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Abstract 

In the context of world globalization, Sweden has today become a multicultural society, 

where many different cultures, religions, values and approaches are trying to co-exist. When 

the Swedish government's integration policy was put into effect, one sought to open the way 

for a more peaceful coexistence between majority and minority people. The intention was that 

everyone, through mutual interaction, would learn to come together and learn to respect each 

other's differences. It was suggested that an intercultural approach should permeate all 

education, including preschool activity. There are particular guidelines for a culture and 

tradition promotion work within the preschool in the new revised curriculum (Lpfö 98, rev. 

2010), These guidelines are intended for preschool teachers, where the intention is to 

strengthen each child’s traditional and cultural identity (Skolverket 2010).The purpose of this 

study is that from an intercultural perspective examine preschool teachers’ thoughts, views 

and notions around a cultural promotion work within the multicultural preschool. 

Six preschool teachers were interviewed from two multicultural preschools. The questions 

have been based on preschool teachers' thoughts, views and notions around a culture and 

tradition of promotion work in the meeting with children within multicultural preschools. 

 

The results show that some preschool teachers, whether consciously or unconsciously, relate 

themselves ethnocentric to a culture and tradition promotion work. The multicultural work is 

primarily related to a language promotion work. Intentions exist but seem to be too weak for 

an intercultural approach and the reason seems to be, among other things, the monocultural 

norm and approaches in stronghold within the preschool, the lack of knowledge of other 

cultures and unclear guidelines in the governing documents of work approach. 

Keywords: Preschool, intercultural perspective, approach, multiculturalism, diversity, 

monoculture, culture, religion, multilingualism  



 

 

Den monokulturella mångkulturen i förskolan 

En studie ur ett interkulturellt perspektiv om pedagogers tankar och uppfattningar kring ett 

kulturfrämjande arbete inom den mångkulturella förskolan. 

Författare: Ayten Uludag 

Sammanfattning 

I samband med världens globalisering har Sverige idag blivit ett mångkulturellt samhälle, där 

många olika kulturer, religioner, värderingar och synsätt försöker samexistera. När den 

svenska regeringens integrationspolitik sattes i verk, syftade man till att öppna vägen för en 

fredligare samexistens mellan majoritetsfolket och minoriteter. Avsikten var att alla, genom 

ett ömsesidigt interagerande, skulle lära sig att mötas och lära sig att respektera varandras 

olikheter. Det var menat att ett interkulturellt förhållningssätt skulle genomsyra all 

undervisning, inklusive förskolans verksamhet. I den nyreviderade läroplanen (Lpfö 98, rev. 

2010) förekommer det bland annat riktlinjer för ett kultur och traditionsfrämjande arbete inom 

förskolan. Dessa riktlinjer är avsedda för pedagoger, där meningen är att stärka varje barns 

traditionella och kulturella identitet (Skolverket 2010). Syftet med denna studie är att utifrån 

ett interkulturellt perspektiv undersöka förskolepedagogers tankar, uppfattningar och 

föreställningar kring ett kulturfrämjande arbete inom den mångkulturella förskolan. 

Sex pedagoger har intervjuats från två mångkulturella förskolor. Frågorna har utgått från 

pedagogernas tankar, uppfattningar och föreställningar kring ett kultur- och 

traditionsfrämjande arbete i mötet med barn inom mångkulturella förskolor.  

Resultatet visar att en del pedagoger, vare sig medvetet eller omedvetet, förhåller sig 

etnocentriska till ett kultur- och traditionsfrämjande arbete. Det mångkulturella arbetet 

relateras främst till ett språkfrämjande arbete. Intentioner finns, men verkar vara för svagt för 

ett interkulturellt förhållningssätt och anledningen ser ut att vara, bland annat, den 

monokulturella normens och synsättets starka fäste inom förskolan, bristen på kunskap om 

andra kulturer samt otydliga riktlinjer i styrdokumenten om arbetets tillvägagångssätt.  

Nyckelord: Förskola, interkulturellt perspektiv, förhållningssätt, mångkultur, mångfald, 

monokultur, kultur, religion, flerspråkighet 
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1. Inledning  

År 1990, ratificerade Sverige Barnkonventionen med syftet att öka barns demokratiska och 

individuella rättigheter i samhället. Det var en strävan till att öka barns skyddsnät i form av 

bland annat, att försvara barns rätt till kunskap, utveckling och trygghet, liksom rätten till sin 

kulturella identitet, sitt eget språk och sina egna värden (Barnkonventionen). Under samma 

årtionde gjordes även reformer inom förskoleväsendet. Från att tidigare ha varit mer som en 

omsorgsgivande institution, tog regeringen beslutet, att även förskolan skulle ingå inom 

skolväsendet. Liksom skolan, fick även förskolan en egen läroplan (Lpfö 98, rev. 2010) 

innehållande ämnesinriktade, pedagogiska direktiv och följdriktningar. Barns lärande skulle 

tillvaratas och stimuleras redan från låga åldrar, för att förberedas till skolan (Skolverket 

2010). 

Under samma tidsperiod, omkring mellan 1980- och 2000- talet hade både 

arbetskraftsinvandringen och flyktingströmmen ökat markant. Även om det idag finns 

restriktioner, så fortsätter inflyttning av nyanlända familjer till Sverige fortfarande 

(Migrationsinfo 2013). Inflyttningar skedde och sker fortfarande mestadels till allmännyttans 

bostäder inom olika storstadsförorter. I samband med dessa inflyttningar, ökade även 

barnomsorgsbehovet och så småningom utvecklades barngrupperna, till att alltmer bli 

språkligt och etniskt blandade. Detta tvingade i sin tur regeringen till att ta till andra politiska 

åtgärder, så som en ny integrationspolitik (Prop. 1997/98: 16). 

Barn är individer med olika behov och intressen, samt med olika språkliga och kulturella 

erfarenheter. Många av barnen kommer från familjer och miljöer med olika ekonomiska och 

kulturella förhållanden. Det vill säga, familjer som är bärare av olika språk, livsstil, livssyn, 

normer och värderingar som i sin tur präglar även barnen. Idag kan man tydligt se kulturella 

och flerspråkiga skillnader mellan många förskolor beroende på om förskolorna är etablerade 

inom multietniska eller heterogena områden i samhället. 

Sedan tretton år tillbaka, arbetar jag själv på en mångkulturell förskola belägen inom ett 

multietniskt område. Jag har till och från haft funderingar kring hur jag som pedagog skulle 

kunna arbeta med barn för att bevara och stärka barns kulturella identitet i samspel med 

arbetet för att utveckla barns svenska språk samt bevara majoritetssamhällets traditioner och 

värdegrund, utan att det skall behöva inträffa kulturkrockar? 
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Jag har under hela min uppväxttid haft funderingar kring hur vi som människor skulle kunna 

mötas och ömsesidigt försöka förstå och visa respekt för varandras olikheter, utan att se på 

dessa som några avvikelser. Detta med anledning av att jag själv kommer från en familj med 

utländsk härkomst. Jag växte upp inom en mångkulturell förort i Stockholm och är själv 

präglad av både den svenska kulturen och den kultur som jag bär med mig från min familj. 

Det innebär att jag har kunskap om och förståelse för båda kulturerna och traditionerna som 

också för mig, innebär en erövrad bred erfarenhet av olika kulturella och traditionella 

levnadsförhållanden samt livssyn. Denna erfarenhet berikar mig både som människa och som 

pedagog med en förförståelse för människans olikheter, som i sin tur blir behjälplig för mig, i 

bemötandet av ”den andre”, vuxen som barn. I förhållande till detta, förklarar Lahdenperä 

enligt följande:  

Att ha rötter i olika kulturer samt att bo och leva i en tredje kultur innebär ständiga interkulturella möten. 

Som resultat av dessa möten eller lärande kan individen inta en tredje och mer okänd position, ett 

”mellanläge”, varifrån dessa olika kulturer kan betraktas och värderas. För att uppnå detta mellanläge måste 

man våga ställa sig utanför sin egen kultur och den andres kultur (Lahdenperä 2008, sid. 58). 

Fördelen med denna förförståelse innebär att kunna sätta sig in i den ”andres” situation och 

beskåda skeenden och handlingar ur den ”andres” perspektiv, samt att kunna äga en förmåga, 

att ifrågasätta och reflektera över de egna normerna, värderingarna och ställningstaganden. På 

så sätt kan ett bemötande och tillmötesgående förhållningssätt uppnås, där strävan är att/ska 

vara att respektera och stärka varje barn för den de är. 

2. Bakgrund 

2.1 Begreppsdefinitioner 

I detta avsnitt förklarar jag olika centrala begrepp som förekommer och berör mitt 

forskningsområde. 

2.1.1 Kultur 

Begreppet kultur kan ha olika betydelser och innebörder beroende på i vilket sammanhang 

och med vilken kombination den används. Men själva kulturbegreppet används oftast för att 

markera gemensamheter i form av olika uttryckssätt som kan bestå av både materiella, verbala 

och mentala uttryck. Till exempel, matvanor, klädstilar eller trosföreställningar med mera. 

Dessa är uttryck som oftast brukar ha en speciell betydelse och vikt för en grupp eller ett 

samhälle (jmf. Lunneblad 2006, sid. 19). 



3 

 

Ljungberg däremot, menar att kulturbegreppet idag används för det mesta inom politiska 

skeenden som är knutna till ”invandrare” och därmed också i allra högsta grad, berör skolans 

utformning (Ljungberg 2005, sid. 185).   

2.1.2 Etnicitet 

Enligt Lunneblad står begreppet etnicitet för människor som delar gemensamma normer, 

värderingar och kulturell livsstil. Det vill säga, gemensamt språk, religion, nationalitet och 

kultur (Lunneblad 2006, sid. 15). 

Vidare förklarar han att Etnicitetsbegreppet anses vara ett uttryck som vetenskapsvärlden helst 

borde ta avstånd ifrån. Anledningen till varför begreppet är oönskad, menar han, är dess 

negativt laddade innebörd med anknytning till dess historiska och bland annat koloniala 

samband. Ett brukande av detta begrepp har en medförande risk för kategorisering av 

människor utifrån ras och nationalitet (Lunneblad 2006, sid. 15 -16).  

I samband med detta nämner också Lunneblad i sin avhandling, med hänvisning till de los 

Reyes & Molinas (2003) förklaring kring huruvida begreppet används i Sverige och vilka 

risker detta kan medföra. Han skriver: ”I Sverige har etnicitetsbegreppet närmast rutinmässigt 

använts för att beteckna relationerna mellan utlandsfödda och personer födda i Sverige. /…/ 

En okritisk användning av begreppet etnicitet, med alla konnotationer av kulturell olikhet som 

följer med, bidrar till att framställa olikheter mellan människor som naturliga och 

oföränderliga” (Reyes & Molinas 2003, se Lunneblad 2006, sid. 16). 

Vad jag förstår, försöker Lunneblad förklara här, att en fortsatt användning av detta begrepp 

riskerar bana väg för bibehållandet och synliggörandet av olikheter mellan människor istället 

för att kunna se enbart människan bakom det hela. Där av menar han att man ska ha ett 

ifrågasättande ställningstagande för dess innebörd. 

2.1.3 Mångkulturell 

Mångkulturalitet, är ett begrepp som Lorentz & Bergstedt förklarar, utgör ett uttryck som 

anger ett tillstånd. Till exempel en institution eller ett samhälle som består av personer från 

skilda kulturer och etniciteter. Vidare förklarar Lorentz & Bergstedt också om att begreppet 

multikulturalitet, som också förekommer här och var, utgörs endast av en blandning mellan 

svenska och engelska och har samma innebörd som begreppet mångkulturalitet (Lorentz & 

Bergstedt 2006, sid. 16 – 17). Då även begreppet mångkulturalitet hunnit få skiftande och 

negativt laddade betydelser i samhället, har staten i samband med den nya 
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integrationspolitiken i slutet på 1990-talet, blivit tvungen att övergå till användandet av ett 

nytt begrepp, det vill säga, mångfald. 

2.1.4 Mångfald 

Till skillnad från det förstnämnda etnicitetsbegreppet förklarar Lunneblad, att begreppet 

mångfald inkluderar förutom olika etniciteter även språklig, kulturell och religiös mångfald. 

Han nämner i sin avhandling, med hänvisning till de los Reyes (2001) förklaring, att orsaken 

till övergången till det nya begreppet mångfald är, att det förmodas vara ett begrepp som kan 

relateras till olikheter på ett positivt sätt (de los Reyes 2001, se Lunneblad 2006, sid. 11). 

Vad jag förstår, så betyder detta i statlig välmening, ett helt nytt ”tomt” begrepp i samband 

med den nya integrationspolitiken som förväntas bli laddat och fyllt med ”positiv” innebörd, 

jämfört med hur tidigare nämnda begrepp många gånger använts i samhället hittills.  

Beträffande detta ”nya” begrepp, skriver Bredänge i slående motsats till Lunneblads 

påstående, att mångfald förknippas inom olika offentliga institutioner med ”många 

invandrare” och ett ord kan uppfattas ha en negativ och hotfull verkan. Anledningen, menar 

hon, är att många inom majoritetssamhället än så länge inte verkar vara redo för ett 

globaliserat samhälle (Bredänge 2003, sid. 73 -75). 

2.1.5 Interkulturell  

Begreppet interkulturell kom för första gången till bruk i Sverige officiellt, året 1981, i 

samband med en statlig utredning under namnet ”Språk- och kulturarvsutredningen” 

(Lorentz & Bergstedt 2006, sid. 14). Anledningen till detta var den tidigare misslyckade 

invandringspolitiken. I samband med den nya integrationspolitiken fastslog regeringen ett 

införande av en ny ”interkulturell undervisning” som skulle genomsyra all undervisning. 

”Interkulturell” undervisning skulle ske genom ett ”interkulturellt” förhållningssätt och inte 

som ett ämne.  

Kortfattat innebar den statliga ambitionen att minska klyftorna mellan majoritets- och 

minoritetsbefolkningen. I huvudbetänkandet förklaras ambitionen enligt följande: ”Det behövs 

också en omställning hos majoritetsbefolkningen som innebär att invandrarna blir fullt ut 

accepterade som samhällsmedlemmar, dvs. verkligen blir och får bli samhällets medlemmar 

så att en interkulturell gemenskap kan utvecklas” (SOU 1983:57, sid. 63).  

Enligt Lorentz & Bergstedt, står begreppet interkulturell för ett interagerande och ett 

ömsesidigt kommunicerande mellan människor från olika kulturer (Lorentz & Bergstedt 2006, 
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sid. 16). Detta interagerande innefattar bland annat, kulturmöten, mångkultur och utgör ett 

direktiv för ett tillmötesgående förhållningssätt (Lorentz & Bergstedt 2006, sid. 17). 

