoger. Vårt mål har varit att finna litteratur och tidigare forskning som är relevant för att 

analysera och stärka våra resultat. Val av förskollärare och barnskötare var att få syn på deras 

tankar och förhållningssätt (Stukát 2011, s. 136).  

Anledningen till att vi har valt en kvalitativ forskningsmetod är att vi ville studera vårt 

problemområde och tolka dessa utifrån dess kontext. En kvantitativ forskningsmetod hade inte 

gett oss möjlighet att använda ostrukturerade frågor eller gett oss friheten att studera exempelvis 

miljön som blev ett sidospår i vår studie. En kvantitativ metod innebär att forskaren redan har en 

klar bild från början över vad som kan studeras och även resultatet ska ske i form av siffror eller 

tabeller. En kvalitativ metod går däremot in på djupet och beskriver hur, vad och varför saker och 

ting är. Precis som vi arbetar utifrån vilket är att försöka tolka vårt resultat i ett sammanhang och 

beskriva enligt en kvalitativ metod (Stukát 2011, s. 34-40).  

Reliabiliteten finns på intervjufrågorna då de var utförligt gjorda. Målet med varje intervjufråga 

var att de skulle relatera till våra frågeställningar. Efter intervjun och observationerna insåg vi 

saknaden om empiri gällande språket. En del empiri hade vi utvunnit via våra observationer och 

delvis i intervjun. Dock kände vi att empirin inte gav oss svar på alla frågor. Därför valde vi att 

skicka ut kompletteringsfrågor till pedagogerna via mejl. I efterhand uppstod en diskussion 

mellan oss vidare om vi skulle utfört en pilotintervju innan intervjun. Om vi skulle anordnat en 

pilotintervju innan intervjun hade det varit till hjälp då vi möjligtvis hade lagt till frågor om 

språket till intervjuguiden (Stukát 2011, s. 131). Angående validiteten hade vi önskat att intervjua 

en till förskollärare för att öka vår empiri för att få mer kunskap eller mer svar på våra 

frågeställningar.  

Vi är medvetna om att de intervjuade kan ge oss fel svar. De kan ge svar som de intervjuade 

endast ger för de tror att det är det vi vill höra, men eftersom det var en utav våra VFU förskolor 

som vi undersökte ansåg vi att förtroendet fanns (Stukát 2011, s. 135). Generaliserbarheten gäller 

bara på Regnbågen. Därför blir det svårt för oss att generalisera vårt resultat.  
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5. Resultatredovisning 

Nedan redovisas de resultat som framkommit i studien. Anledningen till att vi ville utföra både 

intervjuer och observationer var att få svar på våra frågeställningar. Vi ansåg genom att både 

intervjua och observera får vi ett bredare perspektiv på våra frågor. Kapitlet är indelat i fem olika 

avsnitt som baseras på en intervju och några observationer. Förskolan nämns som Regnbågen. De 

intervjuade tilldelas en bokstav; A, B och C, för att förtydliga resultatet. I observationerna nämns 

alla pedagoger som pedagoger då är det irrelevant för våra frågor vem som agerar när då vi inte 

ska analysera personena i sig, utan perosnalen som en enad grupp.  

5.1. Hur resonerar pedagogerna om betydelsen av mångkulturalitet på 
Regnbågen? 

Vi sitter i personalrummet, ljusen på borden är tända och det är fortfarande inte helt ljust ute än. 

De tre förskollärarna sitter och väntar på våra frågor. Vi börjar och stämningen är lätt och glad. 

Vi kommer till en fråga om deras uppfattning om mångkultur. Förskollärarna är först tysta en 

kort stund innan de svarar. De håller med varandra om deras förklaringar, att det handlar om 

interkulturalitet. Under intervjun framkommer det att förskollärarna, A, B och C har likartade 

tankar om vad mångkultur är. Samtliga förskollärare är eniga om att de hade kunskap om vad 

begreppet mångkultur har för innebörd. De är alla eniga om att det handlar om olika kulturer som 

existerar i en gemenskap. Alla de intervjuade är eniga om att det är viktigt att ta vara på barnens 

hemkulturer i förskolan. Person B nämner även den mångkulturella almanackan som hjälpmedel. 

Denna är användbar när man vill få syn på olika kulturer, högtider och traditioner. Person B talar 

om begreppet interkulturell i samband med mångkultur. Hen menar att om man ska förklara 

begreppet mångkultur så använder man interkulturalitet för att förklara mångkultur. Detta visades 

i citaten nedan; 

 

”Jag tänker på olika kulturer, kulturer kan vara så olika i exempelvis i varje familj, arbetsplats 

inte bara ens religion (A)”. 

 

”Varje familj har olika kulturer som vi vill försöka ta till vara på (A, B och C)”.  
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5.2. Hur agerar och tänker pedagoger i matsituationer? 

 

”Nej, sätt er ner på era stolar! Här äter vi i lugn och ro!” 

 

Som citatet ovan indikerar är det lunch på förskolan Regnbågen. Det serveras köttfärssås och 

spaghetti, en favorit bland barnen på förskolan. Vi är (Elin och Emma) placerade på varsin 

avdelning. På småbarnsavdelningen är det bland annat ett bord med fyra barn och en pedagog. 

Barnen blir helt till sig och börjar skoja och skratta när de ser matskålarna. Två barn börjar slåss 

om köttfärssåsskålen så köttfärssås rinner på bordet. Pedagogen blir irriterad och säger åt barnen 

att ”lugna ner sig, här äter vi i lugn och ro”. Det börjas prata om att köttfärssåsen inte smakar som 

den gör hemma och barnen börjar diskutera om olika typer av köttfärssås som de brukar äta. 

Pedagogen avbryter snabbt diskussionen och förklarar att det är såhär köttfärssåsen smakar hos 

oss på förskolan. Pedagogen påpekar igen att det ska vara lugn och ro när vi äter då det är en 

sådan stund på dagen som vi kan passa på att vara det. Pedagogen ber barnen att de ska ha matro 

och börja äta upp maten. Barnen är sugna på att äta med händerna då alla inte riktigt fått in 

tekniken med kniv och gaffel. Pedagogen säger åt barnen att inte göra det och hjälper barnen med 

besticken.  

 

På storbarnsavdelningen är det bland annat ett bord med sex barn och en pedagog. Det pratas 

högt och glatt om förmiddagens skogstur. Barnen börjar sjunga en låt. Pedagogen avbryter genast 

barnen med ”Nej nej nej, inte sjunga under maten, det vet ni att vi inte gör. Vi stör de andra 

borden då!” För nu när vi äter ska det vara lugnt och behagligt. Barnen börjar äta spaghettin med 

händerna för att det är svårt att få upp allt på gaffeln. Pedagogen tar upp sina bestick och säger att 

vi har bestick för att använda dem och ni vet att vi inte äter med händerna. Pedagogen poängterar 

att äta med händerna inte är något bordsskick och så kan ni inte göra när ni börjar skolan. Ta nu 

upp era bestick, så hjälper jag er. 

 

I observationstillfälle ”lunch” kunde vi se att förskolans kultur går före barnens olika kulturer. 

Normerna verkade för starka för pedagogerna att ändra i matsalen. I denna observation 

synliggjordes pedagogers agerande under lunch. Exempelvis var det strikt på att använda kniv 

och gaffel när man åt. Barnen fick inte äta med händerna vilket man gör i vissa kulturer. 
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Pedagogernas fokus under lunchen var att hålla ordning och reda på barnen vid matbordet det vill 

säga, inga höga röster, äta med besticken och sitta still. Det fokuserades inte på funderingar som 

barnen hade. Normen vid lunchen verkade enligt oss vara att det ska vara lugnt och tyst.  

Person A menar i intervjun att de tänker på traditioner i förskolan. Hen menar att de anpassar sig 

efter olika kulturer och funderar alltid kring om olika situationer i förskolan är anpassade för alla 

barn. Detta visades i citatet nedan; 

”Vi försöker ta in andras kulturer i förskolan, men samtidigt så skapar vi tillsammans med 

barnen vår egen kultur och normer (C)”. 

