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Abstract 
 

The purpose of this study is to see, understand and analyze how pedagogues understanding of 

multiculturalism and how they lift up their work with children’s different culture, traditions 

and language. The method in my study is to interview the pedagogues with questions who are 

relevant to the purpose of my study. In my study i questioned four pedagogues in their work 

with multicultural and if they lift up children’s different culture, traditions and language. The 

pedagogues i interviewed work in separate preschools. 

 

The study's theoretical approach has a socio-cultural perspective that is connected to the study 

questions and a multicultural and intercultural perspective although the interview questions. I 

studied current literature and previous research in the field that could connect to my purpose 

whit the study. 

 

This study shows how the pedagogues expressed and how they work in preschool with the 

subject multicultural and children’s different culture, traditions and language in preschool. 

The study also shows that the more experienced pedagogues have a more acceptance of 

different cultures which can be proven in the analysis. The analysis of the interviews shows a 

deeper understanding on how pedagogues approach children’s different culture, traditions and 

language and their view on multiculturalism.  

Term: 7, Author: Anita Eriksson, Supervisor: Hassan Sharif, Title: Preschool teachers' 

perceptions of multiculturalism in preschool - A survey of how educators lifts work 

with children of different cultures, traditions and languages. 

 
 

 

Nyckelord: Mångkultur, Mångkulturalitet, Interkulturalitet, Språk, Kultur, 

Förskolepedagoger. 

Keywords: Multiculturalism, Interculturality, Language, Culture, Early Childhood 

Educators. 
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1 Inledning och bakgrund 

I detta kapitel kommer jag introducera problemområdet som jag har valt att undersöka.  

Problemområdet denna studie fokuserar på berör förskolepedagogers uppfattningar om 

mångkultur i förskolan. Lunneblad definierar begreppet mångkulturalitet utifrån hur samhället 

ser ut, han menar att begreppet inte behöver vara en normativ mening utan kan användas som 

en beskrivning av hur ett samhälle ser ut utifrån dess befolkning. Han beskriver även 

begreppet utifrån ett samhälle med flera olika kulturer eller människor med olika etniska, 

kulturella eller religiösa bakgrunder. (Lunneblad 2006, s.10) 

 

Jag vill även ta reda på om förskolepedagoger lyfter upp barns olika kulturer, traditioner och 

språk i arbetet på förskolan. Jag ser mångkultur som en tillgång, att vi i samhället lever 

tillsammans med människor från alla världens hörn. Att arbeta med barnen redan på förskolan 

kan ge oss den kunskap vi behöver, för att eliminera fördomar.  

 

Man kan idag se Sverige som ett mångkulturellt land där det bor människor med olika 

kulturella, etniska och religiösa bakgrunder. I många förskolor finns det för lite kunskap som 

gör att man kan missförstå varandra. Men som förskolepedagog ska man alltid sträva efter att 

barnen utvecklar och får den kunskapen om alla människors lika värde och rättigheter oavsett 

kulturella, etniska och religiösa bakgrunder. I Läroplanen för förskolan (2010) står det att 

förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för att alla människor har lika 

värde oavsett etnisk tillhörighet, religion, social bakgrund eller annan trosuppfattning. (Lpfö 

98 red 2010, s. 8)  

 

Utifrån läroplanens intentioner har jag valt att undersöka förskolepedagogers uppfattningar 

om mångkultur i förskolan. Hans Lorentz nämner i boken Skolan som mångkulturell 

arbetsplats: Att tillämpa interkulturell pedagogik (2009) om hur förskolan i dagens 

mångkulturella värld kan fungera som en mångkulturell arbetsplats. (Lorentz 2009, s.14) För 

att det ska kunna fungera som en mångkulturell arbetsplats krävs det att förskolepedagoger 

arbetar med interkulturalitet, han definierar interkulturalitet som ett sätt att hantera olika 

kulturmöten i förskolan. Även hur förskolepedagoger förhåller sig till mångfalden i förskolan 

och i samhället genom interkulturalitet. (Lorentz 2009, s.24) 