2.1.6 Monokulturell 

Monokulturell är ett motsatsbegrepp till mångkulturell som innebär att den består enbart av en 

homogen kultur. Alla människor oavsett från vilka kulturer de än kommer ifrån bär med sig 

ett homogent synsätt och därmed också en naturlig rädsla för det som är främmande. Det 

betyder att varje individ är benägen att försvara det egna synsättet och värderingarna mot 

andra kulturella konkurrenter (Ljungberg 2005, sid. 185).  

Enligt Lahdenperäs förklaring, är utgångspunkten för ett monokulturellt synsätt, att den egna 

kulturen omedvetet anses vara den ”normala” och att den utgör en måttstock som man jämför 

andra kulturer och synsätt med. Alla kulturer och synsätt som skiljer sig från den egna 

normen, det vill säga från den egna kulturen och synsättet, betraktas som avvikande och 

hotfullt (Lahdenperä 2008, sid. 26).  

2.1.7 Identitet 

Begreppet identitet handlar, enligt von Brömssen, om en tillhörighetsrelation. Detta förklarar 

hon vidare enligt följande:  

Identitet problematiserar frågor om hur människor blir det de är – eller synes vara, som vem är eller blir jag? 

Och vem är eller blir du? Vad har vi gemensamt och vad skiljer? Hur vet vi vilka vi är och hur identifierar 

andra oss? Och är det möjligt att bara vara sig själv? Identitet handlar om grundläggande föreställningar när 

det gäller avgränsningar och skillnader i förhållande till andra: dvs. vilka är vi? Och är några oss?/…/. Att 

positionera sig inom en viss identitet betyder att i något avseende vara, uppfatta sig som eller tillskrivas att 

vara likadan som någon eller några andra, att höra till samma kategori (von Brömssen 2006, sid. 43). 

För att vara mer tydlig, innebär detta att identifiera sig med och känna sig vara tillhörig till en 

viss grupp. Det kan innebära allt mellan nationell-, klass-, kön-, kultur- och 

samhällstillhörighet. Enligt Lunneblads förklaring, utgörs identitet bland annat av sociala 

relationer och ställningar där individen genom sina handlingar, ömsesidigt bidrar till att bilda 

sin egen identitetsposition (Lunneblad 2006, sid. 58 – 60). 

2.2 Historik 

I detta avsnitt redogör jag för hur och varför behovet av ett ”interkulturellt perspektiv” 

uppstod inom utbildningsväsendet.  
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Jag vill börja med att lyfta fram det Lunneblad, med hänvisning till SOU 1972: 26; Socialstyrelsen 

1978, skriver i sin avhandling om tidigare styrdokument, bland annat ”Barnstugeutredningarna 

1” och ”Pedagogiskt program”,  

/…/ där invandrarbarnen skrivs fram på ett sätt som skiljer dem från andra (svenska) barn som diskuteras i 

texterna. ”Invandrarbarnet” artikuleras under 1970- och 80-talet genom argument där språkliga, 

kommunikativa och sociala problem, samt kollisioner och konflikter förekommer. Invandrarbarnet beskrivs 

som ett barn som behöver stöd och hjälp. De åtgärder som föreslås har mestadels fokus på barnets språkliga 

utveckling och diskuteras utifrån utvecklingspsykologiska teorier (SOU 1972: 26; Socialstyrelsen 1978) 

(SOU 1972: 26; Socialstyrelsen 1978, se Lunneblad 2006, sid. 47). 

I slutet på 1980-talet började synsättet, om inte helt, att ändras vad gäller invandrarbarnen. 

Fokus riktades istället på att betrakta olikheter och likheter som en tillgång och i sin tur 

medförde detta en revidering av styrdokumenten. I den dåvarande nya läroplanen för 

förskolan (Lpfö 98), gavs ett större ”kulturellt erkännande” för barn från andra kulturer 

(Lunneblad 2006, sid. 47-48).    

Detta med anledning av att invandringspolitiken inte hade uppfyllt förväntningarna och att 

staten hade misslyckats med integreringsarbetet av invandrarna till det svenska samhället. 

Istället började man söka efter nya politiska inriktningar, för att främja mångfaldsarbetet .  

I antologin, ”Interkulturella perspektiv”, berättar Lorentz & Bergstedt om ett slutbetänkande 

från Språk- och kulturarvsutredningen (SKU), som kom ut året 1983 under namnet Olika 

ursprung – Gemenskap i Sverige med en undertitel Utbildning för språklig och kulturell 

mångfald (SOU 1983:57). Enligt Lorentz & Bergstedt, konstateras i slutbetänkandet, om hur 

man i Sverige, bland annat skall ersätta invandrarundervisning med interkulturell 

undervisning, för en gemensam framtid (Lorentz & Bergstedt 2006, sid. 15). Betänkandets 

förslag blev inte lagstadgat av Sveriges riksdag, men fick år 1985 komma med i 

budgetpropositionen, vilket hade godkänts av regeringen (Lorentz & Bergstedt 2006, sid. 21). 

Därefter hade regeringen gett ett uppdrag till Skolöverstyrelsen att arbeta fram ett 

handlingsprogram, där skolan skulle internationaliseras med fokus på tre olika perspektiv. 

Dessa tre perspektiv utgjordes av det etiska-, det internationella- och miljöperspektivet som 

föreslogs skulle genomsyra alla skolämnen. Till innehållet verkade detta regeringsförslag vara 

mycket likt det slutbetänkandet som Språk- och kulturarvsutredningen (SKU) tidigare hade 

föreslagit i Olika ursprung – Gemenskap i Sverige (SOU 1983:57). Skillnaden utgjordes 
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främst av att begreppet ”interkulturell undervisning”, istället hade ersatts med begreppet 

”internationell undervisning” (Lorentz & Bergstedt 2006, sid. 22-23).  

Regeringens motivering till begreppet ”internationell undervisning” förklarar Lorentz & 

Bergstedt enligt följande citat, 

Det allmänna motivet var det förhållandet att världen hade krympt, att förbindelser och beroenden mellan 

länder och folk ökat. Det framhölls även att många av de avgörande livsfrågorna blivit av global natur och 

kan lösas endast genom internationell samverkan. Detta är i hög grad ett utbildningsproblem. Man betonade 

att behovet av internationell solidaritet och världsmedborgarkänsla är det viktigaste motivet för en 

internationaliserad utbildning /.../ (Lorentz & Bergstedt 2006, sid. 22).  

Lorentz & Bergstedt verkar syfta till en del svårigheter med att lagstadga ”interkulturell 

undervisning”, vid sidan om den ekonomiska belastning som detta också skulle föra med sig. 

Oavsett om Sverige idag är ett mångkulturellt samhälle, där ett främjande arbete för mångfald 

betonas, så verkar begreppsinnebörden ha stor inverkande roll på graden av förverkligandet av 

ett sådant undervisningsätt. Anledningen är att begreppet ”mångkulturell”, bland annat syftar 

till en ”situation” och att begreppet ”interkulturell”, syftar till en ”handling”, ett så kallat 

”interagerande” mellan människor. Där av menar de att begreppet ”interkulturell” och 

begreppet ”undervisning” inte verkar anses passa ihop (Lorentz & Bergstedt 2006, sid. 16-17, 

21-22) på grund av att: ”Det är inte ett ämne utan ett förhållningssätt som skall tillämpas i 

alla ämnen” (Lahdenperä 2004, sid. 11), menar Lahdenperä.  

Då det idag tydligt framkommer i förskolans nyreviderade styrdokument (Lpfö 98, rev. 2010), 

att det är viktigt, att bland annat att stärka varje barns kulturella identitet och trygghet, ställer 

detta i sin tur krav på förskolepersonalen i form av att kunna tillmötesgå varje barns olika 

behov som kan uppstå i samband med dessa olika kulturella erfarenheter som dessa barn bär 

med sig (Skolverket 2010).  

2.3 Förskolans uppdrag 

I sin avhandling beskriver Lunneblad förskolans uppdrag enligt följande: 

I dagens styrdokument beskrivs på ett liknande sätt förskolan som en social och kulturell mötesplats som 

skall stärka och förbereda barnen för ett liv i ett allt mer internationaliserat samhälle. Medvetenheten om det 

egna kulturarvet och delaktigheten i andras kulturer skall bidra till att barnen utvecklar sin förmåga att förstå 

och leva sig in i andras villkor och värderingar. Genom verksamheten skall varje barn få möjlighet att 

utveckla sin identitet, känna delaktighet i sin egen kultur och utveckla känsla och respekt för andra kulturer 

(Lunneblad 2006, sid. 20). 
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Här nedanför följer ett urval med föreskrifter ur styrdokumenten, Läroplanen för förskolan 

1998 (rev. 2010) samt Barnkonventionen som berör främjandet av barns kulturella identitet. 

2.3.1 Läroplan för förskolan 1998 (rev. 2010). 

I Läroplanen för förskolan, står det att  

Det svenska samhällets internationalisering ställer höga krav på människors förmåga att leva med och förstå 

de värden som ligger i en kulturell mångfald. Förskolan är en social och kulturell mötesplats som kan stärka 

denna förmåga och förbereda barnen för ett liv i ett alltmer internationaliserat samhälle. Medvetenhet om det 

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

leva sig in i andras villkor och värderingar. Förskolan kan bidra till att barn som tillhör de nationella 

minoriteterna och barn med utländsk bakgrund får stöd i att utveckla en flerkulturell tillhörighet (Skolverket 

2010, sid. 6). 

Här framhäver staten sin strävan om att barn redan i förskoleåldern skall läras in att kunna 

bemöta och respektera olikheter genom interaktionsprocesser och i sin tur, växa till 

solidariska och demokratiska medborgare i framtiden. Samtidigt framkommer klart och 

tydligt, att vi pedagoger är ålagda att stödja och uppmuntra barnen med flerkulturell 

bakgrund, och att bevara och utveckla varje barns olika kulturella tillhörigheter. 

Vidare framkommer under paragrafen 2.2 Utveckling och lärande, att ett av målen för 

förskolan är att förskolan ska sträva efter att varje barn: ”som har ett annat modersmål än 

svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska 

som på sitt modersmål” (Skolverket 2010, sid. 11).  

2.3.2 Barnkonventionen 

Barnkonventionen är ratificerad av 191 stater, däribland Sverige. Den innehåller 54 artiklar 

och är framställd för att ”barnets bästa skall komma i främsta rummet” (Barnkonventionen). 

Här nedan presenteras ett urval av artiklar ur Barnkonventionen som berör, bland annat barns 

religiösa- och kulturella identitet. 

Artikel 14 Tanke-, samvets- och religionsfrihet 

1.    Konventionsstaterna skall respektera barnets rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och 

religionsfrihet (Barnkonventionen). 

3.   Friheten att utöva sin religion eller tro får underkastas endast sådana inskränkningar som är 

föreskrivna i lag och som är nödvändiga för att skydda den allmänna säkerheten, ordningen, 

folkhälsan eller den allmänna sedligheten eller andra personers grundläggande fri- och rättigheter 

(Barnkonventionen). 
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Artikel 29 Utbildning, syfte 

1.   Konventionsstaterna är överens om att barnets utbildning skall syfta till att 

(c) utveckla respekt för barnets föräldrar, för barnets egen kulturella identitet, eget språk och egna 

värden, för vistelselandets och för ursprungslandets nationella värden och för kulturer som skiljer 

sig från barnets egen; (Barnkonventionen) 

Artikel 30 Minoritets- och urbefolkningsbarn 

I de stater där det finns etniska, religiösa eller språkliga minoriteter eller personer som tillhör en 

urbefolkning skall ett barn som tillhör en sådan minoritet eller urbefolkning inte förvägras rätten att 

tillsammans med andra medlemmar av sin grupp ha sitt eget kulturliv, att bekänna sig till och utöva 

sin egen religion eller att använda sitt eget språk (Barnkonventionen) 

Här nedanför redogör jag för en beskrivning av ett metodmaterial, som kan vara ett stöd för 

pedagoger, vad gäller tillvägagångssättet för ett tillämpande av ett interkulturellt 

förhållningssätt och arbetssätt, i mötet med barn eller föräldrar från andra kulturer.  

2.4 Metodmaterial för ett interkulturellt perspektiv 

En referens- och metodmaterial med titeln ”Flerspråkighet i förskolan” som ”Myndigheten 

för skolutveckling” släppt ut år 2008, ger råd om tre olika checklistor som innefattar ett flertal 

punkter med tips till pedagoger som kan använda dessa som underlag för reflektionsarbeten. 

Nedanför presenteras två av dessa som stöd för att kunna erhålla ett interkulturellt 

förhållningssätt i det praktiska arbetet med bland annat, barn från olika kulturer (Myndigheten 

för skolutveckling 2008, sid 68 - 70). 

Följande punkter framkommer, bland annat, i de två första checklistorna: 

Första checklistan: 

 Inse att barnet bär med sig erfarenheter och kunskaper som är ett resultat av det sociala och kulturella 

sammanhang som barnet vuxit upp i 

 Ha insikt om att vi saknar kunskap om mycket som är självklart för barnet i dess hemmiljö 

 Ha insikt om vårt värdesystem 

 Se varje barn som en individ, inte som en representant för en grupp eller en kultur 

 Vara beredda att lära om och lära av barnet och barnets föräldrar, visa intresse för det liv barnet lever 

utanför förskolan 

 Inse att samspel bygger på ett givande och tagande – inte ”så här gör vi…” attityd 

 Visa ömsesidig respekt 

 Visa tilltro, intresse och nyfikenhet 

 Synliggöra likheter 
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 Förhandla fram en godtagbar lösning 

 Möta barnet med de resurser det har med sig, framhäva och fokusera på styrkan hos barn och föräldrar 

 Arbeta för att stödja och stärka en positiv självbild (Myndigheten för skolutveckling 2008, sid. 68-69). 

Andra checklistan:  

 Olikheter ses som tillgång, positiva attityder mot språk och kultur 

 Utgå från barnens kunskaper och erfarenheter 

 Föräldrars kunskaper och erfarenheter tas tillvara 

 Texter, bilder, och material som speglar olika kulturer och miljöer används 

 Visa ömsesidig respekt och nyfikenhet 

 Låta olika åsikter och synsätt berika varandra 

 Vara medveten om sin egen bakgrund och sina värderingar 

 Språklig och kulturell mångfald är utgångspunkt i arbetet (Myndigheten för skolutveckling 2008, sid. 

69). 