 

5.3. Hur bemöter pedagoger barn med annan kulturell bakgrund? 

Under intervjun svarar pedagog C att man utvecklas som person genom utbildning. Person B 

menar att man i arbetslaget tillsammans jobbar fram hur man bör arbeta med barns olika kulturer 

i förskolan. Detta visades i citatet nedan; 

”Vissa förskolor kan agera panikartat om de får in ett nyanlänt barn för de inte har den 

kompetens eller kunskap till att välkomna barnet. Vi har varit med om detta flera gånger. Vi 

känner därför att vi har mer kunskap om hur man kan gå till väga i en sådan situation (C)”. 

Förskollärarna anser att en mångkulturell förskola är en förskola som har olika kulturer. De 

menar att alla förskolor är mångkulturella i den mån att vi alla har olika kulturer. Man kan ha 

olika kulturer inom en och samma kultur, då person B menar att varje familj kan ha olika 

kulturer. Förskollärarna menar att kunskap är viktigt i arbetet med mångkulturalitet. Hur ska man 

som pedagog tackla vardagen? Detta exemplifiseras i citatet nedan; 

”Dem områden som beskrivs som mångkulturella är de familjer som inte bott i Sverige så 

länge och som har olika kulturer och språk. För en del förskolor kan det upplevas som att 

vissa pedagoger inte alls är vana med nyanlända i förskolan och vet inte alls hur man ska 

hantera det. Medan för oss är det en del av vår vardag. Vi vet hur man ska hantera och det är 

ingen stor grej så. Man ska bemöta barnen som om de vore vem som helst (A)”. 

Förskollärarna menar att man inte ska få panik i en sådan situation utan man ska ta det lugnt och 

möta barnet och föräldern där de befinner sig just nu.  
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På Regnbågens förskola tar förskollärarna upp olika arbetsmetoder som kan skapa positiva 

kulturmöten. Exempel de tog upp var arbetet med begreppet interkulturalitet, läroplanen samt 

likabehandlingsplanen. De betonar vikten av att varje pedagog har samma fokus om 

mångkulturalitet. Förskollärarna tog även upp fördemar. Exempelvis att man som pedagog kan ha 

förutfattade meningar om ett barns kultur vilket inte stämmer överens med hur kulturen utspelar 

sig i verkligheten. Förskollärarna vill möta barnet där hen är just nu och inte var de tror barnet är. 

Detta visades i citatet nedan; 

”Det är viktigt att arbeta lika-olika, att man är intresserad av individen och vad vi kan skapa 

tillsammans här i förskolan (B)”. 

 

När det kommer till traditioner i förskolan är deras viktigaste punkt enligt dem själva att 

välkomna alla föräldrar och barn. Alla ska känna sig välkomna. De funderade mycket kring hur 

exempelvis Lucia är utformad så att det inte förekommer några typiska fördemar, normer eller 

dold religion i firandet. Förskollärarna menar att de ser Lucia mer som en ljusfest för alla på 

förskolan. Detta visades i citatet nedan; 

 

”När det var Lucia i fjol såg vi till att det var en ljusfest. Barnen gjorde lyktor. Vi skapade en 

mysig stämning. Alla var välkomna att sjunga med i våra texter. Vi säger inte att barnen 

måste ha på sig lucialinnen utan det är helt frivilligt. Vi utgick från svenska språket. Men vi 

pratade om hur vi ska lyfta de andra språken som finns på förskolan, men vi tänkte att det kan 

bli ett dilemma. För att ta upp alla språken går inte på grund av brist på kunskap och att bara 

lyfta ett språk blir favorisering. Så därför tänkte vi att vi har svenska bara eftersom det är vårt 

gemensamma språk (A)”. 

 

Vid observation ”miljön” kommer vi in i hemvrån på storbarnsavdelningen. Det är ett rum i 

rummet. Det är neutrala färger i rummet och även på docksängen, spisen, bordet, lampan och 

mattan. Allt material är i barnens höjd. Det förekommer också återvinningsmaterial som barnen 

kan utnyttja genom att forma och skapa olika föremål. Det finns också utklädningskläder i olika 

material exempelvis kläder som symboliserar olika djur från hela världen, en mexikansk poncho 

och en regnbågsklänning. I hemvrån finns det också olika slags dockor som har olika hudfärger. 

Detta visas i citatet nedan; 
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”Vi försöker ha dockor så att varje barn kan känna igen sig i, så att barnet kan identifiera sig 

med. Så att barnet känner sig inkluderad och hemma i miljön (C).” 

I intervjun menade förskollärarna att hemvrån är en viktig plats för att både identifiera och 

utveckla sig själv. Samtidigt menade de att man måste vara kritisk och vaksam till hur hemvrån 

används och vilket material man erbjuder i hemvrån. Detta menade förskollärarna är viktigt för 

att förhindra kränkningar och exkludering. Detta visades i citatet nedan; 

”Vi tänker på att vara vaksamma på hur barnen använder materialet till exempel, är det 

kränkande eller exkluderande för vissa barn? Vi är uppmärksamma om vilka barn som vistas 

i miljön om det bara är de ”svenska” eller från de andra länderna. Vi vill att hemvrån ska vara 

en neutral plats där det är vår förskola tillsammans där barnet ska hitta sig själv (A)”. 

5.4. Vad har språket för betydelse på Regnbågen?  

I observationen ”en förmiddag” på storbarnsavdelningen sitter en pedagog med en grupp barn 

och skalar äpplen. Ett barn börjar sjunga blinka lilla stjärna på engelska. Efter en liten stund 

börjar pedagogen sjunga blinka lilla stjärna på arabiska. Därefter börjar ett annat barn sjunga 

samma låt på svenska. Detta visas i citatet nedan då pedagogen säger; 

 

”Oj vad många olika språk vi kan sjunga blinka lilla stjärna på! Vad vi kan!”. 

Under observation ”en förmiddag” på småbarnsavdelningen är några barn sugna på att läsa 

böcker. Pedagogen tar fram boken ”Var ligger utomlands?” Pedagogen börjar läsa och 

betonar alla ord ordentligt. Hen har olika gosedjur till hands för att göra läsningen lättare. 

När hen kommit till en sida i boken där de tar upp olika språk, seder eller bruk stannar 

pedagogen upp i läsandet för att fråga vad barnen har för tankar. Pedagogen är öppen och 

inkännande och dem pratar mycket om vad barnen har för tankar och erfarenheter. Då säger 

pedagogen;  

 

”Om alla vi är snälla mot varandra och tar oss tid att lyssna på kompisen, kommer vi att 

förstå varandra mycket bättre”. 

Observation ”sångsamling” börjar pedagogerna samla in barnen både från små- och 

storbarnsavdelningen då det är dags för sångsamling. Alla tre avdelningar på förskolan samlas på 
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storbarnsavdelningen för att sjunga sånger tillsammans. Varje avdelning får i uppdrag att välja tre 

sånger som de alla ska sjunga tillsammans i samlingen. Barnen får komma fram i mitten av 

sångsamlingen och sjunga en valfri sång om de vill. Pedagogerna uppmuntrar barnen att vara i 

mitten av samlingen. Alla barnen sjunger tillsammans sånger på olika språk till exempel ”Broder 

Jakob” som finns på många olika språk. De finns några pedagoger som använder hjälpmedel som 

stöd under sångsamlingen så som gosedjur, bilar och bilder. När de sjungit klart på arabiska tar 

de låten på svenska för de barn som inte hängde med eller förstod vad sången handlade om.  

Detta stärks i intervjun där förskollärarna är eniga om att språket har en betydande roll i arbetet 

med mångkulturalitet. Person A nämner att det inte bara är det muntliga språket som pedagogerna 

använder i förskolan utan också det kroppsliga. Person C menar att språket har en central roll i 

förskolan som grundar sig i ett gemensamt tänk. Person B säger att det gäller att öva sig som 

pedagog och se till att man är tydlig i sin mimik och i sitt kroppsspråk. Detta visades i citaten 

nedan; 

”På storbarnsavdelning brukar modersmålsläraren läsa böcker för de barn som hen har 

hemspråk för. Vi har pratat om att det skulle vara givande om de andra barnen i barngruppen 

skulle få ta del utav den läsningen för att skapa en större gemenskap och även att det blir 

roligt och meningsfullt för alla barnen på förskolan (B)”.  

Person C menar att det är viktigt att ha ett gemensamt språk i förskolan för barnens skull då 

det är genom språket som de utvecklas och lär sig. 

