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Abstract

This study highlights how pre-school teachers in a monocultural Swedish 
district looks at the concept of multiculturalism and what multiculturalism and /or 
intercultural approaches means in their pre-schools. The study takes its starting 
point in Johannes Lunneblads thesis "Förskolan och mångfalden" (2006) and 
Lpfö-98 (2006). The present study is a qualitative study in the form of interviews 
and the study have an intercultural and intentional perspective.
The study shows that preschool teachers in the area perceive multicultural work as 
a compensatory education for children with non-European background. An 
analysis of the interviews on a deeper level shows that there is a broader 
understanding of multiculturalism that includes the class, sexuality and everyone 
of the children's "home culture”. About the pre-school teachers in this study can 
be said that there is an intercultural attitude in certain situations.
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1 Inledning

Hans Lorentz forsknings orientering ”Interkulturell pedagogisk forskning i det 

mångkulturella Sverige” (2002) ger en översikt över den interkulturella pedagogiska 

forskning som gjorts i Sverige under de senaste åren. Ur den utläste jag att förskolan 

är underrepresenterad som forskningsfält inom den pedagogiska forskningen med 

mångkulturell eller interkulturell inriktning. När jag studerade översikten slogs jag av 

insikten att nästan allt inom interkulturell pedagogisk forskning handlar om 

undersökningar som är gjorda i så kallade mångkulturella lärandemiljöer (Lorentz 

2002).  Detta, och min egen yrkeserfarenhet som förskollärare fick mig göra 

föreliggande studie om mångkultur i en till synes helt svensk förskolemiljö. 

2 Bakgrund och tidigare forskning

Svensk förskola fick 1998 sin första läroplan. Läroplanen säger att ”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” (Skolverket 2006 s 4). Utifrån detta ger läroplanen följande 

uppdrag åt förskolan att arbeta utifrån: ”Medvetenhet om det egna kulturarvet och 

delaktighet i andras kultur skall bidra till att barnen utvecklar sin förmåga att förstå 

och leva sig in i andras villkor och värderingar” ( Skolverket 2006 s 5). Detta är ett 

mål för alla förskolor oavsett om dessa ligger i ett så kallat mångkulturellt område 

eller om det är en så kallad vanlig svensk förskola. 

I sin forskningsöversikt över interkulturell pedagogisk forskning visar Hans 

Lorentz att de granskade studierna, avhandlingar gjorda 1991-2002, som i och för sig 

omfattar ett brett spektrum av inriktningar, nästan alltid utgår ifrån tydligt 

mångkulturella miljöer (2002). Han konstaterar vidare att en majoritet av dessa 

avhandlingar är skrivna ur ett flerkulturellt perspektiv det vill säga av forskare som 

själva har en mångkulturell bakgrund. Lorentz presenterar  vidare en redovisning av 

”Övrig forskningslitteratur 1992-2001” (2002 s12) och utifrån detta kvalitativa urval 

av studier, gjort av honom,  drar jag slutsatsen att det finns mycket lite forskningen 

som behandlar förskolan ur någon aspekt inom det interkulturella området. 
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Forskningsöversikter över det barnpedagogiska fältet (Haug 2003; Klerfelt 

2002; Lind 2001) bekräftar bristen av forskning i förskolan som specifikt rör 

mångkultur. Den forskning som finns om mångkultur i förskolan handlar främst om 

flerspråklighet eller etnicitet (Tallman Broman, I, mfl 2002). 

2.1 Mångkultur och interkultur

Den mångkulturella förskolan i Sverige associeras ofta med förskolor i 

invandrartäta områden. Tesfahuney (1999 s.65) menar att detta skapar ett 

bristperspektiv eftersom den mångkulturella utbildningen diskuteras som om dess 

fokus endast rör frågor i skolor där barnen eller föräldrarna har en utomeuropeisk 

bakgrund. Genom att  se frågor, svårigheter eller utmaningar med mångkultur som 

endast en fråga för dessa skolor så blir de frånkopplade från utbildningssystemet i 

stort. Man skapar en problematik som hör ihop särskilda bostadsområden och 

politiska åtgärder som endast riktas mot minoritetsgrupper. Huvudtesen hos 

Tesfahuney (1999 s.66) är att utbildningssystemet i Sverige är etnocentriskt, 

exkluderande och monokulturellt. Då förskolan är det första ledet i vårt 

utbildningssystem menar jag att man skulle kunna anta att dessa föreställningar utgör 

en underliggande norm även i förskolan. 

Begreppet mångkultur kan även tolkas som ett vidare begrepp där faktorer som 

exempelvis geografiska skillnader, kön och klass kan ingå. Det är olika aspekter på 

mångfald som även bör ses som en del i mångkulturen. 

Den interkulturella pedagogiken kan till skillnad från den traditionella 

pedagogiken, definieras som att dess kunskapsområde är att se hur kulturella faktorer 

inverkar på individens lärande. ”Inter” i interkulturellt ska förstås som en handling 

eller samspel mellan olika individer med olika bakgrund.(jfr Bergstedt & Lorentz 

2006). Lorentz definierar begreppet kultur i interkultur som ”kultur i ett 

socialantropologiskt perspektiv” (Lorentz 2002 s.6) Det vill säga kulturbeteenden som 

är socialt konstruerade och inlärda av individerna i en grupp. Dessa är inte statiska 

och i den interkulturella pedagogiken studerar man även hur kulturmöten skapar nya 

kulturmönster ( Lorenz 2002). Lahdenperä (2004) menar att den interkulturella 

pedagogiken studerar bland annat lärande och undervisning i ett mångkulturellt, 

multietniskt och globalt sammanhang. Hon lyfter också fram begreppet den 

interkulturella sensibiliteten som hon menar är förmågan att iaktta och tolka kulturella 
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skillnader mellan människor och deras handlande istället  för att tolka det utifrån sin 

egen kultur (Lahdenperä 2004). 

2.3 ”Förskolan och mångfalden” 

Ovan har det sagt att det finns mycket lite forskning om mångkultur i förskolan. 

En studie som finns är Johannes Lunneblads avhandling ”Förskolan och mångfalden” 

(2006). Det är en etnografisk studie om förskolepedagogers arbete och syn på sitt 

mångkulturella uppdrag. Den syftar, enligt Lunneblad, till att lyfta fram ett kritiskt 

teoretiskt perspektiv. Kunskapsintresset menar han är att i en vidare teoretisk 

referensram och även utifrån en samhälleligkontext bidra med en större förståelse för 

”fenomenet den mångkulturella förskolan” ( 2006 s.31).

Johannes Lunneblads (2006 s 21) begreppsliga diskussion kring mångkulturell 

och interkulturell utbildning tar sin utgångspunkt i både ett svenskt och ett 

internationellt perspektiv. Han säger att begrepp så som mångkultur, interkultur, 

flerspråklig, internationalisering och globalisering används parallellt utan att några 

tydliga definitioner av skillnader görs. Det gemensamma i användningen av 

begreppen är att de relaterar till kvalitativa aspekter av etnisk och kulturell mångfald 

som finns i samhället. I den svenska kontexten menar Lunneblad att mångkulturell 

förskola/skola eller interkulturell pedagogik är de termer som ar vanligast 

förekommande (2006 s.21). 

Lunneblads studie har en etnografisk ansats och är genomförd i en förskola som 

ligger i ett område som i hans studie på olika sätt beskrivs som ett ”invandrarområde” 

(Lunneblad 2006 s.86). Han diskuterar varför han väljer att använda termer som 

invandrare och invandrarområden trots att de kan anses ha negativ klang.  Den 

främsta orsaken till att dessa begrepp används av honom är att det är de som 

förekommer i samband med det bostadsområdet han gjort undersökningen i 

(Lunneblad 2006 s 86). 

Urvalet för hans studie är strategiskt gjort ur den aspekten att han valde ett 

område och en förskola där ”målen i Lpfö–98, relaterade till en kulturell, etnisk och 

språklig mångfald, var en konkret och levd erfarenhet i verksamheten”. ( Lunneblad 

2006 s.62) 

I studien följer Lunneblad en förskolas två arbetslag under 18 månader. 

Lunneblad säger att en stor del av dataproduktionen från studien består av samtal och 
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observationer. Han menar att ”Det ’etnografiska’ samtalet kan liknas vid en informell 

intervju” (Lunneblad 2006 s.73). Samtalen i studien är gjorda med personal, barn och 

föräldrar på de undersökta avdelningarna. De data Lunneblad valt att analysera ur sitt 

empiriska material är inte gjort utifrån hans definition av vad ett mångkulturellt 

arbetssätt är. Utgångspunkten var att utgå från de observationer och samtal där 

deltagarna i studien uttryckte att det handlat om ett mångkulturellt arbete ur någon 

aspekt. 

Johannes Lunneblads formulerar sin studie under ett antal rubriker, så som: 

mångkulturella mål, gemensamt och rättvist och från mångkultur till hemkultur. 

Nedan följer en kortare sammanfattning av Lunneblads studie.

2.3.1 Mångkulturella mål

I Lunneblads kapitel ”Mångkulturella mål” (2006 s.102) handlar det om 

personalens arbete med att skriftligt formulera i sina verksamhetsplaner. Att 

formulera och utvärdera olika verksamhetsplaner eller lokala styrdokument ingår som 

en viktig del av förskolepersonalens arbetsuppgifter. I den förskola som Lunneblad 

studerat skedde detta arbete i möten med personalen som de två undersökta 

avdelningar hade var för sig.

  Lunneblad drar slutsatsen att personalens arbete med målformulering i 

verksamhetsplanen är styrd av att förskolan, som institution, och barns utveckling är 

präglad av att förstås i utvecklingspsykologiska termer och teorier (2006 s.106). Han 

menar att detta synsätt gör att det mångkulturella innehållet i verksamheten blir 

osynliggjort.