3. Teoretisk utgångspunkt 

Den teoretiska utgångspunkt som jag har valt, kommer baseras på ett ”interkulturellt 

perspektiv”. I denna del har jag för syfte, att förklara kortfattat vad ett ”interkulturellt 

perspektiv” innebär. I förhållande till denna term, vilket innefattar och berör ett omfattande 

stort och brett område, har jag för avsikt att avgränsa föreliggande undersökning till det 

”interkulturella förhållningssättet”. Jag kommer även i varsin underkategori, redogöra för 

innebörden av termerna ”monokulturellt förhållningssätt” samt ”interkulturellt 

förhållningssätt”. Syftet är att tydliggöra förståelsen för termernas sammanhang och dess 

relation till undersökningen.   

Ett interkulturellt perspektiv innebär att ha vilja till att kunna se, möta och bemöta människor 

med olika erfarenheter och olika bakgrunder i en ömsesidig respekt och tolerans. Lahdenperä 

förklarar detta enligt följande: 

Ömsesidig respekt, tolerans, jämlikhet och social rättvisa är bland de etiska värden som ofta förekommer 

som mål för ett interkulturellt syn- och arbetssätt i uppfostran och utbildning. Dessa normativa och samtidigt 

moraliska aspekter tar fasta på att man som medborgare i ett mångkulturellt samhälle kan leva med 

mångfald utifrån demokratiska värden, dvs. jämlikhet, respekt för andra människors och minoriteters behov 

och livsvärden. För att kunna göra det måste man lära sig och förstå hur stereotypier, fördomar, rasism, 

diskriminering och sociala ojämlikheter påverkar vår kommunikation och våra sociala relationer 

(Lahdenperä 2004, sid. 15).   
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Här lyfter Lahdenperä upp, vikten av ömsesidig vilja och nyfikenhet till att lära känna ”den 

andre”, samtidigt som hon troligtvis menar, att detta hänger på förmågan till självkritik. Det 

vill säga, att bli medveten om sina egna värderingar och var man själv står i allt detta.  

Enligt Goldstein-Kyaga & Borgström handlar interkulturell inte enbart om nationella, 

religiösa och etniska kulturer, utan det innefattar även andra betraktelsesätt och vanor som är 

relaterade till ålder, kön, genus, klass och funktionsnedsättningar med mera (Goldstein-Kyaga 

& Borgström 2012, sid. 9). Då, ”/…/ interkulturalitet  i grunden handlar om att acceptera, 

respektera och överbrygga olikhet” (Goldstein-Kyaga & Borgström 2012, sid.13), menar 

Goldstein-Kyaga & Borgström att interkulturalitet därmed omfattar även ”social mångfald”, 

lika mycket som den omfattar ”kulturell mångfald”, där strävan är att uppnå en social 

jämställdhet i första fallet och inte minst, jämlikhet i andra fallet (Goldstein-Kyaga & 

Borgström 2012, sid. 12-13). 

Enligt Lahdenperäs förklaring, uppstod behovet av ett interkulturellt perspektiv i samband 

med den mångkulturella samhällsutvecklingen och med den ökade invandringen. Hon 

förklarar att, i enlighet med UNESCO:s (Förenta Nationernas organisation för utbildning, 

vetenskap och kultur) generalkonferens i Paris år 1974, utlystes en rekommendation som 

förespråkade om ett främjande samarbete för fred och mänskliga rättigheter. Ordagrant lyder 

denna rekommendation enligt följande av Lahdenperä: 

I denna rekommendation står att medlemsstaterna på olika sätt och i olika typer av utbildning bör främja 

studiet av skilda kulturer, deras ömsesidiga inflytande, deras framtidsutsikter och levnadssätt, för att 

befordra ömsesidig förståelse av skillnaderna mellan dem. Vidare fastslås i samma dokument att ökade 

ansträngningar bör göras för att utveckla och förmedla ett internationellt och interkulturellt synsätt på alla 

stadier och i alla former av utbildningar (Lahdenperä 2004, sid. 15). 

Enligt Lahdenperäs förklaring, ville man inom medlemsstaterna starta ett samarbete för att 

bland annat, avskaffa rasdiskrimineringarna som uppmärksammats inom samhällets olika 

skikt.  

I strävan efter att skapa en förståelse för olika etniciteter och kulturer och ta avstånd från 

negativa föreställningar om invandrare, anordnades under 1980-talet, olika kurser och 

utbildningar om invandrare och invandrarelever i Sverige, med målet om att sträva upp till en 

fredfull samexistens. Till följd av det hela, blev en revidering av Sveriges invandringspolitik 

oundvikligt (Lahdenperä 2004, sid. 16). 
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3.1 Ett monokulturellt förhållningssätt 

För att kunna förstå utgångspunkten av det ”interkulturella” perspektivtänkandet, så måste 

man först kunna förstå och veta innebörden av det ”monokulturella” perspektivtänkandet.  

Lahdenperä förklarar termen ”monokulturell” som en kultur som utstrålar ”homogenitet”. Det 

innebär alltså, ett uteslutande av oliktänkande människors perspektiv (Lahdenperä 2008, sid. 

26). 

Vidare förklarar Lahdenperä det ”monokulturella” synsättet, enligt följande: 

Utgångspunkten utgör ett monokulturellt synsätt där den egna kulturen (omedvetet) betraktas som normativ 

och som en måttstock med vilken man mäter andra kulturer. Kulturella eller andra olikheter ignoreras eller 

betraktas som avvikelser från normen. Mångfald uppfattas som problem och ignoreras eller motarbetas 

genom beskrivningar av andras ”annorlundahet” och konstigheter. Genom exkludering och bortstötning vill 

man bli av med de personer som inte ”passar in” och/eller visar avvikande beteende, normer och 

värderingar. Likhet och kulturell homogenitet eftersträvas, inte minst vid nyanställningar (Lahdenperä 2008, 

sid. 26 - 27). 

Här nedan presenteras även en lista av Lahdenperä med ett antal punkter som kännetecknar 

”monokulturellt” tänkande. Den lyder enligt följande: 

 Homogenitet som norm och ideal 

 Mångfald som problem som ignoreras eller åtgärdas och hanteras 

 ”Kulturell blindhet” 

 Yrkessegregering/etnisk segregering – fasta grupper 

 Etnocentrisk kommunikation – vi och de andra – ”annorlundahet” 

 Grupptänkande 

 Majoriteten har tolkningsföreträde 

 ”Kulturpoliser” som värnar om den rådande organisationskulturen 

 Byråkrati, anpassning och lydnad – chefskap – konformitet 

 Kompensatorisk hållning (Lahdenperä 2008, sid. 33). 

3.2 Ett interkulturellt förhållningssätt  

Vad jag förstår av termen ”interkulturell” i det här sammanhanget, så innebär det en 

”interaktion”, det vill säga ett kulturellt givande och tagande mellan människor.  

I tidsskriften ”Utbildning och demokrati” (Lahdenperä 1999) förklarar Lahdenperä, termen 

enligt följande: 
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Det finns olika sätt att definiera termen interkulturell, beroende på i vilket sammanhang den används. Det 

gemensamma för termen interkulturell är dock att den refererar till en interaktionsprocess med ömsesidig 

kontakt mellan personer med olika kulturella bakgrunder (Lahdenperä 1999, sid. 45).   

Att uppnå ett interkulturellt förhållningssätt/kompetens  

I det sammanhanget innebär det att interkulturellt förhållningssätt, är en egenskap som man 

inte kan lära sig utan att ha stött på andra kulturer och värderingar. Lorentz beskriver i 

antologin ”Interkulturella perspektiv” (Lorentz 2006) om en delvis anglosaxisk 

utvecklingsmodell, anpassat till den svenska samhällsutvecklingen. Denna modell kallar han 

för, ”Utveckling mot interkulturell kompetens” (Lorentz 2006, sid. 121). I 

utvecklingsmodellen beskriver han olika utvecklingsstadier som utgår från tre etnocentriska 

stadier, som följs vidare av ytterligare tre etnorelativa stadier.  Dessa stadier innehåller varsin 

”interkulturell” nivå under respektive stadium. I det första etnocentriska stadiet sker en 

utveckling från ett ”kulturförnekande” till ett ”försvarsstadium” och som senare efterföljs av 

ett ”acceptansstadium”. Ett ”kulturförnekande” innebär att man undviker de ”andra” och 

föredrar att umgås med likasinnade. I ”försvarsstadiet” kan det handla om ett synsätt där den 

egna kulturen anses vara det överlägsna. Vad gäller ”acceptansstadiet”, så innebär det att man 

inte längre undviker att möta de ”andra”. Inom det efterföljande etnorelativa stadiet, 

fortskrider utvecklingen från ett ”reflektionsstadium”. Det innebär att interkulturell 

sensitivitet erövras genom ett självreflekterande arbete som innebär, att en nyfikenhet över det 

annorlunda träder fram genom reflektionen över det egna ställningstagandet och därmed 

skapas en vilja av att veta mer om de ”andra” . När ett självreflekterande tillstånd uppnås, 

utvecklas en interkulturell medvetenhet. Det betyder att man kommer till, det så kallade, 

”utbildningsstadiet”, där erövrandet av nya kunskaper och erfarenheter leder vidare till ett 

”bildnings-/integrationsstadium”. I sin tur erövras interkulturell kompetens (Lorentz 2006, 

sid. 120 – 131).  

Så här förtydligar Lorentz, innebörden av dessa utvecklingsstadier: 

Att de första stadierna kallas etnocentriska beror på att dessa faser inom utvecklingen tillhör områden där 

man väldigt ofta betraktar, förklarar och definierar kulturella skillnader och kulturell identitet utifrån 

uppfattningen att ens kultur är den mest centrala i hur man uppfattar verkligheten. De följande stadierna 

kallas etnorelativa beroende på att ens egen kultur nu blir erfaren som endast en av flera andra kulturer inom 

en kontext av en värld full av skilda kulturer. Ett av de grundläggande antagandena till den här modellen är 

att ju mer ens egen erfarenhet av kulturmöten och erfarenheter av andra kulturer ökar, desto mer ökar ens 

egen kompetens i interkulturella situationer och relationer (Lorentz 2006, sid. 122).   
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Att äga interkulturellt kompetens och förhållningssätt, grundar sig på kunskap om ”mig själv” 

och kunskap om ”de andra”. I annat fall, skulle det vara omöjligt att ha en interkulturell 

kommunikation med andra (Lorentz 2006, sid. 113). 

Det han syftar till, är att alla människor äger en uppfattning om sig själva och om sin omvärld. 

Dessa uppfattningar baseras mestadels på allas egna erfarenheter om, inom vilken kultur man 

är uppfostrad i. Det som är viktigast, för att kunna lära känna andra kulturer och utveckla en 

acceptans för olikheter, är att kunna äga just en sådan medvetenhet själv (Lorentz 2006, sid. 

126). 

Enligt Lorentz påstående, verkar ”utbildningsstadiet” vara den viktigaste av alla stadier i 

utvecklingsmodellen. ”Praktiserande lärare kan i en mångkulturell lärandemiljö möta krav på 

en kunskap om andra värderingar och beteenden som de bara kan få genom utbildning. 

Utbildning är en nödvändig beståndsdel för att kunna vidareutvecklas” (Lorentz 2006, sid. 

126). 

4. Syfte och frågeställningar 

I och med, att en globalisering av världen är ett faktum, verkar det idag inte vara 

ofrånkomligt, att förskolor med mångkulturella barngrupper också kommer att öka.  

Syftet med föreliggande studie är att utifrån ett interkulturellt perspektiv, undersöka 

förskolepedagogers tankar, uppfattningar samt föreställningar kring ett kulturfrämjande arbete 

i mångkulturella förskolor. Då förskolereformerna av staten är utförda i välmening för barnen 

och där hoppet är att detta i framtiden kommer gynna barns utveckling och lärande, är min 

avsikt att undersöka, hur pedagoger föreställer sig och tänker kring ett upplyftande arbete av 

barns olika kulturella bakgrund på förskolan. 

Mina undersökningsfrågor baserar jag på följande frågeställningar:  

 Hur uppfattar pedagoger ett kulturfrämjande arbete inom den mångkulturella 

förskolan? 

 Vilka föreställningar och tankar har pedagoger kring ett upplyftande arbete av barns 

olika kulturer och traditioner? 
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5. Tidigare forskning 

I detta avsnitt redogör jag för tidigare forskningar som gjorts. De tidigare studier som jag har 

valt att redogöra för, handlar bland annat, om ”interkulturellt” perspektiv i förhållande till 

förhållningssätt och arbetssätt inom olika institutioner. 

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

vad pedagoger har för uppfattningar om ett mångkulturellt arbetssätt samt, hur de arbetar med 

mångkulturalitet, och med dess bidragande aspekter till stärkandet av varje barns identitet. 

Han har kommit fram till, att pedagogerna verkar äga en osäkerhet kring ett ”mångkulturellt” 

arbetssätt och har svårt att definiera hur ett mångkulturellt arbete kan utföras. Det som verkar 

vara gemensamt hos pedagogernas uppfattningar kring ”mångkulturellt” arbetssätt, är att det 

mångkulturella lyfts fram mestadels genom dagliga rutiner och genom språkliga aktiviteter. 

Det som uppmärksammas efter en utförd verksamhetsutvärdering inom respektive arbetslag, 

är att pedagogerna inte kunnat arbeta enligt de i förväg planerade målen för det kulturella 

mångfaldsarbetet. Anledningen förklarar Lunneblad, vara pedagogernas osäkerhet kring 

målformuleringarna. De verkar enligt Lunneblads påstående, ha svårt med att tyda och förstå, 

på vilket sätt de skall arbeta med barns olikheter som framkommer i dessa målformuleringar. 

En annan förhindrande aspekt för kulturella mångfaldsarbetet som Lunneblad tar upp, är hur 

pedagoger undviker ett upplyftande arbete av barns olikheter. Bakgrunden till varför 

pedagoger beter sig undvikande för barns olikheter relaterar Lunneblad till deras strävan att 

bemöta varje barn lika. Därför menar Lunneblad att pedagogerna anser sig arbeta på ett 

neutralt plan. Detta förtydligar Lunneblad med, att pedagogerna enbart försöker lyfta upp det 

som verkar gemensamt inom alla kulturer. Lunneblad hävdar också att detta arbetssätt inte är 

neutralt i sig, utan grundar sig egentligen på pedagogers traditionellt ideologiska synsätt. En 

sådan svårighet menar Lunneblad, försvårar också förståelsen för arbetet med barns 

modersmål, vilket i sin tur resulterar i att mer fokus riktas på barns lärande av det svenska 

språket. Lunneblad påstår också, att pedagogerna även agerar kompensatoriskt i förhållande 

till arbetet med det svenska språket, då detta anses vara en naturlig del i mångfaldsarbetet. På 

samma sätt påpekar också Lunneblad till, hur pedagogerna uppfattar mångfaldsarbetet som en 

utökad tilläggsverksamhet vid sidan om den ordinarie traditionella verksamheten (Lunneblad 

2006). 