”När vi väl läser för barn som kanske inte behärskar det svenska språket så bra, så tänker vi 

just på att använda kroppsspråket. Att betona vissa verb som att äta eller sova under 

läsningen för att alla barnen ska hänga med i vad som sägs i boken (A)”.  

Vid observation ”miljön” kommer vi ut i hallen på småbarnsavdelningen och ser att pedagogerna 

har tagit vara på skriftspråket i form av en välkomsttavla (Se bilaga 4) och läroplanen utskriven 

på bland annat polska och arabiska. Även på varje avdelning har de böcker på olika språk. 

Böckerna är placerade i en bokhylla som är lättillgänglig för barnen och bredvid bokhyllan finns 

det olika gosedjur barnen och pedagogerna kan använda som hjälp. Inne på småbarnsavdelningen 

finns det en matta som visar barn som håller hand som har olika hudfärger och klädsel (Se bilaga 

5).  
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Detta synliggjordes i intervjun där person B menar att man kan ta hjälp av det som finns nära. 

Person B förklarar vidare att på så sätt kan vi använda fysiska föremål för att kommunicera med 

barnen. Något som också togs upp under intervjun var hur man kan utnyttja miljön med hjälp av 

språket. Person A menar att fysiska föremål som gosedjur kan kompletteras i sagoläsning.  

5.5. Problematik i arbetet med mångkulturalitet på Regnbågen 

”Nej nej nej, inte sjunga under maten, det vet ni att vi inte gör. Vi stör de andra borden då!” 

Som citatet ovan indikerar märker vi att pedagogerna under observation ”lunch” inte lägger 

fokus i att vara nyfiken och visa intresse för barnen utan lunchen handlar om att äta sin mat 

i lugn och ro, så som de alltid gör och så som man ”ska” göra på förskolan Regnbågen.  

Förskollärarna nämner de problem som kan uppstå i arbetet med mångkulturalitet i förskolan. 

Person B menar att utmaningen är störst vid första kontakten till en nyanländ familj. Hen menar 

att de hjälper till lite mer än vad som ligger i deras arbetsuppgifter. Ibland måste de informera om 

utomstående resurser som barn kan behöva som exempelvis tandläkaren eller BVC. Detta visades 

i citatet nedan; 

”Frågan blir då hur mycket vi ska göra? Men vi vill göra så att det blir bäst för barnen (B)”. 

Person C menar att utmaningarna även ligger i språket. Hen menar att det kan upstå problem när 

en tolk saknas för språket. Vissa saker kan man förmedla med hjälp av kroppsspråket, men andra 

saker behövas förklaras på ett djupare plan menar hen och då är tolken viktig till kommunikation. 
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6. Analys  

Här kommer vi att redovisa vår analys av vår studie och vad som framkommit under vägen. Vi 

kommer att utföra en tematisk analys. Detta innebär att vi gör ett urval av det som visar sig vara 

mest intressant i vårt resultat. Vi kommer att dela upp resultatet i teman (Bryman 2011, s. 528-

529).  

6.1. Pedagogernas agerande i matsituationer på Regnbågen 

De matnormer som fanns på förskolan skulle alla följa. Exempel på normerna var att använda 

kniv och gaffel samt tala i låg samtalston. Det här exemplet går att koppla till Hyun (2001, s. 3-

13) där hon menar att mångkultur är ett svårt begrepp då det alltid finns funderingar om hur man 

ska tolka kultur och normer. Man kan exempelvis äta med både pinnar och med händerna i 

motsats till kniv och gaffel beroende på vilken kultur man har. Även Skans (2011, s. 106) menar 

att matsituationer berikar barnen med kunskaper om olika kulturer. I intervjun betonade 

förskollärarna vikten av förskolans kultur, den kultur som de skapat tillsammans med barnen. De 

menade att kultur kan vara en trygghet och närhet som är uppskattad bland pedagoger och barn 

på förskolan som de gärna inte vill förändra. De menar att det skapas en ”vi” känsla i förskolan 

med en gemensam kultur. Vår tolkning blir att när människan inte har kunskap om en viss kultur 

kan det bli främmande för hen och kan resultera i ett avstånd från denna kultur. Säljö (2000, s. 

76) menar att begreppet mediering är format efter människans tankar. Forskaren och tidigare 

utbildningsansvarig vid Mångkulturellt centrum René León Rosales (2001, s. 17-19) menar att 

förutfattade meningar om exempelvis en viss kultur kan påverka gemenskapen i förskolan. Detta 

stämmer inte överens med det interkulturella förhållningssättet som även läroplanen menar att 

man bör arbeta enligt (Lpfö 98, rev. 2016, s. 4). 

Utifrån det sociokulturella perspektivet kan vi se att språket har en betydande roll i hur pedagoger 

använder sitt tal i matsituationer för att bibehålla eller skapa normer i förskolan. Genom språket i 

dess olika former får och ges det ut informnation människor emellan vad normerna är i en viss 

gemenskap (Säljö 2013, s.66, 81). Utifrån intervjusvaren kan vi tolka att pedagogerna försöker 

skapa en gemensam kultur i matsituationerna. Å andra sidan förespråkar det sociokulturella 

perspektivet att man bör väva samman språk och tänkande. Därmed blir vår tolkning att 
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pedagogerna i samband med perspektivet kan anamma barns olika tankar, språk och kulturer i 

förskolan.  

Utifrån våra observationer har vi sett att pedagogerna vill ta vara på förskolans kultur. 

Matsituationen är ett sådant fall där förskolans och pedagogernas normer och kultur går före 

barnens. Samtidigt menar pedagogerna att de försöker ta vara på barns olika kulturer och 

tillsammans med barnen skapa en gemensam kultur på förskolan. Lunneblad (2006, s. 102-103) 

menar att det kan finnas rutiner som är inpräglade i verksamheten som kan vara svåra för vissa 

lärare att släppa. Vi har sett att förskollärarna försöker skapa en matsituation där de tillsammans 

anammar en gemensam kultur. Kulturen var skapad och klar från början vilket kan ifrågasättas 

om pedagogerna tar sig an barns olika kulturer. Dock betonade förskollärarna vikten av 

gemenskap och välkomnande. I förskolans läroplan (Skolverket 2016) står det att;  

”Förskolan ska vara medveten om det egna kulturarvet och delaktighet i andras kultur ska 

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

värderingar” (Lpfö 98, rev. 2016, s. 4).  

Som läroplanen ovan belyser är det förskolans ansvar att berika miljön med barns olika kulturer. 

Pedagogerna på Regnbågen gör ett medvetet val utifrån de tolkningar de gjort av läroplanen. De 

utgår från att skapa en gemensam kultur. Även Skans (2011, s. 17-18) menar att om pedagogerna 

är öppna till mångfalden blir det en förmån både för barnen och pedagogerna då det synliggör 

olika perspektiv på matsituationen. Detta anser vi skulle främja olika synsätt och kulturella 

perspektiv samt ge möjlighet till uttryck och ge barnen en bredare kunskap om en matsituation. 

Även att få en förståelse att man kan äta på olika sätt ökar kunskapen för olikheter. Precis som 

Dalgren (2012, s. 162) förespråkar behöver pedagoger tänka utanför ramen, för att kunna skapa 

en diversifierad normalitet. Dalgren menar att man ska låta barnen göra olika och i observationen, 

”lunch” skulle pedagogerna kunnat agera utifrån en diversifierad normalitet. Exempelvis genom 

att diskutera med barnen om olika matvanor.  

Lahdenperä (2004) menar att det är en tillgång om pedagoger har en kulturell medvetenhet och är 

öppna för kulturella möten för att få syn på andras synsätt. I observationen ”lunch” kunde vi se 

att pedagogerna var tydliga med att inte bryta förskolans matnormer. Det fanns inte utrymme för 

diskussion eller ändringar av dessa under observationerna. Den sociokulturella teorin förespråkar 

att lärande sker genom interaktion. Exempel på sådana interaktioner kan vara att man äter eller 
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kommunicerar på olika sätt. I matsituationerna blev det tydligt att barnen inte fick göra 

annorlunda. Utifrån observationerna kan vi se att det inte alltid går att ta fullt del av det 

sociokulturella perspektivet, då situationer i vardagen kan hindra detta exempelvis genom andra 

normer, tidsbrist eller stress. Pedagoger kan i stressen glömma att inkludera barnen och deras 

kulturer. Det kan resultera i ett bestämt lärande ”såhär ska det vara”. Barnen får då endast en 

kunskapsväg och får inte möjlighet att öka sin kunskap och lära av andra (Säljö 2013, s. 66,81). 