Det mångkulturella arbetet tolkas som att när man ska sjunga så ska man även ta 

in sånger och ramsor på andra språk än svenska. (Lunneblad 2006 s.108) Han visar att 

personalens formuleringar och samtal handlar om att föra in mångkultur med hjälp 

framför allt sånger, ramsor och lekar från andra länder. I verksamhetsplanerna är 

dessa mål är formulerade antingen under rubriker om förskolans värdegrund eller om 

barns utveckling och lärande. (2006 s.110)

Lunneblad visar att personalen i de båda arbetslagen vill arbeta med mångkultur 

genom att inkludera ”invandrarfamiljernas” högtider i sin verksamhet. I förskolan 

firar man sedan länge olika traditioner som en del av verksamheten. Oftast sker 

firandet med sånger, lekar och mat som är knutna till den specifika traditionen. 

(Lunneblad 2006 s.112) När det handlar om ”andras” högtider så blir det, enligt 
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Lunneblads studie, de föräldrar som personalen kategoriserar som invandrare som ska 

hjälpa till med firandet (Lunneblad 2006 s.115). Det framgår av studiens att det är i 

samtalet i personalgruppen som barnen och föräldrarna definieras som invandrare 

eller inte. Det är inte alla barn som har en utländsk förälder som identifieras som 

bärare av annan kultur, utan bara vissa. Lunneblad vill med sina exempel belysa att: 

”Kategoriseringen handlar här om en annorlundahet i relation till det ’svenska’ i 

firandet av högtider.” (Lunneblad 2006 s116) Det är endast föräldrar till dessa 

”annorlunda” barn som förväntas vilja bidra i förskolans firande av högtider.

Lunneblad drar slutsatsen att man kan se personalen mångkulturella arbetssätt 

artikuleras dels utifrån aspekter  om barns utveckling och dels utifrån aspekter där 

målsättningen är att ”göra invandrar barnen stolta” (Lunneblad 2006 s.119) Trots att 

det finns skillnader i hur de två arbetslagen han följt ser på mångkultur så blir idéerna 

om hur det ska genomföras likartade. 

2.3.2 Utvärdering av mångkulturella mål

I kapitlet om ”Utvärdering av mångkulturella mål” visar Lunneblad att 

målsättningen för verksamheten innehåller ett kompensatoriskt förhållningssätt som 

går ut på att förstärka barn med annan kulturell bakgrund än svensks identitet 

(Lunneblad 2006 s.131). Det blir kompensatoriskt eftersom det ses som att barnen har 

en brist, i förhållande till den svenska normen. Detta ville pedagogerna göra genom 

att exempelvis använda sig av ramsor på barnens modersmål eller låta 

”invandrarföräldrarna” visa sina kulturella eller religiösa traditioner (Lunneblad 2006 

s.127). Arbetet med mångkultur ses inte som den vanliga verksamheten utan det är 

något som ligger utanför.  Därför blev det svårt för pedagogerna i Lunneblads studier 

att genomföra det planerade. Det berodde även på att deras mångkulturella arbete i 

hög grad var beroende av att föräldrarna skulle bidra med material så som sånger och 

ramsor (Lunneblad 2006 s.128)

2.3.4 Gemensamt och rättvist

Att verksamheten ska präglas av att det ska vara gemensamt och rättvist menar 

Lunneblad (2006 s.133) är ett förhållningssätt som återkommer hos personalen i den 

undersökta verksamheten i deras förhållande till mångfalden i gruppen. Han visar med 

olika exempel hur personalen undviker att tala om olikheter mellan barnen för att 

istället betona det gemensamma. (Lunneblad 2006 s.133) Detta sker exempelvis vid 
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matsituationer och i samtal kring firandet av jul.  Lunneblad hävdar att konsekvensen 

av förhållningssättet ”gemensamt och rättvist” blir att den kulturella mångfalden 

osynliggörs genom att personalen väljer att betona det som är lika i stället för att 

uppmärksamma skillnader. Personalens syn på rättvisa gör att inget barns språk kan 

uppmärksammas om inte alla språk uppmärksammas. Det finns en underliggande 

princip om rättvisa personalens handlande och med rättvisa förstås likadant och lika 

mycket som alla andra barn (Lunneblad 2006 s.139). Lunneblad för fram att de 

strukturer och aktiviteter som finns i förskolans verksamhet inte är neutrala utan att de 

bidrar till att kulturell mångfald osynliggörs.

2.3.5 Från mångkultur till hemkultur

”Från mångkultur till hemkultur” är det avslutande kapitlet i studien (Lunneblad 

2006 s.159). Här visar Lunneblad att pedagogerna även har ett annat sätt att förstå sitt 

mångkulturella arbetssätt och mångfalden i barngruppen. Han menar att 

utgångspunkten för pedagogernas förändrade sätt att förstå sitt arbetssätt bottnade i 

konkreta situationer i barngruppen. Han visar hur förskolans arbete med att stärka ett 

specifikt barn utmynnar i en förändrad syn på vad mångkulturellt arbete kan vara 

(2006 s.164ff). Arbetssättet som beskrivs hos pedagogerna, är präglad av förskolans 

tradition att förstå barnet ur ett utvecklingspsykologiskt perspektiv ( Lunneblad 2006 

s.168), uppmuntrar barnen att använda sig av sina olika språkliga kompetenser. De 

utgår i det temaarbetet som beskrivs i undersökningen, från barnens erfarenheter av 

olika länder och kulturer. Lunneblad framhåller att det sker en förändring av 

innebörden i mångkultur begreppet hos personalen. Han visar att personalen hittade 

ett arbetssätt där det handlade om att arbeta med alla barns ”hemkultur” (2006 s.169). 

Den kulturella mångfalden lyftes fram och gjordes synlig. Detta möjliggjorde en 

annan förståelse av vad mångkultur i verksamheten var för pedagogerna.

Lunneblad visar med sin studie att det finns en kompensatorisk syn på det 

mångkulturella arbetet i den undersökta förskolan. Han framhåller att pedagogerna 

osynliggör de kulturella skillnader som kan finnas mellan barnen genom att i 

förstahand betona det som är lika och naturligt. Att arbeta med mångkultur blir något 

som ”ligger utanför” det ordinarie och oftast angår ”de andra” och 

”invandrarföräldrarna”. Detta trots att förskolan han gjort sin undersökning i har 

väldigt många barn som har en eller två utrikes födda föräldrar.

9



Lunneblad menar att man utifrån de kunskaper som finns i ett svenskt 

sammanhang är det inte självklart hur ett mångkulturellt arbetssätt i förskolan ska 

genomföras. Men han tycker att ”vad som avses med kulturell mångfald bör ses ur ett 

vidare perspektiv än traditioner, mat sånger, etc.” (Lunneblad 2006 s.175).  Om man 

inte gör det så blir det ”en praktik som döljer och mystifierar sociala och strukturella 

orättvisor och i värsta fall förstärker den sociala, ekonomiska och kulturella 

uppdelningen mellan vi och de Andra” (Lunneblad 2006 s.175)

3 Syfte

Utifrån Lunneblads studie och förskolans uppdrag så som det  beskrivits ovan, 

menar jag att det är det värdefullt att studera hur förskolan tolkar sitt mångkulturella 

uppdrag i olika typer av förskolor i olika typer av bostadsområden. Jag menar att ett 

interkulturellt synsätt bör vara något som berör alla förskolor inte bara de som 

utmärks av barn och personal från många olika länder. Därför är syftet med 

föreliggande undersökning följande:

Syftet med denna studie är att belysa hur förskollärare i en tillsynes 

monokulturell1 förskolemiljö uppfattar och hanterar det mångkulturella uppdraget

Undersökningen avgränsas gentemot tidigare nämnda avhandling genom att den 

är genomförd i en annan kontext, nämligen ett bostadsområde som uppfattas som 

monokulturellt svenskt. I likhet med Lunneblad syftar studien till att synliggöra 

uppfattningar om mångkultur hos förskolepersonal.

3.1 Frågeställningar

Hur beskrivs ett mångkulturellt arbetssätt av pedagogerna?

Vilka föreställningar har förskollärarna i den monokulturella miljön av 

begreppet mångkultur?

Hur beskriver förskollärarna det mångkulturella i sitt område?

1 Med en monokulturell förskola avser jag en förskola som i det allmänna 

medvetandet ses som en ”svensk förskola” som ligger i ett område där största delen av 

befolkningen är etniskt svenska.
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4 Metod

4.1 Urval

Det empiriska materialet i denna studie består av 7 intervjuer. 

Urvalsprocessen för att kunna göra dessa intervjuer är ett strategiskt urval 

utifrån att det ska gå att definiera det som en monokulturell förskolemiljö. Området 

som undersökningen är gjord i ligger i Uppsala. Befolkningsstatistik över området 

visar att det bor mycket få barn med utländsk bakgrund där. Förutom på statistik så 

baserar sig urvalet på personlig kännedom om förskolorna och bostadsområdet. 

Förskolor i området utmärks bland annat av att det ovanligt med flerspråkigabarn. Det 

aktuella området ses i det dagliga medvetandet i Uppsala som ett svenskt 

medelklassområde, där bostäderna till största delen består av bostadsrätter och äldre 

villor. 

Första kontakten för att hitta deltagare till undersökningen togs via ett personligt 

samtal med förskolecheferna i området. De godkände att undersökningen skulle få 

genomföras med förskollärare i deras förskolor. Därefter skickades ett brev med kort 

information om undersökningens innehåll till förskolecheferna för vidarebefordran till 

förskollärarna (bilaga1). Tyvärr anmälde sig inga frivilliga deltagare med hjälp utav 

denna metod. För att få förskollärare till undersökningen togs därefter personlig 

kontakt med förskollärare i förskolorna. Detta och ytterligare samtal med 

förskolecheferna gjorde att jag hittade personer som ville delta i undersökningen. 

Denna urvalsprocess kan ses som ett slumpmässigt urval så till vida att de personer 

som blivit intervjuade är valda utifrån principen att de kunde tänka sig att ingå i 

studien.