I avhandlingen ”Invandrarbakgrund eller skolsvårigheter?” (Lahdenperä 1997), har 

Lahdenperä studerat om skollärares förhållningssätt och uppfattningar kring barn med 
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utländsk bakgrund. Då min avsikt är att skriva om pedagogers förhållningssätt och 

uppfattningar om ett interkulturellt arbetssätt, så anser jag den vara lämpad även för mina 

forskningsfrågor kring förskolepedagoger. 

Det resultat som Lahdenperä har kommit fram till i sin studie, är bland annat att en 

övervägande del av lärares föreställningar om barns utländska bakgrund utmärker sig vara 

negativa. Hon menar på att undersökningen ger en tydlig bild av ett övervägande etnocentriskt 

tänkande bland pedagogerna. Samtidigt uppfattar majoriteten av pedagogerna barnen som 

bristfälliga och med svårigheter (Lahdenperä 1997). 

Hon nämner också om svårigheten av förvärvandet av ett interkulturellt förhållningssätt inom 

en övervägande monokulturell kontext (Lahdenperä 1997, sid. 130). Samtidigt, trycker hon på 

behovet av att utöka det etablerade samarbetet mer med mångkulturella personer, så som 

modersmålstränarna. 

Ett intressant resultat som Lahdenperä pekar på i sin studie är, där hon säger: 

Beträffande variationer i uppfattningar och förhållningssätt som kan relateras till lärarnas bakgrundsfaktorer 

som etnicitet, skolpraktik, utbildning, stadium osv. visar djupstudien att förmågan att tänka reciprokt ökar 

om eleven och läraren har samma etnicitet eller om läraren kan identifiera sig med elevens etnicitet. Analogt 

utökar olikhet i etnicitet och upplevt kulturellt avstånd det negativa särskiljandet, dvs. diskrimineringen av 

eleven (Lahdenperä 1997, sid. 132). 

Här uppfattar jag Lahdenperäs påstående som att, om pedagoger har en utländsk bakgrund 

liksom barnen, minskar det möjligheten till ett negativt särskiljande av barn med utländsk 

bakgrund. Med begreppet ”reciprokt” som hon menar, uppfattar jag att både pedagogen och 

barnet ömsesidigt befinner sig under lika villkor i förhållande till etnisk ställning (Lahdenperä 

1997). 

Ljungberg har i sin doktorsavhandling, ”Den svenska skolan och det mångkulturella – en 

paradox?” (Ljungberg 2005), forskat om skolans och mångkulturalitetens samspel och 

funktion i förhållande till skolans normer och värderingar.  

Hon har i sin problemformulering försökt söka svar på vilka värdegrunder den svenska skolan 

vilar på och förmedlar till eleverna.  

Ljungberg har kommit fram till att skolans värdegrund baseras på ett demokratiskt 

fostransperspektiv som innefattar frågor som rör mänskliga rättigheter, makt och förtryck. 

Detta värderingssystem, menar hon, är uppbyggt för att gynna den västerländska kontexten, 
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det vill säga industrisamhällets vidare utveckling. Där av grundar sig värderingssystemet på, 

bland annat en individualistisk syn på människan med hög produktivitet, effektivitet samt 

rationalitet som mål, vilket anses vara som ett representativt tecken för modernitet. Strävan är 

att få alla samhällsmedborgare att bli representanter för denna modernitet och att alla blir 

likvärdigt behandlade, då utgångspunkten anses vara att alla befinner sig under likvärdiga 

förhållanden (Ljungberg 2005). 

När skolan möts av representanter från andra samhällssystem med andra värderingar, sker ett 

slag av kulturkrock, där det individualistiska synsättet krockar med ett kollegialt värderings- 

och normsystem. I förhållande till det som står i styrdokumenten, leder detta i sin tur till en 

obalans i likabehandlingssynsättet. Detta tenderar till att olika paradoxer uppstår i 

behandlandet och i bemötandet av elever med andra värdegrunder (Ljungberg 2005). 

Ljungberg skriver att: 

Det finns en stark och utbredd tro på utbildningens förmåga att upplysa människor och att ’konstruera’ 

samhällskompetenta individer. /…/. Det finns också en övertygelse om att skolan kan leda till en social 

samhällsförändring, dock tvingas vi konstatera att skola och utbildning, trots visioner om detta, inte lyckats 

att eliminera social segregation i samhället. Tron på skolan som social samhällsförändrare går hand i hand 

med en övertygelse om att reformer kan förbättra samhället (Ljungberg 2005, sid. 196). 

Ljungberg syftar till att reformer enbart i styrdokumentens formella struktur inte är något som 

leder till några förändringar, utan det behövs göras reformer i både verksamhetens innehåll 

och i samhällsstrukturen, för att det skall ge någon positiv effekt för ett undvikande av 

segregation och ideologikrockar i samhället (Ljungberg 2005, sid. 197). 

Goldstein-Kyaga & Borgström har i sin bok, ”Den tredje identiteten – ungdomar och deras 

familjer i det mångkulturella, globala rummet” (Goldstein-Kyaga & Borgström 2009), skrivit 

om en forskning som gjorts med direktiv från Vetenskapsrådet.  

Goldstein-Kyaga & Borgström har i sin forskning undersökt om hur globaliseringen påverkar 

människors identitetsutveckling och i denna undersökning har de fokuserat sig på bland annat, 

ungdomar med olika kulturella bakgrund som har olika erfarenheter av att bo både innanför 

och utanför Sveriges gränser.  

Goldstein-Kyaga & Borgström har i sin undersökning kommit fram till, att ett globalt 

gränsöverskridande levnadssätt leder till att människor, särskilt ungdomar, tenderar att 

utveckla en tredje identitet. Vidare hävdar Goldstein-Kyaga & Borgström att tvärtemot vad 

som påstås av många andra, så leder inte globalisering till en utslätning av olika kulturer. Utan 
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en mångkulturell miljö skapar nya kulturer som påverkar människors identitet i form av att 

det skapas en tredje identitet som föranleder till möjligheten att kunna växla mellan olika 

kulturella kontexter (Goldstein-Kyaga & Borgström 2009). Anledningen verkar vara att 

ungdomarna inte klarar av att identifiera sig med varken familjernas eller med 

majoritetssamhällets seder och bruk. Då ungdomarna ständigt tvingas möta mångkulturella 

olikheter i samhället tvingas de också, beroende på sammanhang, ta olika ställningar i dessa 

möten. Många ungdomar växlar dagligen mellan språkliga, kulturella och sociala koder. För 

att passa in och för att kunna känna sig trygga i sina roller i gemenskapen, tar ungdomarna till 

sig olika delar ur varje tillhörighet som passar och gynnar de själva bäst och skapar på så sätt 

sin egen ”tredje” identitet. Så här uttrycker sig Goldstein-Kyaga & Borgström om den tredje 

identitetens innebörd: ”Den kan beskrivas som en identitet, som inte baserar sig på en känsla 

av ”vi” och ”dom”, eller ett ”antingen-eller”, utan av ”både-och” (Goldstein-Kyaga & 

Borgström 2009, sid. 13). Här syftar Goldstein-Kyaga & Borgström till att denna tredje 

identitet även har en förgörande effekt på riskerna med att sätta upp gränser mot andra 

kulturella grupper. De menar på att ett sådant ömsesidigt gränsöverskridande inkluderar flera 

olika tillhörighetskänslor i den egna identiteten och att med en sådan förmåga, kan olika 

aspekter av en viss identitet antingen framhävas eller döljas hos individen beroende på en 

passande eller opassande situation (Goldstein-Kyaga & Borgström 2009).  

5. Metod 

Min forskningsmetod baserar sig på en kvalitativ undersökning. Det innebär att jag, med hjälp 

av intervjuer, har för avsikt att följa upptäckandets väg i hopp om att kunna finna svar på 

mina frågeställningar (Kullberg 2004, sid. 54).  

5.1 Fenomenologin som förståelseform 

Fenomenologi är en filosofisk förståelseform som allra först grundades av Edmund Husserl 

omkring 1900-talet i syfte att kunna förstå det mänskliga medvetandet och dennes 

upplevelser. Den utvecklades senare av andra till att omfatta även den mänskliga livsvärlden, 

kroppen och handlandet (Kvale & Brinkmann 2009, sid. 41).  

Finslipat från dess filosofiska aspekter, har fenomenologin som förståelsemetod, haft en 

dominerande ställning inom kvalitativ forskning. Då min undersökning baseras på en 

kvalitativ forskningsmetod, tänker jag utgå från ett fenomenologiskt förhållningssätt som 
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innebär att kunna förstå ett fenomen utifrån undersökningspersonens synvinkel (Kvale & 

Brinkmann 2009, sid. 41). Kvale & Brinkmann uttrycker detta enligt följande:  

Generellt är fenomenologi i kvalitativa studier en term som pekar på ett intresse av att förstå sociala 

fenomen utifrån aktörernas egna perspektiv och beskriva världen som den upplevs av dem enligt antagandet 

att den relevanta verkligheten är vad människor uppfattar att den är (Kvale & Brinkmann 2009 sid. 42).   

5.2 Hermeneutik som en tolkningsform 

Hermeneutik innebär en tolkningslära som under 1600- och 1700-talet användes som en 

metod för att kunna tolka bibeltexter. Under 1900-talet utarbetades hermeneutiken till att bli 

en metod för att kunna förstå den mänskliga livsvärlden och existensens företeelser där man 

menade att en tolkning kunde ske med hjälp av språket. I sin tur kom det att utvecklas till att 

kunna tolka även mänskliga ageranden. I dag används hermeneutiken främst inom human-, 

kultur- och samhällsvetenskapen (Patel & Davidson 2011, sid. 28). 

Patel & Davidson beskriver hermeneutikern på följande sätt: 

En hermeneutiker menar att mänsklig verklighet är av språklig natur, att man i och genom språket kan skaffa 

sig kunskap om det genuint mänskliga. /…/. Hermeneutikern menar istället att det går att förstå andra 

människor och vår egen livssituation genom att tolka hur mänskligt liv, existens, kommer till uttryck i det 

talade och skrivna språket samt i människors handlingar och i mänskliga livsyttringar. Man menar också att 

människor har intentioner, avsikter, som yttrar sig i språk och i handling, och som det går att tolka och förstå 

innebörden av (Patel & Davidson 2011, sid. 29). 

Min avsikt med att använda denna metodansats är att jag skall försöka kunna tolka och förstå 

fenomenen av de mänskliga företeelserna hos undersökningspersonerna (Patel & Davidson 

2011, sid. 28). 

Patel & Davidson skriver att: ”Den hermeneutiske forskaren närmar sig forskningsobjektet 

subjektivt utifrån sin egen förförståelse. Förförståelsen, de tankar, intryck och känslor och den 

kunskap som forskaren har, är en tillgång och inte ett hinder för att tolka och förstå 

forskningsobjektet” (Patel & Davidson 2011, sid. 29). 

Helhetsmässigt innebär detta, utifrån min egen kunskap och erfarenhet som jag har kring 

ämnet, att jag med fördel kan använda min förförståelse till att kunna göra en bra tolkning av 

forskningsobjektet.  
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5.3 Urval 

Här presenterar jag mitt urval av förskolor och undersökningspersoner. 

5.3.1 Förskolor  

Jag har valt att utföra mina undersökningar inom två utvalda kommunala, mångkulturella 

förskolor inom Stockholms län.  

5.3.2 Undersökningspersoner 

Alla deltagande undersökningspersoner, barnskötare som förskolelärare, kommer jag att 

benämna vid namn ”pedagog”. Detta på grund av att alla deltagande undersökningspersoner 

arbetar inom förskolan och äger mer eller mindre olika pedagogiska kunskaper och 

erfarenheter om barn i förskoleåldern. 

Med anledning av förskolornas belägenhet har jag en viss kännedom om 

undersökningspersonerna sedan tidigare, men jag har inte haft något yrkesmässigt samarbete 

med dem. 

Här följer en presentation av respektive undersökningsperson från Förskola 1 och Förskola 2: 

Förskola 1 

Pedagog 1: 42 år gammal, arbetat cirka 8 mån. inom nuvarande förskola, blivande 

förskolelärare med svenskt ursprung. 

Pedagog 2: 43 år gammal, arbetat cirka 14 år inom nuvarande förskola, barnskötare med 

turkiskt ursprung. 

Pedagog 3: 55 år gammal, arbetat cirka 11 år inom nuvarande förskola, förskolelärare med 

svenskt ursprung. 

Förskola 2 

Pedagog 4: 45 år gammal, arbetat cirka 2 år inom nuvarande förskola, förskolelärare med 

irakiskt ursprung. 

Pedagog 5: 35 år gammal, arbetat cirka 8 mån. inom nuvarande förskola, förskolelärare med 

svenskt ursprung. 

Pedagog 6: 61 år gammal, arbetat cirka 8 år inom nuvarande förskola, förskolelärare med 

svenskt ursprung.     
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Alla tillfrågade pedagoger på Förskola 1 har visat intresse för att ställa upp på en intervju, var 

av en hänvisade mig vidare till en annan kollega, enligt hennes utsago, på grund av sin 

osäkerhet kring sitt svenska språk. Jag lyckades övertala denna pedagog genom att återigen 

informera tydligt om de gällande etiska föreskrifterna (jmf. Vetenskapsrådet 1990). Jag 

bokade intervjutider med dessa tre tillfrågade pedagoger.  

På Förskola 2, var det två pedagoger som tackade ”nej” och två pedagoger som tackade ”ja” 

till förfrågan om en intervju. En tredje pedagog erbjöd sig själv frivilligt, att ställa upp på en 

intervju med mig och denna pedagog ordnade också så att ytterligare två pedagoger kunde 

ställa upp på varsin intervju med mig. Intervjutiderna bokade jag utefter pedagogernas 

önskemål.  

5.4 Metod för insamling av material 

För insamling av material till min undersökning använde jag mig av videokamera som teknisk 

utrustning samt loggboksanteckningar. Jag valde videokamerainspelning med anledning av 

dess lämplighet för att kunna samla så mycket material som möjligt utan att behöva tappa 

fokus från intervjuerna. Med videokameran kunde jag fånga bland annat, varje mimik och 

ansiktsrörelse hos mina undersökningspersoner, utom hos pedagog 2 och 4, som avstod att 

vara med på bild. Men, eftersom jag förde minnesanteckningar både under och direkt efter 

dessa två intervjuer, så använde jag mig av dessa. 

5.5 Genomförande 

Alla intervjuer genomfördes enligt överenskommelse med de deltagande pedagogerna på 

respektive förskola under lugna förhållanden. Jag fick sitta avskilt och ostört med var och en. 

Alla deltagande pedagoger samtyckte till videoinspelning, var av pedagog 2 och 4 inte ville 

vara med på bild. Därmed ändrade jag riktning på kameralinsen och spelade in enbart deras 

röster.  