Det går även att se i våra observationer att det interkulturella förhållningssättet brottas med det 

pedagogerna förmedlar under matsituationen. Att ha ett interkulturellt förhållningssätt handlar om 

att väva samman olika kulturer, tankar och olikheter. Detta visade pedagogerna att de inte gjorde 

utan deras förhållningssätt resulterade i att barnen skulle anpassa sig till förskolans normer 

(Lahdenperä 2004, s. 18-19). Även en maktaspekt går att synliggöra i denna situation. León 

Rosales (2001, s. 20-21) menar för att skapa en balans så det inte blir en stigmatisering med 

olikheter kan pedagoger ha ett samarbetande maktförhållande. Detta innebär att pedagoger ger 

mer röst till barnen, så de kan identifiera sig. Då ges pedagoger möjlighet att tillsammans med 

barnen komma fram till hur de ska strukturera vardagen.  

Sammanfattningsvis kan vi säga att pedagogerna på förskolan Regnbågen har en intention att 

aktivt arbeta med interkulturalitet. Vår tolkning är att pedagogerna vill förhålla sig till barns olika 

kulturer men samtidigt bevara förskolans normer. Det blir tydligt en balansakt där pedagogerna är 

de som bestämmer om vad ska tas bort och läggas till i en viss situation. Pedagogernas roll blir 

att bestämma förskolans kultur där de reflekterar över barnens olika kulturer i samband med 

förskolans redan satta normer och kulturer. Detta synliggjordes i matsituationen. Samtidigt tolkar 

vi att läroplanen menar att förskollärare ska arbeta normkritiskt samt mot en diversifierad 

normalitet och ta vara på barns olika kulturer (Lpfö 98 rev.2016, s.4). Vår uppfattning är att det 

kan vara svårare i praktiken för pedagogerna att utöva detta då normer kan vara djupt rotade i 

verksamheten som kan vara svåra att ändra på.  

6.2. Miljöns betydelse på Regnbågen  

Utifrån vår observation ”miljö” kunde vi se att miljön hade en betydande roll i pedagogernas 

arbete med barns identitetsskapande och välkomnande. Detta synliggjordes i form av fysiska 

föremål där storbarnsavdelningen hade dockor med olika hudfärger i hemvrån. Målet för 

pedagogerna är att barnen ska skapa sin egen identitet tillsammans med andra och att förskolan 
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ska erbjuda material i en igenkännande miljö. Detta har utgångspunkt i det León Rosales (2001, 

s. 20-21) menar nämligen att det ska vara okej att vara den man är och ändå bli accepterad. 

Pedagogernas uppgift blir då att skapa ett samarbetande klimat där man ger barnen möjlighet att 

identifiera sig själva. Säljö (2014, s. 305) skriver om appropriering där dockorna fungerar som ett 

hjälpmedel som stödjer barnen att appropriera ny kunskap i kombination med språket. Pedagoger 

kan använda miljöns material med hjälp av språket för att ge barnen ny kunskap. Detta instämmer 

Skans (2011, s. 108) där han menar att pedagoger kan använda sin omgivning som stöttning. Ett 

sätt skulle kunna vara att pedagogerna tillsammans med barnen kan komma fram till hur de 

antingen ska strukturera vardagen eller synliggöra hur barnen vill göra. Medina- Jimenez (2015, 

s. 2-3) menar att arbeta med interkulturalitet i förskolan handlar om att väva samman olika 

kulturer exempelvis genom bokläsning. Det gäller som pedagog att använda det material som 

finns i förskolan på ett sätt som inkluderar barns olika kulturer. Att ha böcker på olika språk och 

tecken betyder nödvändigtvis inte att Regnbågen arbetar interkulturellt. För Lunneblad (2006, s. 

169) menar att ha material i miljön som visar upp mångkulturalitet i förskolan inte betyder att 

förskolan arbetar interkulturellt. Lunneblad menar vidare att vikten för förskollärare i arbetet med 

mångkulturalitet ligger i att arbeta med barns hemkulturer och involvera alla barnen i förskolan. 

 

”Vi vill att barnen ska kunna identifiera sig i förskolan, att ha en inkluderande miljö (B)”. 

 

Utifrån citatet ovan verkar pedagogerna på Regnbågen ha en medvetenhet om ett interkulturellt 

förhållningssätt då citatet visar att de väver samman olika kulturer på förskolan med hjälp av 

olika redskap. Lahdenperä (2004, s. 18-19) menar att interkulturalitet handlar om att vara 

medveten om den mångkultur som existerar i dagens samhälle. Leung och Hue (2016, s. 11) 

hävdar att en förskollärare bör ha en medvetenhet om begreppet mångkulturalitet för att kunna 

arbeta interkulturellt i förskolan. 

 

”Förskolans lärande miljö utformas så att barnen får tillgång till en bra miljö och material för 

utveckling och lärande (Lpfö 98 rev. 2016, s. 16)”.  
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Vi tolkar utifrån citatet ovan att förskolan ska ha en miljö som gynnar barns olika kulturer. 

Förskollärarna har i uppgift att ge barnen stöd, mening, sammanhang och material för att hjälpa 

barnet i sin utveckling. Enligt läroplanen vilar förskolan på demokratiska värderingar där 

mångfalden är tydlig och viktig.  

Ur ett sociokulturellt perspektiv menar Säljö (2013, s. 66,81) att det viktigaste begreppet är 

redskap. De materiella och språkliga redskapen går hand i hand och utgör tillsammans kulturella 

redskap. Detta kan vi förstå med med hjälp av det Doverborg och Pramling (1995, s. 146) menar 

om pedagoger har ett didaktiskt förhållningssätt finns det många tillfällen att bidra till att få barn 

att upptäcka sin omvärld och utforma miljön efter barnens förutsättningar. Vi anser trots detta att 

miljön inte reflekterar förskolans mångfald. Det var en liten mängd material i förskolan som vi 

fann stärker barns olika kulturer. Dock är vi medvetna om att vi kan ha missat material som 

stärker barns olika kulturer under observation ”miljö”. Doverborg och Pramling (1995, s. 53) 

menar att miljön är betydelsefull i barns kulturmöten.  

I observation ”miljö” synliggjordes pedagogers vilja till att välkomna alla, i form av en välkomst 

tavla (se bilaga 4). Denna tavla kan utifrån det socikulturella perspektivet ses som ett medierande 

redskap. Säljö (2000, s. 74) menar att vi lär oss genom mediering, att appropriera med hjälp av 

dessa redskap så som i detta fall, en tavla, finner ny kunskap. Ett exempel på hur pedagogerna 

arbetar med ett interkulturellt förhållningssätt är att de använder miljön för att skapa en 

inbjudande och välkomnande miljö, oavsett kulturell bakgrund. Pedagoger kan enligt vår 

uppfattning använda miljön för att inkludera och exkludera barns olika kulturer. Exempelvis att ta 

vara på grundmaterial som finns på förskolan så som pennor och papper för att inkludera barns 

olika kulturer i förskolan. Med detta sagt är vi medvetna om att det inte alltid behöver synas att 

man arbetar med interkulturalitet fast man gör det. Det kan vara svårt att synliggöra ett 

interkulturellt förhållningssätt om man inte som åskådare vet vad man ska leta efter. Det blir 

pedagogernas uppgift att använda material i miljön på olika sätt. 

Sammanfattningsvis kan vi se att pedagogerna använder miljön som ett redskap för att hjälpa 

barnen i sitt identitetsskapande och bli delaktiga i andra kulturer. Vi kan även se i observationen 

”miljö” och i intervjun att pedagogerna uppnår en viss interkulturell kompetens genom att de 

använder miljön som stöd för att välkomna olika kulturer. Med det här anser vi att kunskap är 

betydelsefullt och början till att arbeta interkulturellt i förskolan. På förskolan Regnbågen såg vi 
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att förskollärarna hade kunskap om vad mångkultur är och hur man som pedagog kan arbeta med 

det i förskolan. Vi anser att som pedagog är det viktigt ha på sig de rätta ”glasögonen” för att 

synliggöra ett interkulturellt förhållningssätt i förskolan. Man måste se möjligheterna i 

verksamheten och ta vara på detta och arbeta mot en diversifierad normalitet.  