Urvals metoder som beskrivits ovan ledde till 7 personer som arbetar som 

förskollärare som ville delta i undersökningen. I intervjuerna visar det sig att två av 

personerna har annan lärarutbildning än förskollärare, men undersökningen utgår ifrån 

att de arbetar som förskollärare i förskolan.

4.2 Procedur

Alla intervjuerna, förutom en, genomfördes på respektive förskollärares 

arbetsplats i ett personalrum eller arbetsrum där man kunde tala ostört. Intervjuerna 
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spelades in och sparades som en ljudfil i datorn. Varje intervju varade i 15 – 20 

minuter. Intervjuer är gjorda under i perioden dec. – 08 tom jan –09 och i maj -09.

Vid en av intervjuerna fungerade inte inspelningstekniken så inget av intervjun 

blev inspelad. Istället för att helt utesluta personen ur undersökningen så gjordes 

ytterligare en intervju med samma person. En av de sju intervjuerna är mycket kortare 

och genomförd i en miljö med barn omkring oss. 

Intervjuerna har formen av en semistrukturerad intervju som delvis blir ett 

samtal mellan den intervjuade och intervjuaren. De övergripande frågorna för 

intervjun utformades utifrån Johannes Lunneblads studie, som beskrivits i tidigare i 

texten, Lpfö-98 ( Skolverket 2006) och förskolornas åtaganden2 (bilaga 2). Under 

intervjun följdes sedan svaren upp med fördjupande frågor utifrån det som sades i 

intervjun.

4.3 Bearbetning av materialet

Intervjuerna lyssnades igenom och transkriberades. Större delen av intervjuerna 

transkriberades i sin helhet. Det som inte är transkriberat är delar av intervjuerna som 

vid en första analys i samband med genomlyssningen bedömdes ha ett innehåll som 

ligger utanför studiens intresseområde. Vid transkriberingen skrevs allt som sades ut 

även utfyllnads ord som hummande och medhållande uttryck. I analysen av 

intervjuerna och de utdrag som presenteras i den kommande texten så har jag i likhet 

med Johannes Lunneblad ( 2006 s 80) gjort en tolkning av vad som är 

betydelsebärande ljud. Det som bara är utfyllnadsord och gör det sagda svårbegriplig i 

skriftlig form har tagits bort. När pauser och skratt eller utfyllnadsord är 

betydelsefulla för förståelsen är de utskrivna i texten.  Vid transkriberingen av ett 

samtal ser man hur talspråket skiljer sig från skriftspråket. 

 Den första tolkningen av intervjuerna görs i form av reducering av 

transkriberingen. Målet är göra en första sammanfattad tolkning av vad som sägs i 

intervjuerna. Tolkningen av det empiriska materialet i underökningen görs både 

utifrån de utskrivna transkriptionerna och utifrån lyssning på inspelningarna. I 

inspelningarna kan man höra tonfall och liknande vilket spelar en betydande roll för 

hur man ska tolka det som sagts. Dessa är svåra att fånga i en utskrift. Det finns 

vedertagna metoder för hur man gör den typen av transkriberingar ( ex Jefferson, G 
2 Det lokala styrdokumentet på varje förskola i Uppsala kallas för åtagande och formuleras lokalt på 
varje förskola utifrån ett uppdrag från  Barn- och Ungdomsnämnden.
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(2004),  men inom ramen för detta arbete har det inte bedömts  nödvändigt att 

använda denna metod.

 När förskollärarna citeras i den kommande texten, kommer alla att benämnas 

förskollärare, i citat förkortat till f, utan någon åtskillnad av vem som hänvisas till. 

Förskollärarna i undersökningen är både kvinnor och män. Alla kommer att 

omnämnas som femininum, dvs. hon. Detta för att man inte ska kunna identifiera 

någon i undersökningen utifrån kön. Undersökningen intresseområde är inte att göra 

någon analys utifrån huruvida förskollärarens kön påverkar deras tankar om 

mångkultur. Därför är denna anonymisering berättigad. Det faktum att de flesta 

förskollärare, rent allmänt, är kvinnor gör att femininum används. Man skulle kunna 

ha använts sig av en neutrum form också. Men det ser konstigt ut att kalla personer 

för den.  

4.4  Etiska överväganden

I en kvalitativ underökning som denna är det av högsta vikt att göra etiska 

övervägande. Jag har utgått från ”Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning” från Vetenskapsrådet. I enlighet med dessa principer 

informerades de intervjuade muntligt om frivilligheten att delta och kunna utgå ur 

undersökningen om de så önskade. Även hanteringen av information från intervjuerna 

sker utifrån dessa principer (Vetenskapsrådet 2002). Inspelningarna av intervjuer, det 

arbetsmaterial där informanterna inte är anonymiserade ännu förvaras så att obehöriga 

inte kan ta del av dem. Jag har medvetet, för att i hög grad garantera de deltagande 

förskollärarnas och deras verksamheters anonymitet, valt att inte ta med fakta som 

skulle peka ut en viss person eller förskola när jag redovisar resultatet. För att 

garantera förskolorna i undersökning inte ska kunna identifieras så gör jag det etiska 

övervägandet att inte hänvisa till den specifika statistiken för just detta bostadsområde 

utan beskriver det mer i allmänna termer. Detta är viktigt för att garantera anonymitet 

även för den förskoleverksamhet som deltagarna talar om i intervjuerna 

(Vetenskapsrådet 2002).

När jag beskriver sammanhang där förskollärarna talar om enskilda barn så har 

jag anonymiserat dessa genom att kalla dem NN eller XX. Detta gäller även om 

förskolornas namn nämns, dessa kallas också XX.  När det finns information i min 
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text som handlar om ett enskilt barn eller förskola, är min bedömning att det som sägs 

är i så pass allmänt att det skulle kunna hämtas från många olika förskolor. 

4.5 Teoretiskt perspektiv

I denna studie använder jag mig av ett intentionellt perspektiv vid analysen av 

det empiriska materialet.  I detta perspektiv betraktar man de utsagor eller handlingar 

som en individ ger uttryck för som rationella och intentionella i sitt sammanhang. 

Enligt Halldén, Haglund och Strömdahl (2007) tar det intentionella perspektiv sin 

utgångspunkt i von Wrights tankar om att se en persons handlande som intentionellt. 

Det innebär att man ser en persons agerande som meningsfullt om man tolkar det i 

termer av handling i förhållande till sin kontext. Det intentionella perspektivet som 

utvecklats av bland annat Halldén (1999) och Wirstedt (1998) har främst använts i 

studier om elevers lärande och hur deras begreppsbildning går till. Det har använts för 

att se hur elever löser uppgifter de fått av sin lärare och för att förstå varför de gör 

som de gör ( Halldén mfl 2007 s.28) Analysmetoden ger en begreppsapparat för att 

beskriva individers begreppsbildning och hur dessa används i specifika situationer 

(Petterson 2004). 

I den intentionella analysen utgår man från att en individ kan förstå en fråga 

inom olika kontexter. Hos en och samma individ kan det existera flera begreppsliga 

kontexter om någonting samtidigt i medvetandet. Det innebär i praktiken att man både 

har en vardaglig uppfattning om ett fenomen och en teoretisk. Den kulturella 

kontexten utgörs av de värderingar och tolkningar av ett fenomen som är rimliga och 

självklara i en kontext. Den kognitiva kontexten är de tolkningar som baseras på 

förståelsen av teoretiska begrepp och teorier. (Lundholm 2001) 

 I sin artikel ”Conceptions and Contexts: On the Interpretation of  Interview and 

Observational Data” visar Halldén, Haglund och Stömdahl (2007) hur man genom att 

undersöka hur en elev uppfattat en given uppgift kan förstå vad eleven svarar. De 

omtolkar resultatet från en undersökning av diSessa & Sherin (Halldén mfl 2007 s 30) 

och visar att man kan tolka en elevs svar på en fysikuppgift som fullt rimlig när man 

tittar på vilken kontextualisering eleven gör. Genom denna analys visar de att eleven 

visst har ett relevant uppfattning om fysikbegreppen men svarar inom en annan 

kontext än den Newtonska som intervjuaren förväntat sig. 
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Inom den intentionella analysen talar man, utifrån von Wright, om 

determinanter eller handlingsresurser (Halldén mfl 2007 s.28). Man talar om två 

former av resurser/determinanter, de interna och de externa/diskursorienterade. De 

interna-resurserna utgörs av inre tankar, vilja och förmågor en som individ förmodas 

ha. Det vill säga individens emotionella, kognitiva och fysiska tillstånd. De 

externa/diskursorienterade resurserna utgörs däremot av individens föreställningar 

och tolkningar av situationen och den kontexten som individen befinner sig i 

(Petterson 2004). 

Fig. 
teacher’s intention interpretation student’s

assignment -      task  problem/projekt

En kommunikations modell efter Halldén mfl 2007

Ovanstående modell efter Halldén, Haglund och Strömdahl (2007) visar hur 

lösningen av en uppgift (task) är beroende av både vad läraren har för mål (intention) 

och elevens tolkning (interpretation). Det är detta som gör att det Assigment (uppgift) 

som läraren ger inte alltid är samma sak som det ”problem/projekt” som eleven 

kommer att sysselsätta sig med. I denna studie använder jag modellen för att förstå 

hur och vad förskollärarna svarar på i intervjuerna. Det används även för att se hur de 

tolkar sitt mångkulturella uppdrag. Utifrån modellen ovan är intervjuarens 

frågeställningar= Teacher’s assigment och de intervjuades utsagor= student’s 

problem. Vad de svarar (hur de löser uppgiften) är således både beroende av deras 

egen uppfattning av vad jag (intervjuaren) frågar om och vad det tror att jag vill ha för 

svar. 