Mina intervjufrågor (se Bilaga 1) var utformade i enlighet med att passa till halvstrukturerade 

intervjuer, vilket Kvale och Brinkmann beskriver enligt följande:  

En sådan intervju söker erhålla beskrivningar av intervjupersonens levda värld utifrån en tolkning av 

innebörden hos de beskrivna fenomenen. Den liknar ett vardagssamtal, men som professionell intervju har 

den ett syfte och inbegriper en specifik teknik; den är halvstrukturerad – den är varken ett öppet 

vardagssamtal eller ett slutet frågeformulär. Den utförs enligt en intervjuguide som fokuserar på vissa teman 

och som kan innehålla förslag till frågor (Kvale & Brinkmann 2009, sid. 43).  
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Här menar Kvale & Brinkmann, att genom halvstrukturerade intervjuer kan man försöka att 

förstå skeenden och upplevelser i livet ur undersökningspersonens egen synvinkel i relation 

till, och beroende på den riktning som samtalet förs mot av intervjupersonens följdfrågor, utan 

att samtalet glider bort från temat (Kvale & Brinkmann 2009, sid. 43).  

5.6 Bearbetning och sammanställning av insamlat material 

Efter varje intervju transkriberade jag allt som sagts ordagrant. Jag markerade varje sekunds 

paus med en punkt och även uttryck som jag tolkade som bland annat, osäkerhetsmarkörer. 

Ord som jag upplevde som påtryckande uttryck, markerade jag med begreppet ”betonar”.  

Som jag tidigare nämnt, använder jag mig av ett hermeneutiskt förhållningssätt. Det innebär 

att jag, med hjälp av undersökningspersonernas kroppsspråk och uttryckssätt samt med min 

förförståelse för yrket, kan få bättre utgångspunkter för att kunna tolka och förstå det som 

mina undersökningspersoner försökt lyfta fram i sina svar.  

När jag blir färdig med uppsatsen, kommer jag, av etiska skäl samt för läsbarhetens skull, ta 

bort dessa nämnda uttrycksmarkörer ur intervjucitaten. Därefter kommer jag presentera min 

slutgiltiga uppsats (jmf. Kvale & Brinkmann 2009, sid. 204).  

Något som jag upptäckte i efterhand, var att transkriptionerna blev oväntat långa, men också 

deskriptiva beroende på intervjuernas längd (jmf. Kvale & Brinkmann 2009, sid. 43). Detta 

försvårade sammanställningen av mitt arbete med allt som hade sagts och utgjorde en extra 

börda för mig med tanke på den begränsade tid jag har för att skriva klart min uppsats. 

Sammanställningen av intervjutexterna utförde jag i enlighet med den fenomenologiskt 

reducerade meningskoncentreringsmetoden. Med fenomenologisk reduktion menas att jag 

som forskaren, har försökt att inta ett objektivt förhållningssätt till innebörden samt till den 

egna vetenskapliga förkunskapen om fenomenet som undersökningspersonerna försökt 

beskriva under intervjuernas gång. Avsikten med detta var att försöka komma fram till en 

fördomsfri beskrivning av fenomenets väsen (Kvale & Brinkmann 2009, sid. 42-43). Vidare 

gällande meningskoncentrering, förklarar Kvale & Brinkmann enligt följande: 

”Meningskoncentrering innebär att man drar samman intervjupersonens yttranden till kortare 

formuleringar. Långa uttalanden pressas samman i kortare, där huvudinnebörden av det som 

sagts formuleras om i några få ord” (Kvale & Brinkmann 2009, sid. 221). Till att börja med 

läste jag hela intervjutexterna för att få en helhetsbild över det som sagts av 

undersökningspersonerna. Därefter försökte jag fastställa meningsenheterna i dessa uttalanden 
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som tycktes följa ett antal gemensamma mönster i form av undersökningspersonernas tankar 

och uppfattningar kring fenomenets väsen. Enligt min tolkning utgjordes dessa mönster, bland 

annat av likheter och olikheter i undersökningspersonernas tankar, uppfattningar och 

ställningstaganden, relaterade till undersökningens syfte och frågeställningar. Utifrån 

undersökningspersonernas synvinkel kring fenomenet, formulerade jag fram, i sin tur, olika 

dominerande teman med stöd av ett antal nyckelord (jmf. Kvale & Brinkmann 2009, sid. 

221). Därefter försökte jag, med hjälp av min förförståelse för fenomenet, tolka och analysera 

undersökningspersonernas olika uttalanden i kombination med det kroppsspråk och 

tonfallsuttryck som de visade under intervjuernas gång. Det resultat som bearbetades fram 

under sammanställningen, presenteras under avsnittet ”resultat” (jmf. Kvale & Brinkmann 

2009, sid. 221-223). 

5.7 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

En positiv aspekt av mina långa intervjuer har lett till att jag har fått väldigt intressanta svar 

relaterade till mina forskningsfrågor. För att vara en oerfaren intervjuare, anser jag, att mina 

intervjuer, oavsett min oerfarenhet, har fått en ganska god reliabilitet, det vill säga, 

tillförlitlighet (jmf. Kullberg 2004, sid. 73). Anledningen är att min intervjuguide hade en 

halvstrukturerad form, där mina följd- och ledfrågor till och från, skilde sig emellanåt 

beroende på undersökningspersonernas uppfattningar och förståelse för innebörden av 

frågorna. Jag har försökt att ge så stort svarsutrymme som möjligt till varje 

undersökningsperson och har så gott jag kan, försökt vara på min vakt, att inte styra samtalet 

utefter min egen förförståelse för ämnet. Det har lett till, att jag fick en hel del svar som kan 

verka relevant till mitt forskningsområde.  

Vad gäller validiteten av min undersökning, så anser jag, att min undersökning har en hög 

validitet. Jag tycker att jag har lyckats föra ett informellt samtal med hjälp av mina 

frågeställningar på ett sådant sätt, att jag har kunnat få svar på det jag ville få reda på (jmf. 

Kullberg 2004, sid. 73). 

Däremot när det gäller generaliserbarheten av min undersökning, det vill säga, giltighetsnivån 

som helhet, så uppskattar jag den som ganska begränsad (jmf. Kullberg 2004, sid. 72). Jag har 

endast intervjuat pedagoger från två förskolor som är belägna inom en och samma ort. Då 

denna studie endast utgör ett litet stickprov kring ämnet, vill jag därmed påpeka att, denna 

undersökning inte kommer att kunna ge en helhetsbeskrivning av verkligheten.   
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5.8 Etiska överväganden 

Med Vetenskapsrådets hänvisning, har jag ur ett forskningsetiskt perspektiv, både muntligt 

och skriftligt, informerat mina undersökningspersoner om de gällande fyra forskningsetiska 

principerna (se Bilaga 2). Dessa fyra forskningsetiska principer, som gäller för humanistisk 

och samhällsvetenskapliga forskningar, utgörs av följande direktiv:  

Informationskravet – Varje undersökningsperson har fått, både muntlig och skriftlig 

information om själva studiens innehåll, om studiens syfte samt om rättigheten att när som 

helst kunna avbryta intervjun.  

Samtyckeskravet – Endast de pedagoger som delgivit sitt samtycke till ett deltagande har fått 

bli undersökningspersoner. Undersökningspersonerna har frivilligt samtyckt till deltagandet 

och skrivit på varsin samtyckesblankett (se Bilaga 3).  

Konfidentialitetskravet – De förskolor som dessa etnografiska undersökningar genomfördes 

på, benämns som Förskola 1 och Förskola 2. Dessutom har varje undersökningsperson blivit 

informerad om att de förblir anonyma och all insamlad material behandlas konfidentiellt.  

Nyttjandekravet – All resultat som framkommer i studien får endast användas i 

forskningssyfte. (Vetenskapsrådet 1990). 

6. Resultat 

I denna del presenterar jag resultatet av mina intervjuer med pedagogerna. Eftersom min 

undersökning handlar om pedagogers tankar, uppfattningar och föreställningar kring ett 

kulturfrämjande arbete, så har jag delat upp resultatet i två underrubriker som innefattar olika 

berörda teman. Under respektive rubrik har jag försökt lyfta fram undersökningspersonernas 

tankar, uppfattningar och föreställningar som framkommit kring forskningsområdet. 

Rubrikerna lyder enligt följande: ”Religiösa traditioner, högtider och mat” samt ”Kultur, 

språk och identitet”. För läsbarhetens och för tydlighetens skull, valde jag dela upp resultaten 

enligt detta vis. 
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6.1 Vad har förskolepedagogerna för uppfattningar om ett 

kulturfrämjande arbete inom mångkulturella förskolor och vilka tankar 

och föreställningar har pedagogerna kring ett upplyftande arbete av barns 

olika kulturer och traditioner? 

6.1.1 Religiösa traditioner, högtider och mat 

Pedagog 1, 2, 4, och 5 säger sig se ganska positivt på ett upplyftande av barns religiösa 

traditioner och högtider, men alla pedagoger från 1-6 menar också att detta, än så länge 

hittills, inte har lyfts upp på något sätt, då det inte verkar vara hållbart. Anledningen anser alla 

pedagogerna 1-6 vara, att det inte finns tillräckligt med förutsättningar för ett sådant arbete 

inom förskolan. Särskilt motståndsfulla är Pedagog 3 och 6 för ett upplyftande av barns 

religiösa, kulturella traditioner och högtider på förskolan. Som orsak till detta uttrycker alla 

Pedagoger från 1-6, bland annat att det finns olika hinder och svårigheter i form av 

kunskapsbrist, språkbrist, tidsbrist, för många olika nationaliteter och religioner som är 

representerade bland barnen, för stora barngrupper och för mycket administrativt arbete som 

tar tid från verksamheten. Här nedan följer ett antal utvalda utsagor från alla pedagoger, vad 

gäller uppfattningar om problem och förutsättningar för religiösa traditioner, högtider och 

specialmat på förskolan.   

Pedagog 1 berättar bland annat om svårigheter och problem som uppstår när det gäller mat 

som serveras till barn på grund av religiösa eller allergiska skäl. Hon beskriver detta enligt 

följande:  

P. 1:   - Ja. Det é ett speciellt kapitel för sig. Ja men, för ett tag, så hade vi ju inte, vi hade bara nötkött. Men, 

nu ska vi få, det é ju leverantör, så vi får ju maten från nånstans, och nu är det fläsk också. Plus, och sen har 

vi allergiker och laktosintoleranta och så olika religiösa orsaker till att man inte, så det é jättemycket olika 

mat och många karotter och mycket lappar och mycket och hålla reda på. 

Pedagog 3 och 6 som säger sig vara emot religiösa inslag på förskolan, menar att förskolan 

inte är ämnad för att lyfta upp barns olika religiösa traditioner och högtider utan det är en 

sekulariserad svensk förskola som styrs av svenska lagar och regler. Så här uttrycker sig 

Pedagog 6 om detta:  

      P. 6:   - Ja, vi har ju, vi har ju en sekulariserad förskola, så vi har ju inga som helst, religiösa traditioner, som 

vi håller på att prata om när det gäller, religiösa.. 

      A:   - Inte ens svenska traditioner? 
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      P. 6:   - Alltså, svenska traditioner 

      A:  - Som Jul och Påsk? 

      P. 6:   - Ja, Jul é inte svenskt. 

      A:   - Men, firas det inte här, eller? 

 P. 6:   - Jo, naäj, vi äter naturligtvis maten, innan och det gör ju alla. Alla vill äta julmat, så vi äter julmat och 

vi har, vi har ju tomtar och såna saker. Det men, det é ju en tradition, som har, den förändras ju hela tiden. 

Och, de som gillar tomtar, fortsätter med tomtar, och tomtar é nånting som alla gillar. Presenter é nånting 

som alla gillar. Mat é nånting som alla gillar. Vi har slutat med julkrubban. Det var länge sen, det var länge, 

länge sen. /…/. Vi har slutat med och sjunga psalmer och sånt, här. Det var länge sen, vi sluta med det. Och, 

nu inför påsken, då é det naturligtvis påskhögtiden, som é väldigt stort, för väldigt många människor. Den 

religiösa biten, har vi inte med. Men, däremot har vi vårens ankomst som é i form av, att det kommer 

kycklingar och det kommer blommor, och det kommer såna hära påskägg, då, och sånt dära..  

A:   - När du berättade, till mig, om just, du har ju tagit upp det här några gånger, det här med sekulariserat 

förskola. Då, tänkte jag bara höra, tycker du att sekulariserade förskolan är det bästa lösningen? 

      P. 6:   - Jaa. 

      A:   - Kan du förklara lite mer? 

      P. 6:   - Jag tycker, att personligen, tycker jag, att sekularisering är en frihet för människan, att själv 

bestämma vad hon tror på. Det, ser jag. Det é det största. Ett sekulariserat förskola, i ett sekulariserat sam 

hälle. Man kan inte ha en, hur man ska säga, som vi hade förut en skola som har en religiös förtecken i ett 

samhälle som é sekulariserat. Det funkar inte. Om du har ett samhälle som é sekulariserat, så har du många 

olika religioner och icke religioner framförallt, som ska samlas och samsas om olika saker. Kulturella och 

juridiska, allting, ska man samlas om. Om du har en skola, som inte é det, utan, säger så här, ”nu ska vi ha det 

här.” Eller, börja ha olika massa, religiösa högtider som ska firas på olika år, då blir det ju väldigt konstigt. 

För att, då.. 

      A:   - Blir det konstigt? Eller, antas det, att det ska bli konstigt? 

P. 6:   - Det blir konstigt, därför att det finns, hur många religioner som helst. Och det finns olika varianter..    

I relation till en följdfråga om antalet representerade trosuppfattningar på avdelningen, svarar 

Pedagog 6 enligt följande: 

P. 6:  - Ingen susning! Därför, att vi lever i ett sekulariserat samhälle. Så, vi pratar aldrig om Gudar, eller 

Gud. Aldrig! 

A:   - Jag tänkte då, det finns ju till exempel religioner, där man inte får äta vissa mat?  Hur fungerar det, till 

exempel? 
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P. 6:   - Jahhaa! Jaa, vi har slutat att äta fläsk, för länge sen. Fläsk, var länge sen, vi åt här. Det var länge sen. 

Det får man äta, hemma. Enda tillfället vi äter skinka é väl på julbordet, då. Då brukar det vara serverat så 

där julskinka där..  

     A:   - Och det var därför, jag frågade, då i samband med när du berättade, det här med jul och påsk. Det 

känns lite som, att det har, den religiösa biten har tagits bort, men det andra har behållits. Men, det grundar 

sig ändå på religiösa traditioner, egentligen? 