Pirjo Lahdenperä menar att begreppet interkulturalitet sätter värdemässiga och kvalitativa 

aspekter på kulturmöten i boken Interkulturellt Ledarskap – förändring i mångfald (2008) och 
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de etiska värden som belyser mål i interkulturalitet är bland annat tolerans, demokrati, 

jämlikhet, social rättvisa och ömsesidig respekt. (Lahdenperä 2008, s.29-30) 

Det är även bra att ta till sig dessa kulturella miljöer inför arbetet på förskolan, att visa/lära 

barnen om dessa kulturella miljöer som det svenska samhället har byggt upp. Att förbereda 

barnen inför det mångkulturella samhället vi lever i.  

 

Under min utbildning samt verksamhetsförlagda utbildning har mitt intresse för att arbeta med 

mångkultur i förskolan ökat. I mina praktiker och som vikarie på förskola har jag sett att 

mångkulturella förskolor arbetar med mångkultur medan förskolor med mindre kulturell 

mångfald inte arbetar med mångkultur. Johannes Lunneblad skriver i sin avhandling 

Förskolan och mångfalden: En etnografisk studie på en förskola i ett multietniskt område 

(2006) att mångkulturell undervisning ofta förknippas med förskolor i ”invandrartäta” 

områden. Det vill säga en mångkulturell förskola. (Lunneblad 2006, s.22) 

 

Som jag skrev ovan så menar Lunneblad att mångkulturell undervisning förknippas ofta till 

förskolor med ”invandrartäta” områden, det finns dock forskning om att pedagoger i dessa 

”invandrartäta” områden undviker att prata och arbeta med barnens kulturella skillnader. I 

Lunneblads avhandling berättar han även om forskningen om den mångkulturella förskolan. 

Han skriver att inom pedagogisk forskning finns det inte så mycket skrivet om förskolan i 

förhållande till det mångkulturella samhället. Lunneblad skriver att det har visats i etnologisk 

forskning om ett möte på en förskola med en mångkulturell barngrupp. Resultatet av den 

forskningen visar att pedagogerna på den förskolan vanligtvis undvek att diskutera barnens 

individuella skillnader. Pedagogerna har valt att arbeta i en av de mest mångkulturella 

miljöerna, ändå har personalen bestämt sig för att öppet framhålla förskolorna som svenska. 

(Lunneblad 2006, .s 35-36)  

 

Johannes Lunneblad definierar begreppet i boken Den mångkulturella förskolan, motsägelser 

och möjligheter (2013). Han beskriver interkulturell pedagogik något som brukar ange en 

handling, interaktion eller en beskrivning av en interkulturell handling. Lunneblad förklarar 

att begreppet interkulturell pedagogik har sin bakgrund i diskussioner inom FN under 1970-

talet om hur man genom den utbildningen skulle kunna skapa fred och förståelse mellan folk 

och dess nationer. (Lunneblad 2013, s.26)  
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Jag som blivande förskollärare kommer stöta på mångkulturellt arbete i förskolor, genom 

undersökningen vill jag få en djupare förståelse för hur pedagoger arbetar med mångkultur 

och hur de lyfter upp barns olika kulturer, traditioner och språk i förskolan.  

 

Detta kapitel har sammanfattningsvis redogjort för studiens inledning och bakgrund. Härmed 

kommer nästa stycke handla om undersökningens syfte och frågeställningar.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet med denna studie är att undersöka förskolepedagogers uppfattningar 

om mångkultur i förskolan. Mer specifikt är jag intresserad av att belysa samt analysera hur 

förskolepedagoger arbetar med att lyfta upp barns olika kulturer, traditioner och språk i 

förskolan. 

 

 Hur beskriver förskolepedagoger mångkulturalitet i förskolan? 