Genom att använda den intentionella analysen som metod för bearbetningen av 

ett empiriskt material i form av intervjuer så förhåller jag mig också till det faktum att 

det som sägs i en intervju är beroende av kontexten den tillkommit i. Halldén mfl 

(2007) beskriver att Fontana och Frey menar att intervjun som metod är i så hög grad 

beroende av både den intervjuade, intervjuaren och samspelet i den aktuella miljön att 

det nästan inte går att se den som en vetenskaplig metod. Om man ser på intervjun 

som Fontana och Frey så skulle det innebära att en mycket stor del av den kvalitativa 

forskningen skulle så att säga diskvalificeras som vetenskapligt tillförlitlig.  Genom 

att använda sig av det intentionella perspektivet när man tolkar en intervju kan man 
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utnyttja de ”problem” som finns med den kvalitativa intervjun som metod. Det ger 

också en möjlighet att använda sig av det situations bundna innehåll som beror på 

intervju situationen som en del av forskningsresultatet (Halldén mfl 2007). 

Det kan därför vara på sin plats att beskriva lite om vilken bakgrund jag har och 

vilken betydelse det har för studien.

4.6 Närhet och distans 

Jag har en bakgrund som förskollärare. Genom mitt arbete i förskolan har jag 

erfarenhet av både ett så kallade mångkulturella och mer monokulturella områden i 

Uppsala. Dessa erfarenheter kommer till användning vid analysen av intervjuerna. Att 

ha en inifrånkunskap bidrar till förståelsen av det som en informant säger. I den 

intentionella analysen blir detta ett verktyg för mig när jag tolkar kontextualiseringen 

som sker i intervjuerna. Min inifrånförtrogenhet med förskolan ger möjligheter till en 

fördjupad förståelse av det som sägs. Vissa tolkningar som jag hävdar att man kan 

göra av materialet skulle vara omöjliga att förstå utan att känna till den 

förskolekontext som resonemangen handlar om. Man kan också se, utifrån svaren i 

intervjuerna, att förskollärarna utgår ifrån att jag känner till det de berättar om. 

I mötet med informanterna är jag förutom någon som vill intervjua dem till en 

uppsats även en förskollärarkollega som de tidigare träffat på till exempel fortbildning 

och samarbete mellan förskolor i Uppsala. Vid intervjuerna var målet att inte vara en 

förskollärare som har ett kollegialt samtal med en annan förskollärare utan en 

intervjuare som ställer frågorna från ett mer neutralt perspektiv. Det finns naturligtvis 

egentligen inget neutralt utan vad som sägs är beroende både på den som intervjuar, 

den intervjuade och det samspel som uppstår i intervjusituationen (Halldén mfl 2007 s 

8).  I en av intervjuerna finns detta exempel:

F: och att många av familjerna är akademiker och ett fåtal är arbetare kan jag 

säga. Och det präglar ju.

S: Det präglar verksamheten, ja, jo men det förstår jag att det gör.

I ovanstående visar min kommentar att jag har en inifrån kännedom om vad hon 

talar om. Detta kan i vissa intervjusituationer, som ovan, vara problematiskt. I stället 

för att undersöka vad förskolläraren menar med det som sägs håller jag med. Jag tror 

att jag vet vad hon menar och faller in i att vara en kollega som också känner till hur 
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barnens bakgrund präglar förskoleverksamheten i området. Genom detta sätt att 

kommentera kanske jag hindrar den intervjuade från att utveckla sitt resonemang. Här 

menar jag att inifrån kunskapen hindrar mig från att få fördjupad kunskap om hur hon 

tänker, eftersom jag tror att vi tycker samma sak i ett kollegialt samförstånd.

Det finns också tillfällen då den intervjuade hänvisar till den förskolan där jag 

arbetar och undrar om vi också gör på det ena eller andra sättet. I följande exempel 

kan man se hur en förskollärare hänvisar till att jämför med förskolan jag arbetar på 

som kallas xxförskola  i följande:

f: Vi håller på att arbeta fram allting i förskolan, det kanske ni fortfarande håller på med på xx 

förskola lite, kan jag tänka mig.

S: m

F: det tar ju tid, för det är så nytt. Allting , åtagande som ska skrivas, kvalitets , så här liksom

I ovanstående kan man se hur hon undrar om jag också håller på med samma 

utveckling av ”åtagande” som hon. Hon hänvisar till min inifrån kännedom och det 

skulle kunna ha blivit ett samtal om hur jag arbetar på min förskola. Här skulle jag 

som intervjuare kunnat ha fallit in i rollen som förskollärarkollega men jag fortsätter 

intervjun i rollen som intervjuare. 

Jag har beskrivit de svårigheter som kan uppstå när man i en intervjusituation 

inom sig själv är bärare av dubbla roller. Jag menar att det i denna undersökning dock 

först och främst är en tillgång att ha en god förtrogenhet med forskningsfältet 

förskolan.  Att ha en god förförståelse av förskolan är till största delen en fördel, fram 

för allt eftersom jag medvetandegjort mig om min egen roll i intervjusituationen samt 

vid tolkningen av materialet. Vid analysen av intervjuerna använder jag mig av min 

förtrogenhet med förskolorna för att identifiera de inre och yttre determinanterna och 

de skilda kontexter som konstrueras. 

5 Resultat

Analysen av det empiriska materialet visar att det går att kategorisera de 

deltagande förskollärarna i två grupper, inom vilka det finns tydliga likheter. Den 1:a 

gruppen förskollärare har arbetat länge i det monokulturella området, minst 15 år. I 

presentationen kommer dessa förskollärare kallas för 1:a gruppen. 
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Den andra gruppen förskollärare har arbetat i området en kortare period, mindre 

än 5 år. Förskollärarna i denna grupp har innan de kom till sina nuvarande 

arbetsplatser varit verksamma i någon av staden ytterområden.3 De kallas följaktligen 

2:a gruppen.

När man kategoriserar svaren i olika grupper är det lätt att det uppfattas som om 

den ena gruppens svar är mer rätt eller bättre, så ska det inte tolkas. I den här studien 

är målet att visa vilka föreställningar om mångkultur som finns bland förskollärarna. 

Gruppbeteckningarna är valda utifrån att det ska vara enkelt att veta vilken grupp jag 

talar om.

Att alla inom gruppen har samma synsätt eller åsikter är att spetsa till resultatet, 

men för att tydliggöra resultatet så utgår analysen från dessa kategoriseringar. Det 

finns utsagor från förskollärarna i båda grupperna som är svåra att kategorisera inom 

den här uppdelningen. Målet med föreliggande studie är inte att göra jämförelser 

mellan olika förskolor utan att belysa hur det mångkulturella arbetet kan se ut i ett 

monokulturellt förskoleområde.

Studien visar att förskollärarna förknippar mångkulturellt arbete med huruvida 

det finns barn som har annan etnisk eller religiös bakgrund än svensk och kristen i 

barngruppen. 1:a gruppen av förskollärare har i mycket hög grad utgångspunkten att 

mångkulturellt arbete är en kompensatorisk pedagogik för att ”invandrarbarnen” ska 

få visa och styrkas i sin kulturella eller språkliga särart. Förskollärarna i denna grupp 

menar också att eftersom det finns mycket få barn som de kategoriserar som målgrupp 

för dessa åtgärder så förkommer det knappt någon verksamhet som de ser som 

mångkulturellt arbete i deras barngrupper. Detta synsätt återfinns även i förskolornas 

lokala styrdokument som tas upp i intervjuerna (bilaga 2) Målsättningarna i dessa 

dokument talar om att tillgodose barnens särart i fråga om exempelvis specialkost 

eller möjlighet för föräldrar att få bidra med ”sin” mat eller visa sina annorlunda 

klädvanor. 

I 2:a gruppen av förskollärare finns synen att mångkultur är något som rör alla 

barn i förskolan eftersom alla barn, oberoende av vilken etnisk bakgrund de har, har 

en ”hemkultur”. Förskollärarna i denna grupp uttrycker i hög grad ett interkulturellt 

synsätt på arbetet med mångkultur i sin förskola. Förskollärarna menar att de vill ta 

tillvara på vad barnen ”har med sig” som utgångspunkt för arbetet. Att tillvara ta och 

3 Det är om råden som ses som ”invandrarmoråden” i det allmänna medvetandet i Uppsala. Där 
förskolorna kallas för ”mångkulturella” se även resonemanget kring detta tidigare i texten.
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bekräfta barnen olikheter och språkkunskaper, som en till gång både för individen och 

för barngruppen, är ett förhållnings sätt som utmärker dessa förskollärare.

Samtliga förskollärare i studien beskriver att området där de arbetar, inte är 

mångkulturellt i betydelsen att människor som lever där har sitt ursprung i andra 

länder än Sverige. Analysen visar att förskollärarna lyfter fram andra aspekter på 

mångkultur än etnicitet och religion. Att det finns barn till samkönade par i förskolan 

ses som en form av mångfald.  Denna mångfald beskrivs av förskollärarna som en del 

av det mångkulturella i deras område.

Det framkommer även i undersökningen idén om att avsaknaden av mångkultur 

i området kan vara en klassfråga eftersom familjerna i området till allra största delen 

tillhör en medelklass kultur. I studien framkommer tankar om att denna kultur är 

ganska enhetlig oavsett vilket etniskt ursprung människor har.

Förskollärarna i 1:a och 2:a gruppen har olika syn på vad läroplanens 

skrivningar om att sträva mot att barnen får en medvetenhet om det egna kulturarvet 

och delaktighet i andras kultur innebär för arbetssättet. 1:a gruppen förskollärare 

utmärks av att de ser förskolans uppgift som ett bevarande och överförande av ett 

kulturarv mellan olika generationer. Utgångspunkten ligger i förskolans tradition av 

hur kulturarvet förvaltas. I 2:a gruppen är utgångspunkten ett mer interkulturellt 

förhållnings sätt där man utgår från individerna i barngruppens erfarenheter.