P. 6:   - Jaa, både och. För att, julen é egentligen, en gammal vinterhögtid här i Norden. Som när man firade 

att det va, det var midvintersolståndet som firades. Att mörkret hade lagt sig och den 21 december, så börja 

ljuset komma igen. Det var från början firades det med, all den här maten. Så, maten har inte med Kristus 

och göra. Maten har med det och göra. Och då på den tiden, så var det andra Gudar som härjade i Norden. 

Så, det har ingenting med den och göra, egentligen.   

         A:   - Fast, det é väl under Lucia, man firar ljusets..? 

P. 6:   - Nää. Det var den Gregorianska tiden. Det var innan en gammal sidoräkning som de hade Lucian 

nån gång i slutet på december, men sen ändra de till den 13:e. Det é därför, blev det så, för den 13:e é inte 

mörk, årets mörkaste natt, utan det é den 20:e.   

A:   - Dåå, men, när man frågar, varför man firar Lucia, då får man just det svaret, som du berättade om? 

P. 6:   - Jaa, men, det é för att, ja, men, det é för att, det var då. Egentligen, var det den 20:e   december, sen 

ändra de… 

A:   - Men, då blir det två firanden av ljuset? En, jul och en för Lucia?   

P. 6:   - Jaa.. neej, men det é två olika historier. Den hära Lucianatten, då kunde alla djuren, prata med 

varandra. Och sen kom den här Lucia, lussebruden, då med bullar och grejer, klockan fem på morgonen 

och det, alltså é en saga och, den é inte svensk.   

         A:   - Neej.. Italiensk, vad jag vet? Lucia, va? 

P. 6:   - Jaa, bland annat. Precis. Och det var ju det é ett helgon, då. Men, det é de som med allting annat, 

som man plockat, här och där och gjort en figur. Så, att det é inte renodlat, heller. Så, Lucian é väldigt helig 

för de nordborna.   

A:    - Och, det var därför, jag menade, hur gör man med barnens traditioner? Man behöver kanske inte fira, 

så religiöst, det é inte så som jag syfta till, utan, lite mera småbitar så här,  för att lyfta upp… 

P. 6:   - Jaaa, Lucia, det é, de flesta tycker, det é jätteroligt med Lucia. Jaa.. Men, vet du att vi har ju fått 

lära oss nu, att försöka, tona ner, allting som har med religion och göra, så att, inte ens smått ska man 

försöka och puffa upp grejer, utan man ska respektera och vara glad åt allas olika högtider, men vi bedriver 

de inte här.   
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Då Pedagog 3 har liknande tankar och uppfattningar som Pedagog 6, vad gäller 

högtidsfiranden, så uttalar sig Pedagog 3 enligt följande: 

P. 3:   - /…/. Alltså, vi kan ju inte följa, alla olika högtider och så, men man respekterar och man pratar ju 

om när det är fastemånaden och när man har olika fester och så. Det pratar vi om, men vi firar ju inte det. 

Här é ju ändå, en svensk förskola med svenska traditioner, så att men, /…/. Jag menar, jag kan ju inte fira 

en högtid som jag inte ens känner till, utan man lyssnar, man frågar, vi frågar alltid barnen när de var lediga 

och jag vet inte vad det heter, jag vet att det heter Ramadan, sen så heter festen nånting annat till exempel, i 

Islam, men att, man frågar dem, vad de har gjort och barnen berättar och så, så att jag tycker, att det finns 

möjlighet.    

På frågan om det finns förutsättningar för ett firande av religiösa traditioner och högtider på 

förskolan, svarar Pedagog 6, så här: 

P. 6:   - Jag har levt så länge med de här sakerna, så att jag sakn.. och jag känner, att det inte absolut inte é 

det som jag tycker att det é viktigt och göra på förskolan. Mycket med tanke på detta, att eftersom alla har 

olika familjehögtider och religiösa grejer och såna saker som man faktiskt inte kan förstå, om man inte é 

med i det, själv? Det é väldigt svårt och förstå. Det finns ingen anledning, hålla på. Till exempel, jag é 

kristet uppfostrat, då. Varför ska jag, hålla på med fira julgrejer här, med kristna förtecken, när de flesta 

barn av de här, som bor här, inte har nån aning om, vad det é? Grejen é, att de ska känna igen sig i det man 

gör. Det é då, man får respons.   

Pedagog 1, 2 och 4 som säger sig vara för ett upplyftande av barns kultur och traditioner på 

förskolan, menar på att detta är väldigt viktigt för ett stärkande av barns identitet och trygghet, 

men att det finns olika hinder som försvårar ett sådant arbete. Så här uttrycker sig Pedagog 4, 

om bland annat ett hinder, i form av oliktänkande kollegor: 

A:   - /…/. Just det. Du sa nånting om det här i tidigare frågan, pedagoger, att man måste ha samma tänk? 

Tycker du, att det finns pedagoger som inte har samma tänk? 

       P. 4:   - Jaa, så klart. Att det finns, att de har inte samma tänk, överhuvudtaget, det klart. 

       A:  - Då menar jag mera, det här mot, kulturella synsättet? 

       P. 4:   - Jaa, det finns. 

       A:   - Det finns? Vad é det de vill, helst, då? Hur vill de arbeta helst? 

       P. 4:   - Jag vet inte? 

       A:   - Nej?  

       P. 4:   - Jag vet inte, jag vet inte? 
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       A:   - Som enligt tidigare traditionella sättet? 

       P. 4:   - Kanske, ja? 

       A:   - Eller? 

       P. 4:   - För att, det blir ju lättare, tror jag? 

       A:   - /…/.. Jaha, lättare? På vilket sätt? 

      P. 4:   - Joo, för att, det é, alla pratar samma språk, då.. Alla förstår från första gången. Man kräver inte så 

mycket upprepa och upprepa. Det här ska det vara, så här ska det vara, så här é vill vi ha det. Det é ju det. 

Klart, det blir ju lättare. Det kräver inte så mycket energi.   

Pedagog 1 och 5 som också uttrycker sig vara positiva till ett upplyftande av barns traditioner 

och kulturer på förskolan, anser att tillräckligt utrymme inte finns för detta, på grund av 

tidigare nämnda anledningar. Pedagog 1 menar också att det är synd att inte kunna lyfta upp 

barns traditioner och kulturer på förskolan och säger att det är barnen som hamnar i kläm. 

Pedagog 5 däremot, pekar på svårigheten att bemöta föräldrar som har andra värdegrunder. Så 

här uttrycker sig Pedagog 1 och 5: 

P. 1:   - För de é det ju så självklart, för de har ju det med sig hemifrån men, så kommer man hit, så där det 

inte é självklart det va det som jag sa, jag tycker det é sorgligt. De ska inte behöva ha två öar liksom och du, 

jag vill inte, jag tycker det é lite sorgligt, ja men, jag vill, för det é så mycket de har med sig kunskap 

hemifrån och så, så här, här tillintetgör vi, eller liksom, osynliggör vi, det gäller om man ska, eller det gör vi 

inte heller medvetet, men, jag, jaa.. 

P. 5:   - Jaaa.. och att vara invandrare i sig, gör inte så, att man är mer öppen, utan det é nånting som man 

måste ändå jobba till med. Det finns föräldrar som har fördomar och som inte vill, jaa, som kan vara upprörd 

över till exempel, några som säger, att av religiösa skäl, som inte deras barn får ha på sig, klä ut sig i kjol 

och, då måste vi ju sätta en gräns för det här. Det här é, det som é svensk förskola. Det här é det som står i 

lagen. Det här é det, som vi måste jobba med och men, då måste man ju igen, vara ganska ödmjuk och gå 

försiktigt fram och så förklara, varför vi gör som vi gör, men det finns ju, man ska ju inte låtsas som det inte 

är konfliktfritt och man ska inte låtsas som, att det är ett färdigt arbete, men jag tycker att vi har bättre 

förutsättningar och vi har kommit mycket längre..  

I förhållande till en fråga om föräldrars synpunkter och medbestämmande, så säger även 

Pedagog 6 enligt följande: 

A:   - Och, det é det jag menade, för att när jag tänker på förskola och barn. Det é ju ändå, barn som 

förmyndas av föräldrar, och då é det väl föräldrarnas vilja och önskemål, som styr också mycket, så har ni 

fått, har ni haft konfrontationer, eller..? Just, vad det gäller, det här med, kulturella biten, eller annat?  
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P. 6:   - Neej. Aldrig. Jag tror, att de é tacksamma, att vi inte håller på och firar några speciella religioner, 

här? För att, om man firar typ, till exempel, fyra eller fem religioner, om man säger så. /…/. Om vi har de 

fem religionerna, och ser till, så att alla de här blir representerade under året och det ska firas Ramadan, och 

det ska firas Hanockar, och det ska firas Jul och det ska firas Påsk, och det ska firas, alla möjliga Hinduiska 

olika grejer, och då finns det de andra, sen finns det fem religioner till som inte é av de stora världsreligioner, 

som också egentligen, enligt de mänskliga rättigheterna. Det é i så fall, lika viktiga. Då, ska vi inte hålla på 

med nånting annat. Så, jag tycker, det é skönt och slippa det.    

Anledningen till varför man inte bör fira barns traditioner eller högtider på förskolan, hänvisar 

Pedagog 3 till läroplanen. Så här säger hon: 

P. 3:   - Ja, det klart. Näeej, nej.. det spelar inte roll, jag tycker inte, jag tycker inte att det hör hemma och 

fira, massor med olika traditioner på en förskola, överhuvudtaget, idag. Utan, vi har så himla mycket annat 

och lägga fokus på.    

      A:   - Ok. Du tycker att det inte hör hemma på en förskola? Vad é det som hör hemma på en förskola? 

P. 3:   - Det som hör hemma på en förskola, det é det som står i läroplanen. Sen kan man tolka läroplanen på 

många olika sätt, så att. /…/ Jag tycker inte heller, att det är men barn, barn behöver ju festa, sen kan man ju 

ha fester på olika sätt. Jag tycker nog mer att, man kan samlas kring gemensamma fester som är förskolans 

fest, så att man inbjuder och uppmuntrar till, att kom trad.. kom sedligt klädd, ta med dig nåt ätbart från ditt 

land, och att man, den vägen, för då, hör det liksom hemma, på ett sätt då. Nu é jag personlig, jag é inte så 

mycket för och fira saker så, överhuvudtaget, så att..   

6.1.2 Kultur, språk och identitet 

Alla pedagoger från 1-6 verkar sätta språket som främst utmärkande för barns kultur och 

traditioner. Pedagogerna menar på att barns kultur och traditioner lyfts upp genom att 

uppmuntra barn till att tala sitt modersmål fritt på förskolan samtidigt som de alla anser också 

att det förs ett språkfrämjande arbete med hjälp av modersmålstränare. Däremot beskriver alla 

pedagoger 1-6, barn och föräldrar som bristfälliga när det gäller kunskaper i det svenska 

språket och att det är språkbrister som utgör det största kommunikationsproblemen. Så här 

uttrycker Pedagogerna 1-6 sina uppfattningar om olika problem och förutsättningar för ett 

kultur-, språk och identitetsfrämjande arbete på förskolan: 

P. 1:   - Jaa, jag kan tycka att det é svårt och nå fram både till föräldrar och till barnen ibland. Om än med 

information om föräldramöten, kläder. Svårt att förklara, eller få liksom att, ja men, gummistövlar, alltså nu 

smälter snön, det é blött och så där. Att det é, det tycker jag é jobbigt. För man känner sig så otillräcklig. /…/. 

Och ibland kan jag bli stressad över när jag ser de här språkliga bristerna, så vet jag inte riktigt hur jag ska 

hantera, jag kan, och man vill ge så mycket och så där. /…/.      
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P. 2:   - Men, om man jobbar med 18 olika språk, det é inte lätt. Olika kultur, olika språk. Alltså, hälften kan 

inte språket., det é lite svårt att förklara, men alltså, jag vet inte så riktigt, faktiskt, men..   

P. 3:   - /…/. Man pratar mycket med föräldrarna om, hur det é hemma, man tar tolkhjälp om det behövs, så 

att man ska kunna, så att det inte blir en chock för de här barnen. Om man har ett extra fokus, och man 

påminner om alla andra barn om hur kanske det var, när de kom och var nya, och hur man känner sig, när 

man inte känner nån och inte kan ett språk, och att vi får hjälpas åt och../…/.  

P. 4:   - /…/.. om.. en som är 5 åring, som har kommit, som har kommit till Sverige, nyligen, och har inte haft 

svenska som, och har inte hört det, det blir lite. Det é klart, att det é nåt hinder./…/.  

P. 5:   - /…/.. språket é nästan det viktigaste för att som länk mellan människor och utveckla nån form utav 

språk och förmedla sina känslor och inte leva in i en bubbla, så att de ska trivas och ha roligt och utveckla ett 

riktigt språk.. Joo, det viktigaste tycker jag é, att de utvecklar ett språk som bär för framtiden och en god 

positiv självbild..   

P. 6:   - Jaa, språksvårigheter. Det blir mycket missförstånd. Man kan säga nånting till någon och så får man 

svar på nånting annat. Så att man gissar lite granna ibland, då någon säger, ungefär som, ”God dag, yxskaft!” 

Alltså, man gissar att, om du frågar mig nånting, och så förstår jag inte riktigt, vad du säger, och så gissar jag, 

jag tänker att, ”jag orkar inte fråga en gång till, och jag behöver inte visa, att jag inte förstår”, utan, jag gissar 

bara, att du säger nånting, och så svarar jag på det som jag tror, att du säger. Och då blir det inte riktigt..   

Pedagog 1 och 2 berättar också om positiva aspekter av att vara flerspråkig. De syftar till att 

ett upplyftande och ett uppmuntrande arbete för barns modersmål leder till ett stärkande av 

barns självkänsla och identitet. Vidare menar Pedagog 2, att även respekten och förståelsen 

för andra kommer att öka genom att låta barnen få ta del av varandras språkliga och kulturella 

olikheter. Så här uttrycker sig Pedagog 1 och 2: 

P. 1:   - Jag tänker, vi har en pojke som vars föräldrar inte pratar nån svenska alls, nästan. Han é ju en brygga 

och det é så roligt nu, för nån dag sen berätta han, att han själv kom på att, han har ju två språk och så 

försökte han lära mig, vad mamma heter och vad pappa heter. Det gick inget bra, men och han får, jag ser att, 

mamma säger, ”Kan du säga till fröken det här och det här”, och sen bara, ”OK”, så här, jag och han é ju inte 

heller så mycket, men han é den som kan mest, och då brukar han sä.. ”Ja, jaa.. vantarna.. vet inte?”, så här, 

”Jahaa! Ni vill leta efter vantarna?” Ja men, så här. De får så mycket ansvar.     