6.3. Språket som redskap på Regnbågen  

Person C menar att språket har en central roll i förskolan som grundar sig i ett gemensamt tänk. 

Person A nämner att det inte bara är det muntliga språket som pedagogerna använder i förskolan 

utan också det kroppsliga. 

 

Utifrån vad förskollärarna säger ovan verkar de eniga om att språket är ett viktigt verktyg i 

arbetet med mångkulturalitet. De menar att modersmålslärare och pedagoger som är flerspråkiga 

spelar en viktig roll i förskolan. León Rosales (2001, s. 17-20) menar att det är en fördel att ta 

vara på barns olikheter och flerspråkighet. Lahdenperä (2010, s. 23) påpekar också språkets 

betydelse. Att tala olika språk berikar inte endast en själv utan även samhället genom att man 

utökar individens möjligheter. Detta möjliggör för barns olikheter och vidgar synen och öppnar 

upp för vilket språk som anses vara normalt. Detta stämmer överens med Ljungbergs (2005, s. 

109-110) tankar om att man inte behöver utgå ifrån den svenska normaliteten utan pedagoger kan 

välja att ta in andras kulturer och levnadssätt. På så vis skapas en möjlighet att öppna upp för en 

diversifierad normalitet som pedagoger kan fylla med kultur och tillgångar så samförståelsen och 

respekten ökar mellan människor. Skans (2011, s. 91) menar att pedagogerna kan använda sitt 

egna modersmål som stöd för barnen. Detta visar på en acceptans att använda andra språk än 

svenska. Inom det sociokulturella perspektivet är språket centralt (Säljö 2013, s. 66,81). När vi 

samtalar hjälper det oss att förstå andra människors synsätt och språket blir därmed ett 

hjälpmedel. Genom mediering blir det en ömsesidig relation mellan de sociala praktiker och 

kommunikationer mellan människor (Säljö 2013, s. 41-42). 

 

”När vi väl läser för barn som kanske inte behärskar det svenska språket så bra, så tänker vi 

just på att använda kroppsspråket. Att betona vissa verb som att äta eller sova under 

läsningen för att alla barnen ska hänga med i vad som sägs i boken (A)”. 
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Det blir tydligt i citatet ovan i koppling till det Säljö (2013, s. 66,81) menar att språket inte endast 

behöver ske verbalt. Det kan ske i många olika former så som kroppsspråk, materiella föremål 

eller redskap som finns i förskolans miljö. Detta har synliggjorts i intervjun där förskollärarna 

menar att de använder andra uttrycksformer så som kroppsspråk i förskolans vardag. Detta går 

hand i hand med det sociokulturella perspektivet där man använder sig av bland annat redskap så 

som språket samt materiella föremål för att gynna förståelsen mellan barnet och den vuxna. 

Fysiska föremål så som gosedjur, böcker, bilar och bilder var något som pedagogerna använde 

sig av för att kommunicera med barnen. De utnyttjade materialet i miljön för att inkludera alla 

barn i förskolans olika aktiviteter under sångsamling och bokläsning. Även andra former än 

språket användes i sångsamlingen, så som kroppsspråk, gester och fysiska föremål. Dessa uttryck 

skapar en samförståelse för omgivningen och för andra människor (Säljö 2014, s. 301). Vår 

tolkning är att pedagogerna låter barn göra olika och ta in barns olika kulturer under 

sångsamlingen. Detta yttrar sig genom att pedagogerna låter barnen få sjunga på vilket språk den 

vill samt låter barnet uttrycka sig som den vill. 

 

”På storbarnsavdelning brukar modersmålsläraren läsa böcker för de barn som hen har 

hemspråk för. Vi har pratat om att det skulle vara givande om de andra barnen i barngruppen 

skulle få ta del utav den läsningen för att skapa en större gemenskap och även att det blir 

roligt och meningsfullt för alla barnen på förskolan (B)”.  

Person B i intervjun menade att flerspråkiga lärare är en resurs och tillgång i förskolan då de 

behärskar flera olika språk. Pedagogikprofessorn Elisabeth Elmeroth (2010, s. 84) menar att 

flerspråkiga lärare i förskolan är en tillgång just för att de kan ge barnet språkutveckling. I 

lärandet av språket ser vi ett samband mellan språkutveckling och begreppet appropriering. Barn 

kan appropriera med annat modersmål då de använder redskap för att lära sig nya ord. I förskolan 

sker appropriering dagligen inte bara under modersmålslektioner. Det är där approprieringen 

börjar ta sin form och man som människa börja få nya insikter och kunskaper om omvärlden som 

man inte tidigare hade (Säljö 2014, s. 305). Skans (2011, s. 14) påpekar att det blir allt vanligare 

att barn på förskolan har olika språk. Detta hanteras olika i förskolan och kan bero på olika 

faktorer. Vi har reflekterat över att det kan ligga i pedagogens attityd. Är hen villig att involvera 

andras kulturer och normer i förskolan eller inte? Pedagogens inställning påverkar huvida hen 

arbetar interkulturellt eller inte. Vår tolkning av läroplanen är att man som pedagog ska arbeta 
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utifrån ett interkulturellt förhållningssätt (Lpfö 98 rev. 2016, s. 4). Skans (2011, s. 14) betonar 

öppenhet samt en vilja att använda språket som verktyg i förskolans vardag. I intervjun och 

observationerna ger pedagogerna exempel på hur språket kan användas för att inkludera barn i 

förskolans vardag och förklarar vikten med språket. Detta ger oss insikt i att pedagogerna på 

förskolan Regnbågen är öppna till att inkludera barns olika kulturer och språkkunskaper. Detta 

visas i citatet nedan;  

 

”Oj vad många olika språk vi kan sjunga blinka lilla stjärna på! Vad vi kan!”. 

Sammanfattningsvis har vi sett att pedagogerna använder och berikar barnens kunskapsförråd 

under sångsamlingen tillsammans med redskap. Språket som är centralt i det sociokulturella 

perspektivet har en central roll i förskollärarens yrke när det kommer till arbetet med barns olika 

kulturer på Regnbågen. Det är via språket människor kan föra samman olika tankar, idéer och 

kulturer. Genom att kommunicera skapas respekt och samförståelse individer emellan vilket är en 

viktig punkt i arbetet med interkulturalitet i förskolan. Pedagogerna använder språket som 

redskap i olika former som ovannämnt. Lahdenperä (2010, s. 23) menar att språket är en viktig 

del i barns identitetsutveckling då vi uppfattar oss genom andra och vår omgivning. Vi har sett att 

pedagogerna använder språket som redskap i förskolans vardag. Som citatet ovan visar använder 

pedagogerna språket för att uppmuntra flerspråkighet i förskolan Regnbågen. Under 

sångsamlingen kunde vi se att pedagogerna låter barnens olika kulturer synliggöras och uttryckas 

för andra att ta del av.  

6.4. Att inkludera alla kulturer 

 

”Lucia är mer en ljusfest för alla, inte en tradition. Vi har omskapat Lucia tillsammans så den 

anpassar allas olika kulturer (C)”. 