Medvetenheten i sitt arbete med mångkultur och kulturarv skilde sig också åt 

mellan 1:a och 2:a  gruppen. I 1:a gruppen finns många uttryck för att de arbetar utan 

att ha reflekterat så mycket över att det kan finnas flera sätt att tänka kring detta 

arbete. Förskollärarna i 2:a gruppen ger uttryck för att de utgår från vad barnen 

erfarenheter och från en medveten reflektion både enskilt och i sina arbetslag i 

förskolan. De uttrycker vidare att den erfarenhet av arbete med mångkultur och 

kulturarv som de har med sig från tidigare arbetsplatser i så kallade mångkulturella 

områden använder de sig av även i den tillsynes monokulturella förskolan. Tack vare 

detta så ser de en större mångfald bland barnen.

5.1 Mångkultur

Undersökningen visar vid första anblicken att alla förskollärarna talar om 

mångkultur som något som handlar om barn med annan etnicitet än svensk. Men en 

djupare analys avslöjar att alla förskollärarna har mer komplex förståelse av 
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begreppet. Jag menar att de räknar olika typer av familjebildning, exempelvis 

samkönade par med barn, religion och klasstillhörighet som delar av 

mångkulturaliteten. Det finns också tankar om att vilken kulturell bakgrund ett barn 

har mer med klass än med etnicitet att göra. Dessa tankar kan inte hänföras till 

förskollärare i endast 1:a eller 2:a gruppen utan olika tankar fanns hos de enskilda 

förskollärarna i ur båda grupperna.

5.2 Mångkulturella mål  

Alla förskollärare i undersökningen uppfattar det mångkulturella arbetet i 

förskolan som något sammankopplat med om det finns några barn med utländskt 

påbrå eller inte i barngruppen. Det är en tolkning som stämmer väl överens med det 

uppdrag som finns i förskolans läroplan (Skolverket 2006) och den vardagliga 

innebörden av mångkultur. 

 Förskollärarna i 1:a gruppen uttrycker att målet med mångkulturellt arbete är att 

barnen ska få visa upp sin kulturella särart. Men detta förekommer i praktiken mycket 

sällan då de menar att de inte har några barn som är bärare av denna ”annorlundahet” 

eller så finns inte behovet eftersom barnen är så små. Om de haft några barn skulle 

målet vara att stärka och bli stolt över den egna kulturella (etniska?) identiteten. I 

följande ser man ett exempel på att målet är att stärka barnens identitet.

Sofia: Varför ska man ha ett mångkulturellt arbete tycker du?

F: Jo, men man måste väl ta till vara på deras kultur också kanske, och framhäva liksom, lyfta 

fram den.

S: m  

F: För barnens, för att stärka dem då och det.

S: Ja

F: (paus) tycker jag. Det är väl viktigt liksom.

I ovanstående citat talar förskolläraren om att målet är ”ta tillvara” och ”lyfta 

fram” barnens kultur. Utifrån den förskolekontext som intervjun är gjord i kan jag 

säga att förskolläraren menar att detta gäller för barn med en annan kulturell bakgrund 

än etniskt svensk och kristen.

 I 2:a gruppen av förskollärare ses det mångkulturella arbetet i förskolan i ett 

vidare perspektiv än etnisk tillhörighet. Dessa förskollärare breddar de mångkulturella 
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målen till att ta tillvara alla barns kulturella bakgrund.  Det kan handla om att 

uppmärksamma barnens resor till släktingar inom landet och att vara nyfiken på olika 

språk, både såna som talas av barnen, deras släktingar och även andra sätt att 

kommunicera så som tecken som stöd. Så här beskriver en av förskollärare vad 

mångkultur kan vara:

F: Ja, alltså för mig är det egentligen. För det första är det ju att den del av det hela är ju olika 

härkomster.  Men det är ju inte hela sanningen för att jag har ju en kultur hemma hos mig och du 

har en annan kultur hemma hos dig

S: m

f: Så även det är ju ett sätt att arbeta mångkulturellt.  Att låta alla barns individuella, vad ska 

man säga, sidor komma fram.

Ovan kan man se hur förskolläraren motiverar att mångkulturellt arbete handlar 

om att ”låta alla barns (…) sidor komma fram”. Hon motiverar detta genom att peka 

på att vi har olika kulturer hemma allihop och att det inte är beroende av vilken 

”härkomst”. Med härkomst tolkar jag i denna intervju som vilken etnisk härkomst 

någon har eller vilket land de har sina rötter i

Förskollärare från både 1:a och 2:a gruppen säger att ett mål för det 

mångkulturella arbetet i deras område är att arbeta för ökad tolerans mot alla 

människor och att motverka främlingsfientlighet. Det finns också i båda grupperna 

åsikter om att målet är att visa de svenska barnen det som är annorlunda, exempelvis 

sånger på andra språk eller mat från andra länder på förskolefester. 

5.3 Firande i förskolan

Det arbete med kulturer och kulturarv som är mest framträdande i förskolorna är 

arbetet med/kring svenska traditioner så som jul, påsk och förskolornas egna 

traditioner4. Även här skiljer sig synen åt mellan grupperna av förskollärare. I 1:a 

gruppen var utgångspunkten för arbete antingen att man inte reflekterat över firandet 

av de svenska traditionerna eller att förskolans roll är att överföra ett svenskt kulturarv 

till barnen.  Utgångspunkten var i mycket hög grad förskollärarens personliga 

tolkning av vad som är viktigt i firandet av en tradition i kombination med förskolans 

egen tradition av firandet. 

4 Förskolans traditioner kan vara olika typer av familjefester och aktiviteter som blivit en tradition just 
för en eller flera förskolor som återkommer år från år.
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Förskollärarna i 2:a gruppen framhöll vikten av att personalen diskuterat vilka 

traditioner, varför och hur de skulle firas i förskolan. De var också måna om att utgå 

från vad barnen hade med sig för erfarenheter hemifrån av firandet av dessa 

traditioner. Här berättar en av förskollärarna att de också lyfter fram andra religiösa 

högtider som de vet att något barn firar.

F: ” Vi försöker fira lite traditioner som de gör hemma […] Vi firade chanukka, förra året fast 

det var förförra året det här barnet slutade. För de frågade efter det, ( paus) Så att det speglar ju 

inte bara vilka som är i gruppen.”

Ur ovanstående kan man se att för denna förskollärare är det inte bara beroende 

av om det finns något barn i barn gruppen som firar den aktuella högtiden. 

Förskolläraren utgår från barnens intressen och ger dem möjlighet att få kunskap om 

andra traditioner och religiösa högtider än de som finn representerade av barnen i en 

barngrupp.

I studien så finns det förskollärare i 1:a gruppen som delvis skiljer sig från de 

andra. Så här berättar hon om hur hon tänkte när hon hade muslimska barn i sin 

barngrupp:

F. [...]Vi kanske inte gjort så stor affär av det här, men jag har varit så nyfiken jag varit i moskén 

och så där och frågat om massa saker och helger och så här. Det är väl det man kan försöka hålla 

reda på.

S: m

F: lite helger som barnen har, även på andra avdelningar. Ha lite koll så där. Att de har något 

annat på gång än vad vi har. Det är ju stora grejer ibland. 

Ur detta citat kan man se att för vad de gör i förskolans dagliga arbete så har 

barnens bakgrund inte något de arbetar särskilt mycket med. ”Inte gjort så stor affär 

av det här”. Men förskolläraren har ändå tyckt att hon skulle fördjupa sin kunskap om 

barnens religion och dess betydelse. Hon framhåller att det är viktigt att veta vad alla 

barnen i förskolan, inte bara på hennes avdelning firar för högtider hemma och när de 

infaller. Jag ser detta som en del av ett interkulturellt förhållningssätt där man inte 

automatiskt utgår från att alla följer samma traditioner. Hon säger ” Det är ju stora 

grejer ibland” och det ser jag som ett uttryck för att hon ser betydelsen för barnen av 

att de har en stor högtid som på något sätt kan uppmärksammas.
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5.3.1 Två sätt att se på arbetet med svenska traditioner
Här följer ett exempel på skillnader mellan en förskollärare i 1:a och 2:a 

gruppen gällande synen på arbetet med svenska traditioner. Det första citatet är en del 

av en intervju där jag och förskolläraren samtalar, snarare än att det är en intervju, om 

synen på arbetet med traditioner i förskolan. Hon talar inom en förskoletradition där 

man reproducerar ett kulturarv som är underförstått att ”alla” i förskolan vet vad det 

innehåller. I intervjusituationen så rör vi oss inom den externadiskursen. Jag menar att 

utgångspunkten för henne är förskolans tradition och hur pedagogerna i förskolan 

personligen tolkning av kulturarvet som bildar en förskolediskurs. Vad och hur man 

genomför, i detta fall firandet av jul, blir lika, oberoende av vilka barn man har i 

barngruppen.

f: Ja, svenska kulturarvet har vi ju med, traditioner och så, men att vi har någon mångfald 

(ohörbart)

S: Hur tänker du att ni kring, kring, de, det kulturarvet?

f: Vi, jultraditioner håller vi på och vid påsken har vi dom traditionerna som finns, och 

midsommar har vi.

S: utgår ni att ni tar reda på, utgår från vad ni tycker är traditionen? Utgår ni från hur barnen gör, 

barnens olika familjer gör i traditionerna?

F: (Skratt) Där kan vi nog säga att vi utgår från våra egna.

S: m  m

F: Men jag tycker att det är viktigt att bevara våra traditioner, för det är ju ett kulturarv som ska 

fortsätta.

S: m absolut

S: Men jag tänkte även om ni har en ganska homogen grupp så kan ju samma tradition se ganska

F: olika

S: även om den är svensk

F: ja, naturligtvis

S: Ja samma tradition

F: men där har vi nog varit lite dåliga. Vi har nog kört vårt race, att det vi har tyckt varit viktigt, 

har vi nog (Skratt)

Att jämföra utsagan från en förskollärare i 2:a gruppen. Hon berättar om hur man 

utgår från barnens erfarenheter av olika traditioner. Hon hänvisar även till ovan visade 

förskolediskurs där man oreflekterat reproducerar ett kulturarv:
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F: Utan vi försöker jobba med allas bakgrund och allas kulturer på samma sätt. Men det är klart 

att vi tar upp, att vi firar, nu har vi inte i vår, den här gruppen. Men vi har haft tidigare som har 

slutat, judiskt härkomst och då firade vi chanukka

S: m

F: Vi försöker fira lite traditioner som de gör hemma. För att de ska få lära och visa sina 

kompisar

S: m

F: Hur de gör. Hur gör man vid julen, hu gör man inte vid julen. När man pratar om det för att 

det inte bara ska gå av slentrian, att: ”nu är det jul, nu julpysslar vi och gör små tomtar”.