P. 2:   - Ja, jaa. Och har de exempel, hon som förstår turkiska, jag kan berätta, alltså, hon förklarar till de 

andra barnen. Och sen vi har hemspråk, olika, eftersom många olika språk här på avdelningen. Vi har 8 

stycken olika hemspråk. De som vill vara med, exempel han som kommer från Spanien, vill vara med 

kinesiska hemspråk, och lyssna. Han é jätte intresserad, och började lära kinesiska några ord. Det é 

spännande, ja.   
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En annan fördel som Pedagog 2 och 4 berättar om, är tillgängligheten av flerspråkiga 

pedagoger på förskolan. Båda menar på att pedagoger med utländsk härkomst blir väldigt 

behjälpliga som tolk vid bemötandet av barn och föräldrar som råkar ha samma modersmål 

som pedagogerna. Så här förklarar Pedagog 2: 

P. 2:   - Vi har, våran förskola, vi har alla språk, nästan. För att, olika länder, olika vad heter? Vi har massor 

med olika språk. men, alla vi har jättebra samarbete. Om jag kan turkiska, jag går och tolkar, om de andra 

kan spanska, exempel, de andra kommer och hjälper till, och förklarar, tydligt. Om vi har inte den språk, då 

vi bokar en tolk.   

Pedagog 5 berättar om sina uppfattningar kring modersmål och kommunikation samt dess 

betydelse för föräldrar. Pedagogerna 3, 5 och 6 understryker även vikten av att hitta det som 

är gemensamt mellan de olika kulturerna för att kunna mötas under neutrala förhållanden, det 

vill säga utan risk för kulturkonflikter. Så här uttalar sig Pedagog 5: 

P. 5:   - /…/.. Här upplever jag att det är lite annorlunda för hemspråket har en relativt stark ställning här i 

(benämner namnet på förorten), medans för att vi har många kollegor som pratar turkiska, så att många 

föräldrar pratar inte ens svenska med oss. I går, så var det en som inte ens visste vilket namn, mina kollegor 

hade, som hon hade pratat med,  men hon sa, ”ja men hon .. indiskan eller hon.. ehh turken..” och.. då é jag 

noga med och säga, att ” du menar.. henne..”, så benämner jag med namn, så att de é lite, här får man nästan, 

här får man, här é det så självklart med etniciteten. Så, att här får man jobba lite med vad vi hittar för 

gemensamt i bemötandet utav föräldrar och vara lite tydlig, för här handlar ju det inte om att de ska bli 

svenskar. Alltså, det é ju inget som vi jobbar för, eller som vi tänker om det é inte det som é det dominerade. 

Här får man istället vara väldigt tydlig med att vi möts i en neutral miljö och vi är framförallt våra 

personligheter. /…/. Nån annan pratar nåt annat språk, och då lyfter man det som man pratar positivt om, de 

olika språken, och sen é man välkomnande mot hemspråkslärarna och skrattar litegrann och é alltså, jag 

försöker helt enkelt vara..   

Pedagog 3 pekar på att man ska respektera allas kulturella skillnader, men bor man i Sverige, 

så anser hon att man är svensk och menar att man ska anpassa sig till det svenska samhället, 

för att inte hamna i utanförskap senare. Så här säger Pedagog 3: 

P. 3:   - /…/.. jag gör faktiskt en annan sak, jag menar, många av de här barnen, är faktiskt födda i Sverige. 

Många barn ”stjäl” ju sina föräldrars identitet. Och jag förstår, att föräldrarna é stolta över sitt ursprung och 

vill föra över det på barnen, men jag tycker, när ska man bryta det hela? Alltså, när får barnen faktiskt vara 

svenskar, fast de är en invandrar bakgrund? Så det har jag faktiskt pratat mycket med barnen om, att man kan 

säga att ”du har två flaggor. Du och din mamma och pappa é födda i Turkiet, men du är faktiskt född i 

Sverige, precis som jag är född i Sverige”. Och det har väckt många tankar hos barnen och vi har pratat 

mycket om det.    

      A:   - Tycker du, att det é viktigt med nationell identitet? 
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      P. 3:   - Nej, jag tycker inte det, egentligen, men vi sitter här på en svensk förskola, och jag tycker att det é, 

att man ger barnen felaktig information som förälder, då. Att man förklarar, att” i våran familj” é en sak, 

alltså, men att vi ska ju faktiskt, fostra barnen till kompetenta samhällsmedborgare. Och då ska de inte känna, 

jag é rädd för att, de känner ett livslångt utanförskap, om vi inte släpper in och talar om, att ”du faktiskt född 

i Sverige, du har samma rättigheter och skyldigheter och du faktiskt svensk”, att svensk medborgarskap, så 

att man, jag vill att de ska få en identitet i det svenska samhället, också men, att man naturligtvis, bevarar 

föräldrars och släktingars traditioner och så, det tycker jag också, men att nånstans så, jag upplever det. Det 

ser jag ju tydligt också. Man ser ju att det é grupper i gruppen, att med samma nationalitet, att man dras till 

varann, det tycker jag i och för sig é naturligt och så, då. /…/. Men, jag menar inte, att man ska försvenska 

barnen på det sättet, utan jag menar ju, jag värnar mig om barnens rättigheter. Att de faktiskt är födda i 

Sverige. Att det é fakta.. 

A:   - Nu måste jag förstå själv, hur jag kan relatera då, att barnen skall växa upp till demokratiska 

medborgare och så vidare. Relaterar du det till, det svenska, då, eller när du berättar, när du förklarar det här, 

att barnen é födda i Sverige, de é svensk medborgare, och då ska de växa upp lite neutralt, eller, eller, har jag 

missuppfattat? 

      P. 3:   - Neej, jag menar bara, om man är född i Sverige, så é man svensk. 

      A:   - Vad innebär det? 

      P. 3:   - Ja men, ja men, alltså man é, man frågar ju många. Frågan hör du jämt här, ”Var kommer du ifrån?”, 

och då säger ju då, kan barnen säga här som knappt har varit i sina hemländer att jag kommer f..  jag é 

gambian. ”Har du varit där?”, ”Nej.” Nej, alltså, så att jag menar, att vi måste lära barn och tänka ett steg till, 

för att de ska, jag é bara mån om, att de ska klara sig, så bra som möjligt. Att man inte ska känna ett 

utanförskap. Jag menar, lilla ”Mohammed”, 5 år, é ju lika svensk som ”Arvid”. De é födda samma dag, 

samma tid på samma BB. Det é det, jag menar, alltså. För att, det é för att kunna mota Olle grind alltså, för 

att eftersom vi lever i ett fördomsfullt samhälle där de hära Nydemokrati tar mer och mer poäng. Därför, 

menar jag att man ska, jag vill att alla ska, åtminstone va stärkta i att ”jag har samma rättigheter och samma 

värde”. Det é det, det handlar om.   

      A:  - Ja, ja. Du menar, rättigheter och värde, som du menar med svensk? 

      P. 3:   - Jaa. Ja. Det é det, jag menar. Det é bara det. 

Pedagog 6 som säger sig vara emot upplyftandet av barns religiösa traditioner och högtider på 

förskolan, menar dock att kulturell bakgrund är väldigt viktigt för identitetsskapandet. Så här 

uttrycker hon sig om detta: 

P. 6:   - Det é klart. Det é jätteviktigt, det é jätteviktigt att man bejakar sina rötter. Det é väldigt viktigt, för 

alla människor. 

      A:   - Varför tycker du, att det é viktigt, egentligen? 
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P. 6:   - Därför, att det é viktigt, när du skapar din egen självkänsla. Att, du é stolt över din egen kultur, din 

egen bakgrund. Att, du bär det med dig, hela livet. Det é det, en av byggstenarna till ditt eget liv. Det é din 

kulturella bakgrund.   

7. Diskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka pedagogers uppfattningar om ett kulturfrämjande 

arbetssätt inom mångkulturella förskolor, men också att kunna få veta vilka tankar och 

föreställningar pedagogerna har kring ett upplyftande arbete, vad gäller barns olika kulturer 

och traditioner. 

7.1 Diskussion - Religiösa traditioner, högtider och mat 

Jag har i undersökningen kommit fram till att det finns stora skillnader i förståelsen för 

innebörden av ett ”interkulturellt perspektiv”, vilket framkallar en osäkerhet hos pedagogerna 

1-6. Lunneblad säger, att ”Hos båda arbetslagen finns en osäkerhet om vad ett 

”mångkulturellt” arbetssätt är och hur det skall genomföras” (Lunneblad 2006, sid. 118–119). 

Oliktänkande och brist på kunskap verkar leda till att en del pedagoger känner motvilja och en 

del pedagoger känner en osäkerhet kring, hur de skall kunna arbeta främjande för att lyfta upp 

barns kultur och traditioner på förskolan. Samtidigt vad jag tolkar av pedagogerna 1-6 olika 

berättelser, så upplever jag också en osäkerhet hos de kring tolkningen av styrdokumenten. 

Till exempel, menar pedagog 3 och 6 att eftersom förskolan utgörs av en sekulär institution, 

så bör det under inga villkor innefatta verksamhet med religiösa inslag samtidigt som det 

också menas i läroplanen för förskolan (Lpfö 98, rev. 2010), att ett främjande arbete skall 

utföras för att stärka barns kulturella identitet och trygghet (Skolverket 2010). Denna paradox 

verkar skapa en förvirring hos pedagoger som i sin tur försöker tolka styrdokumenten så som 

var och en vill förstå den. Det synsätt och kulturella livserfarenheter som varje pedagog bär 

med sig är också troligtvis det som omedvetet styr denna förståelse och förhållningssätt. 

Pedagogers olika synsätt är det som verkar vara en av orsakerna till en sådan osäkerhet.  

Pedagog 3 och 6 är de som ställer sig helt emot ett upplyftande av barns traditioner och 

högtider på förskolan och anser att förskolan inte är rätt plats för detta. Pedagog 2, 3 och 6 

nämner olika svårigheter och förhindrande aspekter i form av för många religiösa och 

kulturella olikheter som är svårt att hantera. Pedagog 3 säger också orsaken vara, bland annat 

tidsbrist och annat hinder i form av för stora barngrupper och för mycket administrativt 

arbete. Med hänvisning till Giroux, 2001 och McLaren, 2003, skriver Lunneblad 

samstämmande om dessa svårigheter i genomförandet, vilket lyder så här:  
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Centralt i pedagogernas tal om svårigheter med att genomföra arbetet relaterat till den kulturella mångfalden 

är bristen på tid. Det kan visserligen framstå som att det finns en paradox i argumentet då det samtidigt råder 

en osäkerhet om vad det är som det inte finns tid för. Att tiden framstår som en viktig aspekt av de 

svårigheter som pedagogerna beskriver, öppnar också upp för frågor om innehållet i verksamheten. 

Analytiskt kan dessa diskussioner begripas som att det är en ideologisk kamp, då argumentationen berör vad 

det är som bedöms som viktigt och genomförbart, samt vilket innehåll som skall representeras i 

verksamheten (Giroux 2001 och McLaren 2003, se Lunneblad 2006, sid. 131).  

Detta påstående av Lunneblad förstärker Pedagog 6 berättelse som menar på att förskolan är 

en sekulär institution, vilket inte tillåter religiösa inslag av något slag. Samtidigt pekar 

Pedagog 3 och 6 på att man bor i Sverige och att förskolan på ett naturligt sätt omfattas av 

svenska regler och traditioner.  

På tal om svenska traditioner som bland annat, jul, Lucia, påsk och midsommarfirande, samt 

ett så kallat förbud av religiösa inslag på förskolan, kom det fram intressanta resultat i form av 

motsägelsefulla påståenden från Pedagog 3 och 6 som kan tyckas liknas Lunneblads 

påstående om en så kallad, ideologisk kamp. En kamp, som enligt min tolkning, verkar föras 

mot minoriteternas traditioner i försvar att rättfärdiga majoritetens rådande traditioner inom 

förskolan. 

Varför det kan uppfattas som att det förs en eventuell ideologisk kamp, antar jag beror på 

vilka värdegrunder man präglas av som pedagog eller som organisation. I likhet med 

Lahdenperäs påstående, så verkar utgångspunkten vara det monokulturella synsättet, där 

pedagog 3 och 6 troligtvis omedvetet ser den egna (svenska) kulturen som den enda normala 

och alla andra kulturer som avvikande från denna norm. Därför kan mångfald uppfattas som 

”konstigheter” och beskrivas som ett problem som man helst vill ignorera (Lahdenperä 2008, 

sid. 26-27).    

Pedagog 4 nämner i samtalet bland annat om pedagoger som inte har samma tänk, där hon 

menar att en del pedagoger strävar efter ett arbete som inte ska kännas svårt eller 

energikrävande. Jag tolkar detta som att Pedagog 4 upplever vissa av sina kollegor tycka att 

arbetet med mångkulturella barn känns jobbigt. Varför detta kan upplevas som jobbigt, kan ha 

att göra med att man är osäker i sin roll som pedagog, då brist på kunskap för det som är olika 

gör sig känt hos en. Samtidigt känner man sin trygghet vara hotad av det som känns 

främmande, precis som Mujo Halilovic och Minka Huskic påpekar i antologin, ”Möten i 

mångfaldens skola – Interkulturella arbetsformer och nya pedagogiska utmaningar” 

(Halilovic & Huskic 2010). Det innebär alltså, att pedagog 3 och 6 verkar uppleva barns olika 
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kulturer och traditioner som främmande och hotfulla mot den egna traditionella, trygga, men 

monokulturella organisationskulturen som de omedvetet verkar vara vana vid (Halilovic & 

Huskic 2010, sid. 44-45). Om verksamheten framlöper i enlighet med en monokulturell 

organisationskultur, blir det väldigt svårt med ett förändringsarbete, menar Lahdenperä. För 

som pedagog eller styrgrupp, så värnar man om gällande normer, värderingar och strukturer 

som råder på förskolan (Lahdenperä 2008, sid. 27). 

Vad jag förstår av pedagog 3 och 6 berättelser, så hävdar de motsägelsefullt, att man inom 

förskolan har, med hänvisning till förskolans och samhällets sekulära ställning, tagit bort allt 

det religiösa i det religiösa ur de svenska traditionerna Jul-, Påsk-, Lucia- och 

Midsommarfirandet. Samtidigt påtrycker pedagog 6 även vikten av ett bejakande av barns 

rötter, där hon menar att det har en avgörande roll för barns självkänsla och framtid. Hon 

pekar också på den sekulära friheten att kunna välja själv det som man vill tro på. Men, vad 

jag förstår, så skapar dessa motsägelser av pedagog 6 en paradox. En paradox där pedagog 6 

dels motsätter sig ett kultur och traditionsfrämjande arbete inom förskolan och dels talar om 

vikten av att bejaka barns rötter. Samtidigt som hon också talar om en sekulär valfrihet att 

välja själv det som man vill tro på. Ingetdera verkar gå ihop, då förskolan för de flesta barn 

verkar utgöra den enda mötesplatsen för att kunna lära känna andras olikheter (och därmed 

också valmöjligheterna). Samtidigt verkar det också utgöra grogrunden till att kunna bygga 

upp den egna självkänslan och identiteten, liksom byggandet av ett respektfullt interagerande 

förhållningssätt med och till andra.”Barn som tidigt ser likheter och olikheter mellan 

människor som självklara, har större möjligheter att både möta kraven och se tillgången i 

kulturell mångfald” (SOU 1997:157, sid 77) står det i SOU:s betänkande. Frågan kring i 

vilken utsträckning detta är möjligt att följa upp under rådande omständigheter inom dessa 

mångkulturella förskolor, återstår fortfarande.   