 

Citatet ovan visar det Schwartz (2013, s. 40-42) påpekar att en mångkulturell förskola är en 

förskola som välkomnar alla barn. Ansvaret ligger hos pedagogerna och att ha variation i 

förskolan och de aktiviteter som utförs för att skapa en trygghet och struktur till barnen och 

föräldrarna. Medina- Jimenez (2015) menar att det är viktigt att pedagoger engagerar barn att ta 

vara på olika kulturer för att ge barnen förståelsen att alla är lika värda oavsett bakgrund. Detta 
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synliggjordes för oss i intervjun under samtalet om Lucia. Förskollärarna anser att de har kunskap 

om barns olika kulturer och tar vara på dessa i vardagen. Lucia, som förskollärarna kallar 

ljusfesten, är en sådan tradition där förskollärarna vill lyfta barns olika kulturer. Förskollärarna 

menar att de har ändrat traditionens grund för att skapa en mångkulturell miljö som är behaglig 

och inkluderande för alla. Att som pedagog se vad varje barn har för kultur ger förutsättningar att 

skapa en interkulturell miljö samtidigt som pedagogen öppnar dörren för interkulturalitet 

(Lunneblad 2006, s. 25). Lahdenperä (2004) menar för att skapa en samhörighet behöver 

pedagoger ha ett interkulturellt förhållningssätt i förskolan. I intervjun verkade förskollärarna ha 

tänkt på att skapa en diversifierad normalitet, där de anpassade Lucia efter barnen och föräldrarna 

på förskolan. Även om förskollärarna anammade ett interkulturellt förhållningssätt gällande 

Lucia talar lektor inom kultur och lärande Anders Fjällhed (2012, s. 44) om vikten av att 

kontinuerligt öka interkulturalitet i förskolan då det är lätt att ha och införskaffa förutfattade 

meningar om en viss kultur. Detta förhållningssätt har vi synliggjort brister i andra situationer, 

exempelvis i observation ”lunch”. På Regnbågen har ändringarna i Luciafirandet haft positiva 

reaktioner från både barn och föräldrar enligt förskollärarna. Detta visar; att utgå ifrån barnens 

referensramar kan vara gynnande för barn i förskolan. Ett viktigt verktyg i arbetet med 

mångkulturalitet i förskolan är mediering och appropriering. Genom att man som pedagog 

använder språket som verktyg hjälper man barnen att appropriera ny kunskap och nya synsätt 

som möjligtvis minskar fördomar och förutfattade meningar. Mediering hjälper pedagoger och 

barn att få nya sätt att tänka och anamma abstraktioner, se kulturer i nya synvinklar (Säljö 2014, 

s. 298). 

 

Det kan vara svårt för pedagoger att använda språket i praktiken med barn från olika kulturer. Det 

handlar om att omvandla praxis, läroplanen, till metodik. Det kan bli en utmaning att inkludera 

alla barns kulturer till alla situationer på förskolan. Förskolan Regnbågen förvandlade traditionen 

Lucia till något annorlunda som berikar de inblandade i förskolan. Det finns även en svårighet i 

detta då det finns många faktorer att ta i beaktning. Exempelvis att kontinuerligt sålla ut barns 

kulturer och i vilken mån de ska tas in i verksamheten. Ibland kan normerna på förskolan och 

dess kultur vara för stark för pedagoger att ens tänka på att ändra som exempelvis matsituationen. 

Pedagogerna kan tänka att ”det här går inte” i förhållande till sin barngrupp. Ibland lämpar det sig 

inte att ändra på rutiner på grund av barnens behov menar professorn i pedagogik Tomas Englund 
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(1997, s. 122). Skans (2011, s. 14) menar att alla förskolor har sina egna traditioner om hur man 

alltid har gjort i förskolan. Därmed kan det vara en svårighet för pedagoger att ändra traditioner. 

Det kan också vara svårt för pedagoger att enskilt ändra förskolans normer. Därför kan det 

behövas diskuteras med arbetskollegorna och även vid diskussionerna kan man få nedslag på sin 

mening. Palla (2011, s. 13) menar för att ge barnet de bästa förutsättningarna kan det vara till 

fördel för pedagogerna att diskutera begreppet mångkulturalitet för att sträva mot gemensamma 

normer för att ge barnen en personlig utveckling och ett positivt lärande. Detta stärker även 

läroplanen nedan; 

 

”Förskolan ska ta hänsyn ska tas till barnens olika förutsättningar och behov” (Lpfö 98, rev. 

2016, s. 4).  

 

En viktig punkt som Doverborg och Pramling (1995, s. 18) diskuterar är, bara för att man sjunger 

en låt på barnets språk betyder det inte att man arbetar interkulturellt. Det blir pedagogens ansvar 

att skapa en förståelse för barnen, och att se saker från deras perspektiv och skapa en förståelse 

mellan barnen och pedagogerna. Skans (2011) menar att ett interkulturellt förhållningssätt 

handlar om att ta vara på barns språk, kultur och erfarenhet. Vi anser därmed att arbeta 

interkulturellt är en förutsättning i förskolan för att ta vara på barns kulturer och som pedagog 

vara beredd att lära sig av barnens olika kulturer. Vi anser att vår uppgift som blivande 

förskollärare blir att skapa en miljö på förskolan som är spännande, rolig och att det är okej med 

olikheter och framförallt att se mångkultur som en tillgång. 

Sammanfattningsvis har pedagogerna visat att det är möjligt att ändra på traditioner och normer 

på Regnbågen i en positiv anda. Pedagogerna visar en öppenhet till varje barns kultur för att 

barnet ska kunna identifiera sig. En annan intressant aspekt utifrån våra observationer är att det 

finns svårigheter med att ändra traditioner eller normer. Det kan vara svårt för pedagoger att 

gemensamt komma fram till hur och vad som ska ändras och anpassa detta efter barnens 

individuella behov. Som pedagog får man den svåra uppgiften att sålla ut alla dessa faktorer och 

olikheter så att det ändå formas till en gemensam. Vi anser att kommunikation är en viktig del i 

arbetet. Det är även viktigt att man som pedagog ser vart barnet befinner sig i sin utveckling. 

León Rosales (2001, s. 17-19) hävdar att det är betydelsefullt att utgå från barnet när man skapar 

en gemensam kultur på förskolan. På så vis får barnet en känsla om tillhörighet. Förskollärarens 
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uppgift blir att ständigt fråga sig hur något framstår för barnet. Den vuxna är till för att möta 

barns tankar och funderingar som organisatör, inspiratör och dialogpartner (Doverborg, Pramling 

1995, s. 11, 15). Vår slutsats blir att pedagoger borde anpassa sitt arbetssätt efter barnets 

erfarenhetsvärld.  

6.5. Kompetens hos pedagoger 

”Man utvecklas som person genom utbildning, så att man kan komma framåt i arbetet (B)”. 

”Vissa förskolor kan agera panikartat om de får in ett nyanlänt barn för de inte har den 

kompetens eller kunskap till att välkomna barnet. Vi har varit med om detta flera gånger. Vi 

känner därför att vi har mer kunskap om hur man kan gå till väga i en sådan situation (C)”. 

I citaten ovan betonade förskollärarna vikten med kompetens och erfarenhet i arbetet med 

mångkulturalitet. Leung och Hues (2016, s. 1-2) menar att lärarnas brist på kunskap kan resultera 

i att barn glöms bort där pedagogen inte tänker på barnets bästa. Doverborg och Pramling (1995 

s. 15) menar att pedagoger bör möta barnets tankar och erfarenhetsvärld där barnet befinner sig 

idag. Palla (2011, s. 30) understryker att det kan bli en svårighet för pedagoger som saknar 

kompetens i hur de hanterar barns olika kulturer. Det kan resultera i att pedagoger istället struntar 

att ta tillvara på barns kulturer. Ett hjälpmedel som kan underlätta pedagogens arbete med barns 

olika kulturer är mediering, så som språket. Det används för att skapa en förståelse för barnets 

värld och ens egna och hur det kommer till uttryck i verksamheten. Säljö (2013, s. 62-63) hävdar 

att människans utveckling beror på hur hens omgivning utspelar sig och vilka medierande 

redskap hen ges möjlighet till att använda. Genom en ömsesidig relation mellan barn och 

pedagoger där kunskaper och erfarenheter utbytes skapas en gemenskap och samförståelse för 

varandra och omgivningen.  

Vi har reflekterat över att arbeta interkulturellt i förskolan och sett att pedagogerna på Regnbågen 

har en viss kompetens och erfarenhet av detta. Lunneblad (2006 s. 42) menar att kompetens är 

något som behöver uppdateras för att gynna alla barns olika kulturer och välbefinnande. 

Lunneblad betonar för att inkludera barn i förskolan behövs det ges tid till pedagogen att lära 

känna både barnens hemkultur och barnets identitet. Därför anser vi att det är viktigt med 

kompetens då det behövs vidare insikter både i verksamheten och i barnens olika kulturer samt 

värderingar för att möta barn med olika kulturer.  
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”Oj vad många olika språk vi kan sjunga blinka lilla stjärna på! Vad vi kan!”. 