S: m. Men hur tänker du kring det?

Hur tänker du kring den typen av kulturarv, och arbetat med det? 

F: men det tycker jag också är viktigt att visa. Det ena utesluter inte det andra.

S: nä

F: Men de måste också få visa någonting. Bara för att inte alla gör en sak så betyder det inte att 

det inte ska tas upp.

Ovanstående exempel menar jag är två helt olika tolkningar av hur man som 

förskollärare ser på firandet av olika svenska traditioner i förskolan. De gör olika 

tolkningar av Lpfö-98:s uppdrag att ha en medvetenhet om det egna kulturarvet 

(Skolverket 2006).

 Förskolläraren ur 1:a gruppen talar om att det är viktigt att ”bevara traditioner” 

och ser det som självklart att utgå från sin egen syn på traditionen. Man kan även göra 

tolkningen att hon gör denna syn till det normala.  Jag menar att man kan utläsa att 

förskolepersonalens personliga tolkningar men även förskolans egen tradition5 av vad 

som ingår i förskolans firande och förberedande av olika svenska högtider är det som 

blir normerande för arbetet med högtiderna i förskolan. Utgångspunkten för denna 

förskollärare är att ”bevara traditioner” och överför ett kulturarv till barnen  Det fram 

går även att förskolläraren ”vet” att man skulle kunna arbeta på andra sätt, exempelvis 

utgå från barnens erfarenheter av traditionen.

Förskolläraren ur 2:a gruppen däremot tycker att det viktigt att fundera på varför 

man gör något. Hur, vad och varför man firar inte är så enkelt att man bara kan göra 

som man alltid gjort i förskolan utan någon reflektion. Hon lyfter fram att det är 

viktigt att ta fram barnens perspektiv. Hon visar på ett tänkande där man gör en 

5 Förskolan har en mycket lång tradition, man kan hitta den redan i Fröbels Kindergarten, av att betona 
vikten av återkommande fester i förskolan. Dessa är ofta knutna till viktiga högtider under året. 
Högtiderna kan vara religiösa eller profana, ex jul eller FN-dagen, men även varje förskolas egna, ex 
knytkalas för föräldrar.
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kombination av förskolans traditioner och även tar tillvara vad barnen har med sig för 

kulturellt arv hemifrån.

5.4 Utvärdering av mångkulturella mål 

Förskollärarna i 1:a gruppen var de som starkast förknippade mångkulturellt 

arbetat med att det handlade om huruvida man hade barn från andra länder i sin 

barngrupp eller inte. Men samtidigt så fanns det även uttryck för en vidare förståelse 

av mångkultur. De uttryckte att det var svårt att uppfylla målen för det mångkulturella 

arbetet utifrån läroplanens intentioner eftersom de hade så få barn med annan etnisk 

bakgrund. En annan aspekt som gjorde måluppfyllelsen svår att nå var att de arbetade 

med småbarn. De menade att det inte blev aktuellt att ha ett mångkulturellt arbetssätt i 

en småbarnsgrupp för det var andra saker som var viktigare för barnen i den åldern. 

Det här är ett uttryck för att detta arbete är något som ligger utanför det ”vanliga” i 

förskolan. Det finns också den uppfattningen att barnen i grupperna inte har någon 

speciell kulturell bakgrund eftersom de är ”vanligt svenska”. Detta kan se som ett 

uttryck för den underliggande monokulturella och etnocentriska norm  som finns i 

utbildningssystemet, detta påpekades i bakgrunds avsnittet. 

Den 2:a gruppen förskollärare  uttryckte att det mångkulturella uppdraget för 

förskolan måste handla om andra saker än vilket land föräldrarna kommer ifrån i detta 

bostadsområde eftersom det bara är enstaka barn som har utländskt påbrå. En av 

förskollärarna sa att det mångkulturella arbetssättet hos henne kanske inte syns och 

upptäcks med en gång.  För henne handlar om ett sätt att förhålla sig där man utgår 

från barnen som individer.

Att ha arbetat med mångkultur formuleras också så det kan förstås som något 

utomeuropeiskt. Det som inte är som ”vi”. Detta synsätt är tydligast i första gruppen 

men finns även ”under ytan” i andra gruppen. Jag illustrerar detta med följande citat:

”Mångkultur,  jaa, där ingår ju lite mer det här, invandrare. Man måste kunna lyssna på utländsk 

musik,  man måste kunna ha den öppenheten.”

Det är rimligt att tolka förskolläraren som att utländsk betyder egentligen icke 

västerländsk musik. Att göra en annan tolkning är omöjligt vi i vårt samhälle där vi 

ständigt omges av musik som kommer från övriga Europa och USA. Det innebär att 
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det är det som är annorlunda för förskolläraren som ”man” måste anstränga sig för att 

kunna vara öppen för. 

 De barn som har en svensk förälder och en förälder med annan nationalitet 

uppfattas inte som barn som skulle kunna vara bärare av flera kulturer, framför allt 

inte om föräldern har europeiskt ursprung. Det som kategoriserar mångkulturen hos 

barnen är för förskollärare i båda grupperna sambandet med att ha ett annat 

modersmål än svenska. Men trots detta förekommer det tankar i flera intervjuer om att 

barnens kulturella bakgrund inte behöver höra ihop med etnicitet eller språk utan att 

den medelklasskultur som är dominerande i bostadsområdet ändå är det som är mest 

framträdande hos barnen och deras familjer.

Det arbetssätt som förskollärarnas beskriver kan kategoriseras som 

problembaserat utifrån barngruppens behov. De olikheter/likheter som det finns en 

pedagogisk anledning att lyfta är de som kommer fram i arbetet med barnen. 

5.5 Från mångkultur till hemkultur

Denna studie visar att det finns ett arbetssätt, om än litet, bland förskollärarna 

som syftar till att låta det mångkulturella arbetet bli något som angår alla barn. Jag 

menar att man kan se det som en form av interkulturellt arbete som förskollärarna 

beskriver. Detta sätt att arbeta, visar undersökningen, är för förskollärarna i 1:a 

gruppen, precis som i Lunneblad studie(se ovan), knutet till specifika behov hos 

barnen i gruppen. Ett exempel på detta är att arbetet kring barnens olika 

familjekonstellationer, som aktualiseras av att det finns barn i förskolan med föräldrar 

i en samkönad relation, blir något som rör alla barn och inte bara de barn som har en 

annorlunda familj. Fokus flyttas från ”annorlundaheten” till att alla har det på sitt eget 

sätt i sin familj.  I följande exempel samtalar jag och förskolläraren om hur den 

förskolan arbetat med att det finns olika familjekonstellationer. De gjorde ett slags 

familjeträd med barnen i förskolan där man kunde se att familjerna såg ut på olika 

sätt.
f: Och vi har haft ett sånt där familjeträd och då med mammorna och pratat om det att 

olika konstellationer i en familj. (…)

Sofia: Uppfattar jag dig rätt när jag menar att det blev ett arbete som rörde hela 

barngruppens 

f: ja

S: föräldrar och barn.

26



f: Ja det är det ju.(…) Och att då när vi har pratat om familjerna då är det olika 

konstellationer.”

Förskollärarna i 2:a gruppen menar att det mångkulturella arbetet i förskolan är 

att utgå från vad barnen som individer har med sig från sin ”hemkultur” snarare än att 

fokusera på etnicitet eller religion. I intervjuerna kommer det fram flera exempel på 

hur man inkluderar barnens olika erfarenheter från sin ”hemkultur” i sitt arbete. Det 

kan handla om att låta varje barn berätta om hur man firar födelsedag i sin familj eller 

att man ser det som viktigt att uppmuntra språkliga diskussioner mellan barnen. 

Här följer ett citat som handlar om att uppmärksamma olika språk. 

Förskolläraren berättar om en situation där barnen använder sig av sina modersmål. 

Hon berättar om ett arabisk och ett engelsktalande barn. Det som talar arabiska frågar 

efter ”amo” (farbror) som hon kallar en pedagog i arbetslaget som också talar 

arabiska. Det engelskspråkiga barnet kommer på vad farbror heter på engelska. 

Förskolläraren använder exemplet för att visa mig hur hon tillvara tar barnens och sin 

egen språkkunskap.

f: Det är så roligt. Hon ropade ”amo” till exempel.

S: m m

f. -Ja farbror han har gått ut,  kunde jag svara då, och då blev det så här naturlig diskussion

-”amo” kunde NN6 säga då. -Vet du vad det betyder? _Ja, kunde jag säga då (skratt) och då blev 

det naturligt. Och då hörde de andra barnen också, att (det betyder, förf. anm.) farbror, och de 

kunde ju som XX säga ”onkel” och då blev det ju många(Språk)

S: m

f: när vi suttit vid maten7 har vi kommit fram till att en av pojkarnas morfar,(...), är från Finland, 

så då hittade vi ett till språk.

När förskollärarna talar om detta så går det att göra tydliga jämförelser med det 

som Johannes Lunneblad ( 2006)lyfter fram som ett mer interkulturellt arbetssätt. Det 

är ett arbetsätt som utgår från att alla barn har en ”hemkultur”

 Andra uttryck för detta synsätt är att man har en önskan om att 

modersmålspedagogernas arbete i barngruppen ska vara något som inkluderar fler 

barn än de som talar det aktuella språket. Några av förskollärarna skulle vilja arbeta 

6 Här sägs ett barnens namn. Det är ett barn som talar arabiska och ett som talar engelska. Jag utesluter 
det med hänvisning till Hfsr:s rekommendationer om anonymisering
7 I förskolan är maten ett viktigt tillfälle för samtal mellan vuxna och barn
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mer på ett sätt där man uppmuntrar och tar till vara barnens olika språkkunskaper och 

använder deras olika språkliga erfarenheter i förskolans vardag. 