 Hur arbetar pedagogerna med att lära barnen om olika kulturer, traditioner och språk i 

den dagliga verksamheten? 
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2 Teorianknytning 

Uppsatsens teoretiska ram grundar sig på det sociokulturella perspektivet med Lev S 

Vygotskij i spetsen samt Lahdenperä (1997) och Lorentz & Bergstedts (2006) definitioner av 

begreppet mångkultur och interkulturalitet. Även Fornäs (2012) tolkning av begreppet kultur 

och Wikströms (2003) definition av etnicitet ligger till grund för studiens teoretiska ramverk.  

2.1 Det Sociokulturella perspektivet. 

I boken Tänkande och språk (2001) menar Vygotskij att det sociokulturella perspektivet 

handlar om lärandet som sker genom att se och interagera med varandra. Och även genom 

miljön och kommunikationen med andra människor. Det finns olika livsvillkor som Vygotskij 

menar kan påverka människans tänkande genom att ta tillvara på miljön så kan människan 

utveckla kunskaper och färdigheter och att det kan då användas som ett redskap för att 

förbättra ens egna och andras levnadsvillkor.  

 

Det sociokulturella perspektivet är också när en individ utvecklas genom att samarbeta med 

andra människor eller i en grupp då det blir lättare för människan att utvecklas och skaffa sig 

nya färdigheter samt kunskaper. Vygotskij säger att språket är ett redskap för att kunna prata 

med andra människor samt kunna utveckla sitt tänkande och förnya sina färdigheter och 

kunskaper. Enligt Vygotskij sker lärandet genom kommunikationen med varandra vilket 

resulterar i att språkutvecklingen endast kan ske i samspel med varandra. Vilket i sin tur 

betyder att barn måste kommunicera och socialisera med andra vuxna och barn genom att 

använda sig av kroppsspråket för att utveckla ett språk. Vygotskij förklarar innebörden med 

den proximala zonen som anses vara när barns språkutveckling stöds av samtal med vuxna då 

barns språkliga kompetenser utvecklas genom samtal med vuxna för att kunna få en ny 

kunskap. Enligt Vygotskij så tar den proximala zonen en central roll i barns språkutveckling 

då det handlar om barns lärande och utveckling. (Vygotskij 2001) 

 

I boken Vygotskij i praktiken (2009) av Leif Strandberg står det om den proximala 

utvecklingszonen och att den tar sin grund i olika nivåskillnader mellan kunskaper som barn 

kan utveckla och att dess kunskap endast kan läras av en vuxens hjälp. Då vuxna kan ge den 

kunskapen till barn som andra barn inte kan göra är vuxna en viktig del inom barn utveckling 

inom den proximala zonen. Vygotskij menar att det sociokulturella perspektivet lägger vikt på 

lärarens roll när det kommer till barns lärande och att kunna utmana barns lärande till nästa 

steg. (Strandberg 2011, s.51) 



8 

 

Genom samspel och kommunikation med andra så kan språket utvecklas och då blir språket 

inte bara ett redskap för samspel och kommunikation utan även för ett självständigt tänkande. 

Genom barns delaktighet och involvering inom det sociokulturella perspektivet kan barnen 

stimuleras genom delaktighet i samspel med andra. (Vygotskij 2001) Denna teori är lämplig 

för min studie då min ena frågeställning behandlar hur pedagoger arbetar med att lära barnen 

om olika kulturer, traditioner och språk i den dagliga verksamheten. Samt hur pedagogers 

uppfattningar om mångkultur förhåller sig till det sociokulturella perspektivet.   

 

2.2 Centrala begrepp 

Kapitlet centrala begrepp kommer att ta upp begreppen mångkultur, interkulturalitet, kultur 

och kort om etnicitet. Etnicitet förekom i uppsatsen och därmed förklarade jag kort om 

begreppet.  