I citatet ovan påpekar en pedagog alla de olika språk de kan. Citatet har används tidigare i vår 

analys men vi anser att den sätter ord på ett flertal saker. Lunneblad (2006, s. 108-109) har utfört 

liknande observationer där han observerat pedagoger och deras arbete med mångkulturalitet i 

förskolan. Han kom fram till att det är vanligt bland pedagoger att involvera flerspråkighet i 

sånger och ramsor i arbetet med mångkulturalitet i förskolan då sånger och ramsor oftast finns 

inpräntade i förskolans vardag. Detta blev synligt under observationen ”en förmiddag” där 

pedagogen belyste flerspråkighet som något positivt. Lunneblad (2006, s. 108-109) menar att 

mångkulturalitet måste brytas ner. Först i koppling till förskolan och vad det betyder för barnen 

och sedan mångkultur i lärandet. Det tolkar vi som att det är en fördel om kollegor diskutera 

tillsammans begreppet mångkultur och dess betydelse. För att sedan kunna gå ut i barngruppen 

och se vad varje barn har för kultur eller språk, som i detta fall. Vi ser vikten med att inkludera 

barns olika hemkulturer och språk och samtidigt involvera alla barn i förskolan.  

Sammanfattningsvis har vi sett att pedagogerna har en viktig roll i inkluderandet och 

exkluderandet av barns olika kulturer i förskolan. Vi ser att pedagogerna är villiga och inser 

vikten med att ta vara på barns olika kulturer. Det kan bli en svårighet att bryta de redan satta 

normer och värderingar förskolan har, att arbeta mot en diversifierad normalitet. Det finns en 

svårighet för pedagoger att ta in andra kulturer för att inkluderandet kan skapa ett exkluderande. 

Att arbeta mot en diversifierad normalitet i form av att pedagogerna selektivt valt “den” kulturen 

att arbeta med. Då kan förskolans kultur vara en kultur man har tillsammans, så som 

förskollärarna menar. Samtidigt kan det bli svårt för nya barn att känna sig välkomna då 

förskolans kultur kan ses som främmande. Ellenby (2008, s. 23-24) diskuterar om de svårigheter 

pedagoger kan möta i förskolan. Pedagoger kan känna sig maktlösa i situationer när 

kommunikationen mellan pedagogen och barnet inte nås fram på grund utav brist på 

språkkunskap. Även till de barnen som förstår; hur ska de få tillräcklig stimulans i exempelvis 

språkutveckling? Ellenby menar att det ställs stora krav på pedagogers förmåga till inlevelse och 

förståelse. Detta kan vara en svårighet som pedagoger tänker på i vardagen. Hur ska vi kunna 

stimulera samtliga barn utan att göra det för enkelt eller för svårt för någon? Doverborg och 

Pramling (1995, s. 149) resonerar om problematisering och problemlösning. De menar att det är 

något som behövs för att öka möjligheten att använda sig av mångfalden och göra den synlig för 
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barnen. Därför anser vi att pedagogerna på Regnbågen behöver problematisera vidare hur de kan 

ta in barns olika kulturer och komma fram till problemlösningar för att sedan kunna arbeta med 

detta. 

Vår tolkning av förskolans läroplan (Skolverket 2016) är att den ställer stora krav på dagens 

förskollärare. Förskollärare förväntas att arbeta på ett sådant vis som inkluderar barns olika 

kulturer i förskolan. Vårt resultat visar vikten med att pedagogerna har kompetens och erfarenhet 

av att arbeta med barns olika kulturer. Trots denna kompetens och erfarenhet kan svårigheter 

uppstå då förskolans vardag kommer emellan. Å andra sidan finns det tillfällen i vardagen så som 

exempelvis matsituationerna i förskolan där möjligheter till inkluderandet av barns olika kulturer 

kan tas till vara på.  

7. Slutdiskussion  

Här kommer vi att diskutera det som vi ansåg var mest intressant i vår studie. 

7.1. Balansgång mellan läroplan, normer och verklighet 

Syftet med denna uppsats var att analysera hur pedagoger resonerar och arbetar med mångkultur i 

förskolan. Nu när vi har utfört denna studie har vi sett att det inte alltid går att använda det 

interkulturella idealet i praktiken. Det finns konkreta orsaker så som tidsbrist, brist på kunskap, 

starka normer eller pedagogers förhållningssätt som försvårar arbetet med interkulturalitet i 

förskolan. Detta synliggjordes under matsituationerna där pedagogerna inte tog tillvara på 

tillfället att lära från olika kulturer. Vi har kunnat konstatera att det finns en vardag som försvårar 

idén med interkulturalitet i förskolan. Vi har däremot sett att pedagogerna under sångsamlingen 

tar vara på barnens olika språkkunskaper, traditioner och viljor där barnen får bryta 

”sångnormen” och sjunga fritt om de vill. Det blev tydligt att det är mer okej att bryta normen i 

vissa situationer än i andra. Det står i läroplanen att utgångspunkten bör ligga i att ta vara på 

barns olika kulturer i förskolan samtidigt är det förskollärarens uppgift att finna en balansgång 

mellan vad som ska tas med från barns erfarenhetsvärld och vad som ska sållas bort. 

Svårigheterna i förskollärarens uppgift blir i detta att hitta en balansgång där barnen känner sig 

välkomna och accepterade för den de är. Samtidigt blir förskollärarens uppgift enligt läroplanen 
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att försöka avgränsa sig och hitta en kultur som funkar för förskolan, barnen och deras behov 

(Lpfö 98 rev. 2016, s. 4).  

Studiens resultat visar att det blir en balansakt för pedagoger i deras yrkesutövande gällande 

arbetet med barns olika kulturer. Pedagogernas, enligt oss svåra, uppgift blir att hitta en balans 

mellan att ta del av barnens olika kulturer samtidigt som pedagogerna bibehåller förskolans 

normer och värderingar. Här blir erfarenhet och kunskap en viktig del i att kunna utföra ett 

interkulturellt förhållningssätt i förskolan. Detta stöds av Lunneblad (2006, s. 29) som hävdar att 

det behövs kunskap om sociala förhållanden i förskolan för att kunna arbeta med mångkultur. 

Under studiens gång har vi sett att det finns rutiner i förskolan som är inpräglande i verksamheten 

och som är svåra att ändra på. Under matsituationerna blir språket ett viktigt redskap för 

pedagoger i deras arbete med mångkulturalitet. Språket är viktigt i lärandet och förståelse mellan 

individer därför är det en tillgång för pedagoger att dra nytta av de många språk som talas i 

förskolan. Detta diskuterar även Lunneblad (2006, s. 102-103) som menar att det är viktigt för 

kollegor att ha en dialog sinsemellan och bryta ner begreppet mångkultur för att kunna sträva mot 

gemensamma mål. Vår egen reflektion är att inkludera barnen i diskussionen för att få syn på 

deras tankar och olika kulturer. Detta stöds även av Medina-Jimenz (2015, s. 2-3) som menar att 

det är betydelsefullt att involvera barnen i förskolans mångkultur för att stärka barnens känsla av 

att alla är lika värda.  

Därför anser vi att det finns en komplexitet om begreppet mångkultur och att det är svårt att hitta 

en gemensam kunskap om vad det innebär att arbeta med mångkulturalitet i förskolan. 

Svårigheten blir att hitta en jämvikt, att inkludera alla parter såsom kollegor, barn och föräldrar i 

skapandet av en gemensam kultur. Samtidigt anser vi att man som pedagog bör ta vara på olika 

kulturer för att få syn på andra levnadssätt. Därför anser vi att samspelet mellan pedagoger och 

barn spelar en viktig roll där deras tankar och viljor får komma fram så att det skapas en 

demokratisk miljö där mångkultur blommar och främjas i förskolan. Avslutningsvis är vi 

medvetna om att denna studie omfattar ett fåtal informanter vilket medför att vi inte kan fastslå 

att vårt resultat är ett faktum generellt. Vårt resultat är baserat på förskolan Regnbågen som 

påverkades av olika faktorer som kunskap, förhållningssätt och intresse. Alla människor är olika, 

alla förskolor är olika och det finns inte endast ett arbetssätt eller en kultur i en förskola. Vår 
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slutsats är att det handlar om att man som pedagog ska hitta en balansgång som både personalen 

och barnen känner sig trygga i, så de tillsammans kan samverka i en utvecklingsfrämjande miljö.  