7.2 Diskussion - Kultur, språk och identitet 

Alla pedagoger från 1-6 säger sig, i olika grader, vara positiva till ett kulturfrämjande arbete, 

men Pedagog 1, 3, 5 och 6 relaterar innebörden av en kultur och traditionsfrämjande arbete 

som begränsad till endast språk och kommunikation. Alla pedagoger 1-6 anser att ett 

kulturfrämjande arbete utförs genom modersmålsträning samt vid behov, med hjälp av 

pedagoger med utländskt ursprung. Bland annat nämner också Pedagog 1 och 2 om vikten och 

fördelarna med barns flerspråkighet. De menar att barnen till och från, får också agera som 

språkresurser, vilket gör att de känner sig viktiga, värdefulla och stärkta. Däremot talar alla 
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pedagogerna 1-6 på olika sätt, om barns och föräldrars svenska språkkunskaper som 

bristfälliga och som sägs utgöra det största problemet i kommunikationen. I enlighet med vad 

Ljungberg skriver, så verkar den mångkulturella pedagogiken ännu inte riktigt ha slagit 

igenom inom dessa mångkulturella förskolor. Hon menar alltså att den mångkulturella 

diskussionen oftast stannar inom språkliga färdigheter eller brister och att goda språkliga 

kunskaper förklaras som den enda lösningen för en lyckosam skolgång och 

kunskapsinhämtning (Ljungberg 2005, sid. 110).  

Här tydliggör Ljungberg, att inom förskolans pedagogiska verksamhet, så relateras barns 

framgång till enbart till styrkan av deras svenska språkkunskaper. Hon menar att ett 

upplyftande mångkulturellt arbetssätt ännu inte verkar ha etablerats inom förskolorna, då man 

fortfarande inom förskolan anser kunskapsinhämtning vara möjlig, endast genom det svenska 

språket (Ljungberg 2005, sid. 110). Detta tyder på ett monokulturellt synsätt, där pedagogerna 

1-6, vare sig medvetet eller omedvetet, verkar vara påverkade av. 

I enlighet med Lunneblads förklaring, kan detta monokulturella synsätt tyckas bero på ett 

”likabehandlingstänk” som grundar sig på de svenska traditionella värderingarna, där 

meningen är att behandla alla individer lika, utan att prata om individuella skillnader 

(Lunneblad 2006, sid. 35). Vidare förklarar Lunneblad pedagogernas arbetssätt enligt 

följande:  

Ett sätt att förklara varför personalen så starkt framhåller den svenska kulturen är att det i deras ögon inte 

finns något alternativ. Blandningen av livsstilar och språk är så stor att ”det svenska” framstår som den enda 

möjliga gemensamma nämnaren. Pedagogerna menar att om verksamheten skall fungera krävs det att alla 

förstår det svenska språket och kulturen. Det är därför viktigt att det finns en gemensam ”upplevelsevärld” 

med utgångspunkt i den svenska kulturen och språket. Utifrån vad personalen framställer som rationella och 

pedagogiska motiveringar fostras barnen i förskolan efter svenska mönster, medan andra kulturer förpassas 

till undanskymdhet och utan inflytande i vardagen (Lunneblad 2006, sid. 36).  

Enligt Bredänge, går ett sådant arbetssätt tvärt emot vad de svenska styrdokumenten säger. 

Hon menar att: ”Att behandla alla elever lika kan bli liktydigt med att behandla alla som om 

de vore lika, dvs utan hänsyn till de olika förutsättningar och villkor som alltid existerar i alla 

elevgrupper” (Bredänge 2003, sid. 111). Denna paradox verkar skapa problem i uppfattningen 

om vad begreppet ”demokrati” innebär (jmf. Ljungberg 2005, sid. 194-196). På grund av 

dessa olika uppfattningar, verkar pedagog 3, 5 och 6 se det enda möjliga utvägen i att kunna 

mötas under ”neutrala” förhållanden. ”Neutrala” förhållanden innebär i det här fallet, att 

enbart kunna mötas i det som är gemensamt för alla kulturer (jmf. Lunneblad 2006, sid. 143).  
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En ytterligare intressant aspekt som man kan upptäcka, är också hur Pedagog 3, vare sig 

medvetet eller omedvetet eller i välvilja, strävar efter att få barnen och bli ”svenskar”. 

Pedagog 3:s ambition är, i likhet med Runfors (SOU 2004:33) påstående, att förhindra att de 

blir mål för en eventuell diskriminering i framtiden. Vad man kan förstå, så menar Pedagog 3, 

att barnen borde anpassas till majoritetssamhällets normer, för att inte känna ett utanförskap i 

framtiden (Runfors 2004, sid. 47). Pedagog 3:s insisterande och ifrågasättande attityd kan 

man uppfatta som att förskolan ser ut och vara den enda mellanlänken till kontakt med det 

svenska samhället. Eftersom man bor i Sverige, borde därför barnen bli mer stärkta i rollen 

som ”svenskar”, istället för att bli stärkta i den andra rollen, som är ”annorlunda”, menar hon. 

Därmed relaterar Pedagog 3 ”svenskhet” till ”lika värde och samma rättigheter”. Hon menar 

att om man identifierar sig som ”svensk”, det är då man kommer att räknas som lika värd som 

en etnisk svensk och därmed också kunna få rätten att äga samma rättigheter som det svenska 

majoritetsfolket i det svenska samhället. Med anknytning till pedagogerna 1-6 syn på barn och 

föräldrar som bristfälliga i det svenska språket, så tolkar jag detta som att alla pedagogerna, 

mer eller mindre (omedvetet) verkar vara för en ”kompensatorisk” hållning inom förskolan 

(jmf. Lunneblad 2006, sid. 157-158). I likhet med Lahdenperäs påstående, så menar främst 

pedagog 3 och 6, att det är barnen som bör anpassas till det svenska samhället genom olika 

kompensatoriska åtgärder, eftersom det är barnen som har bristande normalitet (Lahdenperä 

2008, sid. 27).  

I och med hemmets och förskolans dubbla påverkan på barn med utländsk bakgrund, förklarar 

Lunneblad om risken för en ”psykologisk kris” som dessa barn kan komma att drabbas av på 

grund av detta. Pedagog 1 pratar bland annat om barn som lever i två öar (jmf. Goldstein-

Kyaga & Borgström 2012, sid. 11) och uttrycker ett medlidande och en maktlöshet, för att det 

är barnen som hamnar i kläm mellan hemmets och förskolans rådande kulturer och 

värderingar. Lunneblad menar att barn med utländsk bakgrund som utsätts för både hemmets 

normer och värderingar, samt för de värderingar och normer som gäller i förskolan, blir i sin 

tur förvirrade. Detta kan så småningom leda till att dessa barn utvecklar en osäkerhet i sina 

upplevelser kring det egna jaget (Lunneblad 2006, sid. 40). En osäkerhet kring det egna jaget, 

kan alltså innebära att barn med utländsk bakgrund kan bli drabbade av identitetskonflikter.  

7.3 Reflektioner och slutsats 

Vad jag har förstått av denna fallstudie, så verkar intentionen finnas för ett 

mångkulturellt/interkulturellt arbetssätt, hos alla pedagoger i olika grader, inom dessa 
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förskolor. Men det verkar fortfarande finnas mycket arbete kvar att göra, för att kunna fylla 

funktionen för begreppet ”interkulturellt perspektiv” (Jmf. Bredänge 2003, sid. 34-36 i studie 

IV). En viktig aspekt bland andra, ser ut att vara behovet av ett mera förtydligande av 

riktlinjerna i styrdokumenten om tillvägagångssättet för bland annat ett 

kulturfrämjandearbete. Enligt Ljungbergs påstående, bör också pedagogernas synsätt och 

kunskapsförmedling förändras, synkroniserat till samhällets förändring. För att demokratin 

skall kunna ta plats, inom dessa förskolor, så krävs det att alla pedagoger äger en förmåga till 

att kunna reflektera över och vara självkritiska till det egna och de rådande traditionella 

värderingarna (Ljungberg 2005, sid. 182).  

Jag har under utbildningens gång, även fått reda på att ett nytt begrepp sakta börjat smyga sig 

in i förskoleverksamheten. Det vill säga, begreppet som kallas för transkulturellt perspektiv. 

Detta begrepp tar sin utgångspunkt från den svenska hälso- och sjukvårdslagen med anledning 

av den ökade immigrationen och mångfalden i samhället. Det innebär att en omsorg önskas 

utföras på lika villkor oberoende av ras, religion eller politiskt ställningstagande. Med tanke 

på varje individs unikhet, påstås respekten, självbestämmandet och integriteten utgöra de 

viktigaste aspekterna inom omsorgen. Meningen sägs vara att undvika etnocentrismen genom 

att förhindra eventuella insatser som riskerar att präglas av majoritetskulturens värderingar. 

Tanken hävdas vara, att istället kunna fokusera på varje individs behov och önskemål genom 

en personlig anpassad omsorg (Vårdhandboken 2013). 

Men, som det framkommer i mina studieresultat, verkar det interkulturella synsättet inom 

mångkulturella förskolor än så länge lysa med sin frånvaro, med tanke på pedagoger och 

förskoleverksamhet som fortfarande har en prägel av det monokulturellt traditionella 

synsättet. Med tanke på allt förändringsarbete som ännu kvarstår för ett förverkligande av det 

interkulturella perspektivet inom förskolorna, upplever jag att förskoleväsendet ännu mindre 

är beredd på att sikta in sig på något nytt begrepp som, transkulturellt perspektiv. 
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Intervjuguide                                                                                                      Bilaga: 1 

Bakgrund 

1. Berätta lite kort om dig själv. (Namn, ålder, ursprung, utbildning och erfarenhet?) 

    - Hur många språk talar du? Vilka språk? 

2. Hur många språk/trosuppfattningar är representerade på denna förskola/avdelning? 

Intervju 

1. Anser du att varje barns erfarenheter och kulturella bakgrund får utrymme i verksamheten? 

(Följdfrågor: Är det över huvud taget önskvärt? Är det möjligt?) 

2. På vilket sätt gör du/hur gör du, när du inskolar (inkludering) nya flerspråkiga barn in i den 

redan mångfaldiga barngruppen? 

    - Vilka fördelar upplever du, att det finns med mångfalden inom förskolan? (Som kan verka 

underlättande i ditt arbete med barnen?) 

    - Vilka nackdelar upplever du, att det finns med mångfalden inom förskolan? (Som kan 

verka försvårande i ditt arbete med barnen?) 

3. Kan du berätta om hur du gör i ditt arbete för att bevara/stärka varje barns kulturella, 

religiösa, språkliga identitet och trygghet? (Bland annat, traditioner, högtider, mat, klädsel..)   

    - Vad är din förhållningssätt till detta arbete? 

- Vad har du för tankar och uppfattningar kring förutsättningar för detta arbete? 

- Vad har du för tankar och uppfattningar i relation till förhindrande aspekter för detta 

arbete?  

4. Kan du förklara, hur du gör, för att ”se” och ”bemöta” varje barn i mångfalden?  

5. Vad prioriterar du högst, som pedagog, i ditt arbete? 

    - Vad anser du är viktigast, för barnen, i förskolan?  

    - Har du någonting mer att tillägga? 

Varmt Tack, för ditt deltagande! 
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Informationsbrev                                                                       Bilaga: 2 

 

Hej! 

Mitt namn är Ayten Uludag. 

Jag är en student från Södertörns Högskola och jag läser till förskolelärare inom den 

”Interkulturella” kombinationsutbildningen, sjätte och sista terminen. Jag skriver en C-uppsats 

som handlar om ”Hur varje barns, bland annat, kulturella kompetens tillvaratas i mångfalden.” 

Min inriktning i ämnet kommer att beröra pedagogers uppfattningar och arbetssätt kring detta. 

Jag skulle vilja intervjua dig, då jag tror, att du har erfarenheter kring arbetet med barn från 

olika kulturella bakgrunder. 

Tid för intervjun bestämmer du. Jag anpassar mig efter ditt behov, för att inte göra det 

besvärligt för dig. Jag räknar med att intervjun kommer att ta cirka 30 minuter. Jag kommer 

att spela in intervjun med videokamera eller röstinspelare, och all insamlat material kommer 

behandlas konfidentiellt och endast att användas för detta ändamål. När C-uppsatsen blir 

godkänd, kommer all data och insamlat material att förstöras. Av etiska skäl, kommer du som 

deltagare, att förbli anonym, då det inte i C-uppsatsen kommer framgå, vem som intervjuats. 

Endast fingerade (påhittade) namn kommer att brukas. 

Jag ser verkligen fram emot att få träffa dig för en intervju. Jag skulle vara varmt tacksam, i 

fall du skulle vilja dela med dig av dina erfarenheter, uppfattningar och tankar kring ämnet. 

Har du frågor och funderingar, är du Varmt Välkommen att ringa eller e-posta mig på nedan 

angivna nummer eller e-post adress. 

Med vänliga hälsningar! 

Ayten Uludag 

XXX – XXX XX XX 

xxxxxXXxxxxxx@xxxxxxx.xx.xx 
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                                                                                                                     Bilaga: 3 

Samtyckesblankett 

 

 

 

 

Jag har tagit del av informationsbrevet, samt muntlig information om, att deltagandet är frivilligt och 

att jag när som helst, kan avbryta intervjun, utan att ge en närmare förklaring till mitt handlande.  

 

Härmed ger jag mitt samtycke till att bli intervjuad och att intervjun spelas in med ljud- och 

bildinspelningsutrustning.  

 

All insamlad data kommer att behandlas konfidentiellt. 

 

 

 

 

Underskrift av undersökningsperson 

 

 

__________________________________ 

Ort, datum 

 

 

__________________________________ 

Underskrift  

 

 

__________________________________  

Telefonnummer 

 

 

 

Underskrift av student 

 

 

__________________________________ 

Ort, datum 

 

 

__________________________________ 

Underskrift 

 

 

__________________________________  

Telefonnummer 

 

 