 

Mångkultur 

Begreppet mångkultur menar Lahdenperä är när människorna i en förskola eller ett samhälle 

består mestadels av annan etnisk bakgrund. Där människor av annan etnisk tillhörighet 

och/eller kulturell bakgrund möts. (Lahdenperä 1997, s.164) Liknande skriver Lorentz och 

Bergstedt att begreppet mångkultur som ett tillstånd exempelvis ett samhälle som består av 

människor med skilda kulturer och etniciteter. (Lorentz & Bergstedt 2006, s.16) Jag har 

använt mig av begreppet mångkultur eftersom att mitt syfte utgår ifrån pedagogernas 

uppfattningar om mångkultur. Och vill med en förklaring definiera begreppet. 

 

Interkulturalitet 

Om vi kommer in på begreppet interkulturalitet så beskriver Lahdenperä att till skillnad från 

mångkulturalitet där det handlar om ens etnicitet så förklaras interkulturalitet något som anger 

en individs förhållningssätt och som ser till att man har kontakt och intresse mellan personer 

som har olika kulturer. (Lahdenperä 1997, s.165) Hon beskriver även begreppet 

interkulturalitet på två olika sätt, inter och kultur. Inter betyder interaktion mellan människor 

vid olika tillfällen och kultur betyder det kulturella. Något som ger meningssystemet en 

inriktning i människans liv. (Lahdenperä 2008, s.29) 
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Kultur 

Kultur och etnicitet förklarar jag kort då de begreppen förekom kontinuerligt under uppsatsen 

och är kopplade till mitt syfte och frågeställning. 

Johan Fornäs definierar begreppet kultur och menar att begreppet har många olika 

definitioner. Han beskriver att begreppet kultur är utifrån vad människor har gjort och bidragit 

med i världen, i samhället. (Fornäs 2012, s.6) Som sagt har begreppet kultur många 

definitioner och Lunneblad beskriver begreppet kultur något som ofta används för att 

avgränsa och beskriva de sätt som människor lever på i samhället och på vilket sätt de ger 

mening åt sina liv genom kommunikativa, sociala och materiella uttryck. (Lunneblad 2006, 

s.19) 

 

Etnicitet 

Etnicitet är ett begrepp som Hanna Wikström definierar utifrån kategorisering, tillhörighet 

och ursprung. Hon menar att människans tillhörighet och ursprung är det som beskriver dess 

etnicitet. (Wikström 2009, s.6)  

 

Dessa fem begrepp kopplade jag med det sociokulturella perspektivet genom det Vygotskij 

(2001) säger att perspektivet lägger vikt på lärarens roll när det kommer till barns lärande och 

att kunna utmana barns lärande till nästa steg. Pedagoger kan genom dessa begrepp utmana 

barnens lärande och genom sammarbete med varandra som det sociokulturella perspektivet 

står för. (Strandberg 2011) 
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3 Tidigare forskning 

I detta kapitel vill jag ta upp och diskutera tidigare forskning om mångkultur i förskolan. 

Genom olika avhandlingar samt tidskrifter kommer jag att ta upp mångkulturellt arbete i 

förskolan, om olika uppfattningar om begreppet mångkultur. Begreppet interkulturell 

pedagogik, hur man kan använda sig av interkulturell pedagogik i den vardagliga 

verksamheten på förskolan. Och även tidigare forskning om kultur, tradition och språk. Dessa 

kapitel är relevant för min studie då de har sin grund i mitt syfte och frågeställningar.  

3.1 Mångkulturellt arbete i förskolan 

Inledningsvis beskriver jag begreppet mångkultur utifrån Lunneblad som skriver att det 

mångkulturella samhället idag betonar kulturella, etniska och religiösa skillnader. Han menar 

att det inte finns någon tydlig definition av vad som anses vara ett mångkulturellt samhälle. 