 

7.2. Vidare forskning 

Utifrån vad som framkommit under vårt uppsatsskrivande anser vi att det kan vara lämpligt att 

vidare forska om hur förskolor i stort ser på traditioner så som jul, midsommar och påsk. Hur 

agerar pedagoger kring dessa högtider? Tillämpas eller ändras traditionerna efter barngruppen? 

En annan tanke var att det skulle vara intressant att genomföra en mer omfattande undersökning. 

Att ha mer informanter samt besöka fler förskolor för att kunna göra generaliseringar. 

Det hade även varit intressant att utföra vår studie i en förskola som möjligtvis inte omfamnar 

mångkulturen i samma mån.  
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Otryckta källor 

Gruppintervju, 13 oktober 2016. En timme varade intervjun. Vi intervjuade tre förskollärare.  

Observation ”en förmiddag”, 13 oktober 2016. Denna observation varade i två och en halv 

timme. Vi observerade två olika avdelningar på förskolan på Regnbågen.  

Observation ”miljö”, 13 oktober 2016. Denna observation varade i ungefär 30 minuter. Vi 

observerade två olika avdelningar på förskolan Regnbågen. Fokus låg på dess inomhusmiljö, det 

material som fanns framme. 

Observation ”en sångsamling” skedde under 25 minuter, 20 oktober 2016. Vi observerade 

samtliga pedagoger som var inblandade i sångsamlingen på förskolan Regnbågen. 

Observation ”lunch” observerades under 40 minuter, 20 oktober 2016. Vi observerade två olika 

avdelningar på förskolan Regnbågen.  
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Bilagor 

Bilaga 1 

Hej! 

Informationsbrev och förfrågan om medverkan i en intervjustudie med titeln; Att arbeta i 

den mångkulturella förskolan- En kvalitativ undersökning om förskollärares 

förhållningssätt. Syftet med vår uppsats är att analysera hur pedagoger resonerar och 

arbetar med mångkultur i förskolan. 

Tack för att ni vill medverka i vår studie. Vi kommer att arbeta enligt forskningsetiska principer 

vilket betyder att förskolan kommer vara anonym och även era uppgifter så som namn och andra 

personliga uppgifter. Det kommer att vara fiktiva namn på förskolan och på er. Inget i vår uppsats 

kommer att länkas tillbaka till er eller förskolan. Ni har även rätt att inte svara på frågor eller 

avbryta intervjun när ni vill.  

Innan vi börjar intervjun så behöver ni skriva på detta samtyckeskrav där ni skriver på att ni tagit 

del av vårt syfte och att ni godkänner att vi intervjuar er och har med det i vår uppsats.  

Frågorna under är de frågor vi kommer utgå ifrån. Vi kommer inte följa denna till punkt och 

pricka, ibland kan vi hoppa över frågor och ställa följdfrågor istället för att ge er möjlighet att 

utveckla era svar. Intervjun kommer ske gruppvis där ni, tre förskollärare blir intervjuade 

tillsammans. Detta kommer vi spela in på bandspelare via telefonen samt dokumentera skriftligt.  

Skriftligt, informerat samtycke till medverkan i intervjun med titeln; Att arbeta i den 

mångkulturella förskolan- En kvalitativ undersökning om förskollärares förhållningssätt. Jag har 

informerats om studiens syfte, om hur informationen samlas in, bearbetas och analyserats. Jag har 

även informerats om att mitt deltagande är frivilligt och att jag, när jag vill, kan avbryta min 

medverkan i studien utan att ange orsak. Jag samtycker härmed till att medverka i denna 

intervjustudie som handlar om att arbeta i den mångkulturella förskolan- En kvalitativ 

undersökning om förskollärares förhållningssätt. 
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Hälsningar: Elin Söderqvist och Emma Bergström 

Södertörns Högskola Lärarutbildningen Interkulturell profil 

Handledare: Elisabeth Wollin Elhouar. Elisabeth.wollin.elhouar@sh.se 

 

Ort/Datum/År: 

Namnunderskrift: 

Namnförtydligande: 
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Bilaga 2 

Hej! Informationsbrev och förfrågan om medverkan i en intervjustudie med titeln; Att 

arbeta i den mångkulturella förskolan- En kvalitativ undersökning om förskollärares 

förhållningssätt. Syftet med vår uppsats är att analysera hur pedagoger resonerar och 

arbetar med mångkultur i förskolan. 

Tack för att ni vill medverka i vår studie. Vi kommer att arbeta enligt forskningsetiska principer 

vilket betyder att förskolan kommer vara anonym och även era uppgifter så som namn och andra 

personliga uppgifter. Det kommer att vara fiktiva namn på förskolan och på er. Inget i vår uppsats 

kommer att kunna länkas tillbaka till er eller förskolan. Vi kommer observera tre olika tillfällen 

där ni pedagoger observeras utifrån ert arbetssätt. Vi kommer titta på en förmiddag, en 

matsituation och en sångsamling.  

Skriftligt, informerat samtycke till medverkan i observationstillfällena med titeln; Att arbeta i den 

mångkulturella förskolan- En kvalitativ undersökning om förskollärares förhållningssätt. Jag har 

informerats om studiens syfte, om hur informationen samlas in, bearbetas och analyserats. Jag har 

även informerats om att mitt deltagande är frivilligt och att jag, när jag vill, kan avbryta min 

medverkan i studien utan att ange orsak. Jag samtycker härmed till att medverka i denna 

intervjustudie som handlar om att arbeta i den mångkulturella förskolan- En kvalitativ 

undersökning om förskollärares förhållningssätt. 

Hälsningar: Elin Söderqvist och Emma Bergström 

Södertörns Högskola Lärarutbildningen Interkulturell profil 

Handledare: Elisabeth Wollin Elhouar. Elisabeth.wollin.elhouar@sh.se 

 

Ort/Datum/År: 

Namnunderskrift: 

Namnförtydligande: 
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Bilaga 3 

 

Intervjuguide  

 

1. Namn 

2. Berätta lite om din lärarbakgrund 

3. Hur länge har du arbetat på förskolan? 

4. Känner du till begreppet mångkulturalitet? 

5. Hur du tänker när du hör begreppet mångkultur? 

6. Har du upplevt att ni arbetat med mångkulturalitet på förskolan? Ge gärna exempel 

7. Vilka skillnader du tror finns med att arbeta på en mångkulturell förskola i jämförelse 

med en icke mångkulturell förskola? 

8. Hur kan man arbeta med mångkulturalitet på förskolan? Ge gärna ett exempel 

9. Tror du alla förskolor har samma syn på mångkulturalitet i förskolan? 

10. Finns det något som kan utvecklas i arbetet med mångkulturalitet? 

11. Är miljön en del av det pedagogiska arbetet med mångkulturalitet i förskolan? I sådana 

fall på vilket sätt? Eller varför anser du att så inte är fallet? 

12.  Hur kan man utforma förskolans miljö på ett sätt som gynnar den interkulturella 

mångfalden som existerar på förskolan? Ge gärna exempel 
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Bilaga 3.1  

Hej! 

Efter vi börjat analysera våra resultat tänkte vi att några frågor fattades i vår uppsats. Vi har 

inte några specifika frågor om språket, vilket är en punkt vi även vill ta upp i vår uppsats. Därför 

är det vänligt om ni kunde svara på ett par komplementfrågor via mejl.  

Frågorna:  

1. Vilken roll anser du att språket har i förskolan? 

Svar:  

 

2. Är språket en viktig del i förskolans arbete med barn som exempelvis inte har 

svenska som modersmål, om ja, varför anser ni det? 

Svar:  
 

3. Hur använder ni språket för att hjälpa nyanlända barn? 

Svar:  

 

4. Hur använder ni språket (kan vara kroppsspråk) som verktyg i förskolan? hur 

synliggörs det? 

Svar:  

 

5. Använder ni miljön som språkstöd i förskolan, om, på vilket sätt? 

Svar:  

 
 

6. På vilket sätt kan man utnyttja miljön när man arbetar språkgynnande? Ge gärna 

exempel. 

Svar: 

 

Hemskt tacksamma! / Emma och Elin 
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Bilaga 4 

 

 

Bild från observationstillfälle ”Miljö”. 
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Bilaga 5 

 

 

Bild från observationstillfälle ”Miljö”. 

 

 

 

 

 