6 Diskussion

Diskussionen kommer först att behandla av studiens frågeställningar utifrån 

resultatet. Sedan följer en diskussion av datainsamlingsmetoden och valet av 

analysmodell. 

6.1.1 Hur beskrivs ett mångkulturellt arbetssätt av pedagogerna?
Det finns mycket stora likheter mellan hur det mångkulturella arbetssättet 

beskrivs av förskollärarna i min studie och Lunneblads trots att de är genomförda i 

förskolor i helt olika typ av bostadsområde. De mångkulturella mål och de uttryck de 

tar hos personalen i Lunneblad studie, som beskrivits tidigare i uppsatsen, är mycket 

lika de resultat som även denna studie peka på.

 Ett mångkulturellt arbetssätt är för personalen att låta de barn, som ses som 

bärare av en mångkultur, visa upp sitt språk eller att låta föräldrar ta med sig mat som 

är annorlunda i förhållande till det svenska. Vid en jämförelse mellan denna studie 

och Lunneblads kan man se att det kompensatoriska arbetssättet, i förhållande till 

dessa barn är dominerande. Det blir i vissa fall tydligare i det monokulturella området 

då arbetet med andra kulturer än den svenska blir näst intill obefintligt när det inte 

finns något barn, eller mycket få barn, som kan kategoriseras att tillhöra ”de andra”. 

Här kan man se att i den monokulturella förskolan, precis som Tesfahuney (1999) 

säger, är föreställningen att mångkulturellt arbete är något som rör förskolor med 

många barn från utom europeiska  länder.

  I det monokulturella området i denna studie menar flera av förskollärarna i 

förstone att de inte har något mångkulturellt arbete alls. Detta kan man se som en följd 

av att de förställer sig att de måste ha många barn med utländsk bakgrund för att det 

ska bli mångkultur. Detta  trots att de senare i intervjuerna beskriver arbetssätt som 

kan tolkas som ett arbete med mångkultur eller mångfald. 

6.1.2 Vilka föreställningar har förskollärarna i den monokulturella 
miljön av begreppet mångkultur?

Men hjälp av den intentionella analysen av mitt empiriskamaterial har jag visat 

hur förskollärarnas begreppsbildning av begreppet mångkultur kan förstås. Jag visar 
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att det går att tala om att det hos förskollärarna, i vissa sammanhang, finns ett 

interkulturellt förhållningssätt. I inledningen av denna text så visas att Lunneblad 

definierar att ett interkulturellt förhållningssätt utmärks av att förskollärarna ser 

barnens olikheter som en tillgång för barngruppen. Det är ett förhållningssätt som ger 

ett arbetssätt där man tar tillvara och försöker förstå barnet utifrån vars och ens 

kulturella bakgrunder.

 I denna studie kan man se att de flesta av förskollärarna uppfattar, efter att 

resonerat kring begreppet, mångkultur som ett vidare begrepp än den initiala 

uppfattningen att det handlar om människors olika etniciteter. I resultatet lyfter jag 

fram att förskollärare i intervjuerna har tankar om att klasstillhörighet och att vara 

barn i en samkönad relation också är en form av mångkultur.

 Att de förskollärare som tidigare arbetat i så kallade mångkulturella förskolor 

uttryckte en större reflektion kring mångkulturalitet menar jag tyder på att de tagit 

med sig ett arbetssätt och förhållningssätt från sina tidigare arbetsplatser. Dessa 

erfarenheter av mångkultur har de sedan använt sig av för att se att det finns en 

mångkultur även i det monokulturella området. 

I resultatet visar jag på den interkulturella sensibiliteten (Lahdenperä 2004) som 

finns när förskollärare inte automatiskt tolkar allt utifrån sitt eget kulturella synsätt. 

Det finns en lyhördhet för att det kan finnas barn som exempelvis vid ett visst tillfälle 

firar en annan högtid som är viktig för det barnet. Man kan även tala om en 

interkulturell sensibilitet i arbetet med barnen kring olika familjebildningar som tas 

upp i resultatet.

Denna studie visar att i den monokulturella förskolan så är det rimligt att förstå 

begreppet mångkultur som ett mångfalds begrepp. Där mångkultur får en vidare 

betydelse än att bara innefatta etnicitet.

6.1.3 Hur beskriver förskollärarna det mångkulturella i sitt område?
Som visats i resultatet så ser förskollärarna i första hand att det inte finns någon 

mångkultur i deras område eftersom de är ett vanligt svenskt område. Detta synsätt 

menar jag är en följd av den monokulturella norm som Tesfahuney (1999) menar 

präglar utbildningssystemet. Att mångkultur förknippas med ”problemområden” är 

ytterligare anledning till att det var en ovan tanke för förskollärarna att se det 

mångkulturella i sitt område menar jag.
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Förskollärare både ur 1:a och 2:a gruppen beskrev att mångkultur handlade om 

mångfald och menade att i deras förskolor, som kan ses som monokulturella, så kunde 

klass och samkönade relationer, snarare än etnisk bakgrund, vara exempel på den 

mångkultur som barnen var en del av. 

Jag har tidigare i texten lyft fram att Lahdenperä menar att interkulturell 

pedagogik studerar lärande och undervisning i bland annat mångkulturellt 

sammanhang. Utifrån föreliggande studie menar jag att det finns anledning att 

problematisera vad man menar med mångkulturellt. Vem avgör vad som är 

mångkultur och vilkas kulturer är det som förskolan ska förhålla sig till när den utgår 

från Lpfö-98: s direktiv? Utifrån denna tanke så behöver man även fundera på hur 

”Medvetenhet om det egna kulturarvet och delaktighet i andras kultur”( Skolverket 

2006 s5) kommer att tolkas och omsättas i förskolans arbete.

  När man utgår från det som jag menar är ett interkulturellt förhållningssätt hos 

förskollärare, när de ser alla barns ”hemkultur” så finns det mångkulturella även i det 

till synes monokulturella. Om man förstår interkultur i betydelsen av ett samspel 

mellan individer med olika bakgrund, utifrån Lorentz (2006) definition som jag utgår 

ifrån i inledningen av uppsatsen, menar jag att just förskollärarna ser och använder sig 

av kunskap om barnens ”hemkultur”. 

6.2 Metoddiskussion 

Man kan diskutera huruvida underökningens validitet påverkas av att urvalet i 

denna studie är baserat på personligakontakter med de deltagande förskollärarna. De 

som kunde tänka sig att vara med var antingen mycket intresserade av ämnet för 

studien eller personer som kunde tänka sig att ställa upp på en intervju eftersom de är 

bekanta kollegor inom förskolan i Uppsala. Jag menar att detta är mindre relevant för 

studiens tillförlitlighet då syftet med studien är belysa hur några förskollärare i denna 

förskolemiljö uppfattar och hanterar sitt mångkulturella uppdrag. 

Jag har tidigare i texten belyst olika aspekter på den problematik som finns med 

att både ha en närhet och en distans till de intervjuade genom min anknytning till 

förskolor i Uppsala och att detta i denna studie till allra största del är en fördel.

Analysen av det empiriskamaterialet är främst baserat på sex av intervjuerna. 

Den 7:e är gjord under pågående verksamhet i en barngrupp. Detta gjorde ljudkvalitén 

dålig och därmed var den svår transkriberad. Det som sägs i den aktuella intervjun 
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stämmer väl in i det övriga materialet så den fungerar mer som ett referensmaterial till 

de övriga intervjuerna.

6.2.1 Intentionellt perspektiv

Att den kvalitativa intervjun som metod är problematisk att hantera ur en 

tillförlitlighets aspekt har redan behandlats i metod avsnittet. Vilka konsekvenser får 

då detta för undersökningens tillförlitlighet?

Hur vet man att det som kommer fram vid ett intervjutillfälle verkligen speglar 

den intervjuades åsikter? Eller är de svar man får det som den intervjuade tror är rätt, 

dvs det som de tror att jag förväntar mig, man får. 

Genom att ha använt mig av den intentionella analysen får jag verktyg att 

förhålla mig till denna typ av problematik. Jag har tack vare analys metoden fått ett 

verktyg att förhålla mig till tolkningar, övertolkningar och misstolkningar. Jag har 

genom att analysera både vad jag och den intervjuade säger fått en tolkningsmodell 

för att klargöra innehållet i intervjuerna. 

6.3 Slutord

En praktisk pedagogisk slutsats jag drar av det samlade materialet i denna 

uppsats är att förskolan, som organisation, borde utnyttja att dess pedagoger besitter 

olika kunskaper tack vare att de arbetat i förskolor i olika bostadsområden och den 

olikhet mellan barngrupperna som följer av detta. För att fördjupa pedagogernas 

kunskap kring frågor om mångkultur och interkultur skulle förskolan, som 

organisation, kunna uppmuntra pedagoger att byta arbetsplats mellan olika 

bostadsområdens förskolor och att ha en levande reflektion kring vad Lpfö-98 menar 

med ”en kulturell mångfald i förskolan” (Skolverket 2006 s 4). En större 

förskoleorganisation kunde även utnyttja möjligheten att låta pedagoger få kunskap 

om olika förskolornas interkulturella arbetssätt genom att hitta former för 

kunskapsutbyte mellan varandra, exempelvis att auskultera på en annan förskola. 

Att välja ett tillsynes monokulturellt bostadsområde för denna studie ger en 

vidgad kunskap på mångkultur i förskolan då studier av mångkultur, som nämnt i 

inledningen, vanligtvis görs i sk mångkulturella områden. Lorentz (2002) visar i sin 

forskningsöversikt att majoriteten av interkulturell forskning är skrivna ur ett 

flerkulturellt perspektiv i sk mångkulturelle områden. En fråga som väcks av denna 
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studie är: finns det verkligen någon som är monokulturell eller är vi inte alla bärare av 

flera kulturer? Det som däremot syns tydligt är att det är odiskutabelt att olika 

förskollärare har en varierad grad av interkulturellsensibilitet.