Men att det har sin grund i kulturella, etniska och religiösa skillnader. (Lunneblad 2013, s.11)  

 

I Johannes Lunneblads avhandling Förskolan och mångfalden: En etnografisk studie på en 

förskola i ett multietniskt område (2006) studerar han under 18 månader arbetet på en förskola 

genom olika fältstudier. Lunneblad studerar vad pedagoger har för uppfattningar om ett 

mångkulturellt arbetssätt samt hur de arbetar med mångkulturalitet och vilka möjligheter som 

kan ges till barnen för att kunna förstå sig själva och det mångkulturella samhället genom 

förskolepedagogerna och dess verksamhet. (Lunneblad 2006, s.9)  

 

Lunneblads studie visar att det finns skillnader samt likheter i hur pedagogerna på 

avdelningen hanterar det mångkulturella arbetet på förskolorna. Och att det finns en osäkerhet 

om vad ett ”mångkulturellt” arbetssätt är och hur arbetet ska genomföras. Genom denna 

osäkerhet genomför pedagogerna ett policydokument, där de diskuterar om mångkulturellt 

arbete i relation till styrdokumenten men enligt Lunneblad verkade pedagogerna ha svårt att 

förstå hur de ska arbeta utifrån ett mångkulturellt arbetssätt med barnen. Men det som är 

gemensamt hos pedagogernas uppfattningar är att de lyfter fram det mångkulturella genom 

den dagliga verksamheten i form av dagliga rutiner och aktiviteter. (Lunneblad 2006, s.118-

119)  

 

Han skriver att den kulturella mångfalden i barngruppen hanteras genom att gemenskapen 

handlar om praktiska frågor kring klädsel, trivsel, arbetsro, hygien en inlärning av 

baskunskaper. Han menar att dessa frågor har med kulturella skillnader att göra. Att barn med 

olika kulturer och traditioner gör på olika sätt angående de vardagliga aktiviteterna som 
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framförs på förskolan och att det kan vara ett sätt att hantera mångfalden i barngruppen. 

(Lunneblad 2006, s.35) Genom att låta barnen få lära av varandra, se hur andra barn gör när 

de exempelvis sätter på sig ytterkläderna eller äter mat. Och som förskollärare berätta för 

barnen att man gör på olika sätt runt om i världen men samtidigt visa hur förskolan gör om de 

följer ett specifikt sätt. 

 

Lunneblad skriver att kulturmönstret i förskolan har förändrats efter en lång tid i sättet att 

uppfatta, gestalta och hantera mångfalden på förskolor. Om hur pedagoger undviker att lyfta 

upp arbetet med barns olikheter och att det kan bero på att pedagogerna fokuserar på att 

bemöta varje barn lika. Resultatet blir att pedagogerna endast lyfter fram det som verkar 

gemensamt hos alla barnen. Fokuset blir riktat på barns lärande av det svenska språket då 

arbetet med barns modersmål försvåras. Lunneblad menar att personalen på förskolan vill att 

barnen ska tänka och tala på svenska och att fira de svenska traditionerna. Lunneblad förklarar 

varför personalen är så starkt bunden till att visa den svenska kulturen, han skriver att det inte 

finns något annat alternativ i deras ögon då arbetet med barns modersmål försvåras. 

Blandningen av de olika kulturerna och livsstilarna är så stora att den svenska kulturen 

framstår som det enda möjliga genensamma livsstilen. Enligt Lunneblad menar pedagogerna 

att om verksamheten ska fungera krävs det att alla förstår och tar till sig det svenska språket 

och kulturen. De andra kulturerna som finns på förskolan göms undan då barnen fostras in 

efter svenska traditioner. Lunneblad skriver att de kortsiktiga effekterna av denna pedagogik 

är svåra att uppskatta men långsiktigt ses det som en assimilering. (Lunneblad 2006, s.36) 

 

Avslutningsvis visar Lunneblads studie att arbetet med mångkultur blev ett sätt att hantera 

situationen där ett av barnen blev utsatt för kommentarer angående sitt ordförråd som 

uttalades i barngruppen. Han menar att pedagogerna beskrev att de fann en metod för att 

arbeta mångkulturellt genom att de bevittnade barnet som blev utsatt för kommentarer. Att 

arbeta mångkulturellt på förskolan tolkar Lunneblad att pedagogerna arbetade med alla 

barnens hemkultur, till skillnad från tidigare då det endast riktade sig mot ”invandrarbarnen”. 