  Genom den här studien har jag även visat att det är fruktbart att använda den 

intentionella analysen som metod inom den interkulturella pedagogiska forskningen. 

Jag menar att man kan utnyttja metoden för att få en fördjupad kunskap om förskolan 

genom att titta på förskollärares föreställningar om begrepp och begreppsbildning.

I mitt empiriskamaterial har jag även funnit flera intressanta spår som skulle 

kunna vara material för kommande studier. Ett av detta är: vad är en förskolans egen 

kultur och vilka är dess högtider.  Ett annat är att fördjupa sig i  förskollärarnas 

förståelse av/ begreppsbildning  av kulturbegreppet.
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Bilaga 1

Får jag intervjua dig?

Jag söker kontakt med förskollärare som vill ingå i min studie som ska utmynna i en c- 

uppsats inom kursen ”Interkulturell pedagogik C” på Södertörns högskola. Syftet med 

min studie är att undersöka hur det mångkulturella uppdraget finns med i ett område som 

XX förskoleområde. De studier som finns tidigare är nästan alltid gjorda i sk 

mångkulturella områden.

Att delta innebär att vi träffas för en informellintervju som tar högst en timme. Jag är 

nyfiken på att få veta hur du ser på lite olika frågor.

I uppsatsen kommer alla deltagare att vara avpersonifierade för att ingen ska kunna bli 

identifierad. Målet med en sån här studie är inte att bedöma någons arbete i termer av rätt 

eller fel, bra eller dåligt, utan bara att öka kunskapen om ämnet. 

Jag söker deltagare från XX, XX eller XX förskola.

Vill du vara med, kontakta mig direkt eller tala med din förskolechef.

Visst tycker du detta låter intressant och vill vara med och bidra till en ökad 

kunskap inom det mångkulturella forskningsområdet!

En kort presentation av mig:

Jag heter Sofia och är förskollärare på XX förskola och adjunkt på Södertörns högskola. 

Där arbetar jag med att undervisa på lärarutbildningen, just nu på inriktningen mot 

förskola. Parallellt med detta ska jag nu skriva en c-uppsats.

 

sofia.grunditz@xx

sofia.grunditz@xx

tel xxxx-xxxxxxx
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Bilaga 2
Intervjufrågor 
Namn:
Hur länge har arbetat som förskollärare?
På denna förskola…

Hur uppfattar du din förskola? Kan du berätta lite kort om den?
Hur skulle du beskriva barngruppen?

Vad är mångkulturellt arbete för dig/den här förskolan

Hur tänker du kring kultur och mångkultur?

För vems skull har man ett mångkulturellt arbete/arbetssätt? 
Varför ska man ha det?

Hur vet du vilken kulturell bakgrund ett barn har?

Vem är ”svensk” och vad innebär det för dig?

Kan du berätta om något du arbetat med som speglar ditt mångkulturella arbete.

Så här har ni formulerat det i ert åtagande dokument

Vad innebär det som står där för ditt arbete i barngruppen?

Har du några fler tankar som du vill dela med dig av? 
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Ur Lpfö-98:  
”Det svenska samhällets internationalisering ställer höga krav på människors
förmåga att leva med och förstå de värden som ligger i en kulturell
mångfald. Förskolan är en social och kulturell mötesplats som kan stärka
denna förmåga och förbereda barnen för ett liv i ett alltmer internationaliserat
samhälle. Medvetenhet om det egna kulturarvet och delaktighet i
andras kultur skall bidra till att barnen utvecklar sin förmåga att förstå och
leva sig in i andras villkor och värderingar. Förskolan kan bidra till att barn
som tillhör de nationella minoriteterna och barn med utländsk bakgrund får stöd i att 
utveckla en flerkulturell tillhörighet.” (Lpfö- 98 s 5)

Ur åtagande för XXförskola 2008

Åtagande 2008
Hur stärks varje barns kulturella identitet – beskriv synsätt och arbetssätt
Flerspråkiga barn – hur organiseras vardagsverksamheten
Hur samarbetar vi med modersmålspedagogerna

UPPDRAG
Förskoleverksamheten  ska  medverka  till  att  barnet  behåller  positiva  känslor  till  sitt 
modersmål och sin kultur samt medverka till att hos andra barn skapa positiva attityder 
till språklig och kulturell mångfald.

Åtagande  _______________________________________________________________  
Vi åtar oss att ge barn med andra språk möjlighet till språkträning i sitt modersmål. 

Arbetssätt
Vi informerar barnets föräldrar vilka möjligheter och villkor barnet har att få 
modersmålsstöd.
Vi vill att modersmålspedagogen deltar i förskolans verksamhet. Det tillför alla på 
förskolan kunskap och insikt i andras kulturer.
Vi serverar anpassad kost om föräldrarna så önskar.
Vi uppmärksammar stora högtider som är aktuella för de barn som finns i barngruppen
Vi integrerar och samarbetar med modersmålsläraren i teman när det gäller ordförråd och 
begrepp
Vi är lyhörda för föräldrarnas önskemål angående deras medverkan när vi talar om mat, 
traditioner,  kulturella likheter och olikheter
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Ur XX förskolas åtagande 2008

”UPPDRAG
Förskoleverksamheten  ska  medverka  till  att  barnet  behåller  positiva  känslor  till  sitt 
modersmål och sin kultur samt medverka till att hos andra barn skapa positiva attityder 
till språklig och kulturell mångfald.

Åtagande______________________________
Vi åtar oss att möta barn och föräldrar med andra modersmål än det svenska språket och 
ta tillvara det de har att ge oss för att skapa en dialog, mångfald och delaktighet i vårt 
samhälle.

ARBETSSÄTT: 

Vi åtar oss att föra en dialog och ha ett nära samarbete med modersmålspedagogerna.
Vi åtar oss att vidarebefordra kontakter mellan barn med behov av modersmål och 
modersmålspedagogerna.
Vi åtar oss även att medverka till att barnen skapa en positiv känsla för sitt modersmål.

Uppföljning

Vi förmedlar kontakter mellan modersmålspedagogen och hemmet. 
I möjligaste mån även se om det finns böcker som speglar andra kulturer. Gärna från de 
barnens, ”hemländer”/ kulturer, som har behov av modersmålsstöd”

”
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Ur XX förskolas kvalitetsredovisning 2007 och åtagande 2008-12-08

INTEGRATION – MODERSMÅLSSTÖD – prioriterat område

Vi åtar oss att uppmuntra barn ifrån andra kulturer att vara stolta över sitt ursprung och att 
övriga barn och förskolans pedagoger får en inblick i andra länders kultur och språk.

Arbetssätt 

Vi informerar barnets föräldrar om vilka möjligheter och villkor som gäller för att få 
modersmålsstöd.                                                                                                                   
Modersmålspedagogen deltar i verksamheten för hela barngruppen,
för att både barn och pedagoger ska få insikt och kunskap om andra kulturer/religioner.
Vi uppmuntrar föräldrar ifrån andra kulturer att delta i vår verksamhet med något, 
exempelvis mat, kläder.
Vi serverar specialkost som barnens föräldrar önskar utifrån sin religion.

Resultat

Vi har tillämpat ovanstående arbetssätt, förutom att vi inte tillräckligt har uppmuntrat 
föräldrar från andra kulturer att dela med sig av sitt hemlands kultur.

Analys av resultatet/bedömning

De familjer som önskat har fått modersmålsstöd.
För små bar kan modersmålsstödet verka onaturligt. Kanske för sällan förekommande.
I föräldraenkäten har mycket få föräldrar svarat på hur vi arbetar med andra kulturer.
Förmodligen för att man inte känner till verksamheten. .
 
Åtagande 2008

Om vi arbetar efter det åtagande som vi beskrivit ovan tror vi att vi kan stärka alla barns 
kulturella tillhörighet. 

Flerspråkiga barn

Vi informerar barnets föräldrar om möjlighet till och hur vi arbetar med 
modersmålsstödet.
I juni meddelar vi modersmålsenheten vilka språkgrupper som önskas.

Hur samarbetar vi med modersmålspedagogen

Vid första kontakten med modersmålspedagogen försöker vi att hitta tider för 
modersmålsstödet som passar verksamheten bäst och därmed blir bäst för barnet.

Vi informerar om vår planering och våra mål.

  

3

39


	Abstract
	1 Inledning
	2 Bakgrund och tidigare forskning
	2.1 Mångkultur och interkultur
	2.3 ”Förskolan och mångfalden” 
	2.3.1 Mångkulturella mål
	2.3.2 Utvärdering av mångkulturella mål
		2.3.4 Gemensamt och rättvist
	2.3.5 Från mångkultur till hemkultur


	3 Syfte
	3.1 Frågeställningar

	4 Metod
	4.1 Urval
	4.2 Procedur
	4.3 Bearbetning av materialet
	4.4  Etiska överväganden
	4.5 Teoretiskt perspektiv
	4.6 Närhet och distans 

	5 Resultat
	5.1 Mångkultur
	5.2 Mångkulturella mål  
	5.3 Firande i förskolan
	5.3.1 Två sätt att se på arbetet med svenska traditioner

	5.4 Utvärdering av mångkulturella mål 
	5.5 Från mångkultur till hemkultur

	6 Diskussion
	6.1.1 Hur beskrivs ett mångkulturellt arbetssätt av pedagogerna?
	6.1.2 Vilka föreställningar har förskollärarna i den monokulturella miljön av begreppet mångkultur?
	6.1.3 Hur beskriver förskollärarna det mångkulturella i sitt område?
	6.2 Metoddiskussion 
	6.2.1 Intentionellt perspektiv

	6.3 Slutord

	Referenser
	Bilaga 1
	Får jag intervjua dig?
	Bilaga 2
	Intervjufrågor 