Alla barnen fick ta del av och berätta om sina kulturer och traditionella högtider. (Lunneblad 

2006, s.172) 

 

I Lahdenperäs avhandling Invandrarbakgrund eller skolsvårigheter?: en textanalytisk studie 

av åtgärdsprogram för elever med invandrarbakgrund (1997) har hon undersökt lärares 

uppfattningar om barn med utländsk bakgrund. Resultatet i Lahdenperäs studie är en 
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övervägande del av lärares uppfattningar och föreställningar om barns utländska bakgrund. 

Hennes studie är relevant för min uppsats då jag skriver om pedagogers uppfattningar om 

mångkultur och hur de arbetar och lyfter barns kulturer, traditioner och språk genom ett 

interkulturellt perspektiv. 

 

Hon beskriver hur ett mångkulturellt samhälle eller förskolan kan utvecklas när det finns en 

möjlighet för barnen att behålla och utveckla de olika kulturerna som de får tillgång till både 

hemma samt på förskolan. (Lahdenperä 1997, s.166)  

Lahdenperä skriver även om att ett mångkulturellt samhälle kan kopplas till samhällets 

invånare, invånarnas etnicitet medan invånarnas kulturella inslag inte har någon koppling till 

varandra då det mångkulturella inte behöver förutsätta sig mellan olika kulturer. (Lahdenperä 

1997, s.165) 

3.2 Interkulturell pedagogik 

I boken Interkulturella perspektiv (2006) förklarar Bergstedt och Lorentz att interkulturell 

pedagogik ses som ett lärande som sker genom social interaktion och möten mellan flera 

människor med olika kulturella samt etnisk bakgrund. Ett interkulturellt arbetssätt kan ofta ses 

genom interaktion och ömsesidig respekt, tolerans, jämlikhet och social rättvisa. (Bergstedt 

och Lorentz 2006, s.16) Ett interkulturellt lärande betyder att olika kulturella beteenden, 

normer, värderingar, kunskap och tankar hos olika människor med skilda etniska eller 

kulturella bakgrunder möts genom social interaktion och samspel med andra. (Bergstedt och 

Lorentz 2006, s.29)  

 

Lorentz beskriver det interkulturella perspektivet som ett sätt att lära sig att förstå och 

uppfatta olikheter och skillnader hos människor genom att på olika sätt tolka värderingar, 

beteenden och händelser utifrån vad individen har för uppväxt i skilda kulturer. Alla lär sig att 

kommunicera på olika sätt vilket resulterar i människors skillnader och likheter. (Lorentz 

2009, s. 140) 

 

 

Lahdenperä skriver om interkulturell pedagogik i boken Interkulturell pedagogik i teori och 

praktik (2004) hon nämner att interkulturell pedagogik först och främst handlar om 

kommunikation och undervisning. Och att interkulturell pedagogik är ett förhållningssätt och 
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inte ett ämne. Detta förhållningssätt ska ge form på all verksamhet i förskolan och ska skapa 

förutsättningar för en ömsesidig respekt och förståelse i förskolan bland barnen. 

Lahdenperä nämner att den interkulturella forskningen studerar olika företeelser från en inter-

kulturell och inter-etnisk synvinkel, där de olika kulturella perspektiven möter och 

sammankopplas med varandra. (Lahdenperä 1997, s.170) Hon skriver även att begreppet 

mångkulturalitet handlar om ens etnicitet medan interkulturalitet är något som anger en 

individs förhållningsätt och som ser till att man har kontakt och intresse mellan personer som 

har olika kulturer. (Lahdenperä 1997, s.165)  

 

Lahdenperä beskriver att ett interkulturellt perspektiv ses som lärande och undervisning i ett 

mångkulturellt sammanhang för att kunna bygga upp pedagogernas kompetens. Hon skriver 

att syftet är att kulturella faktorer ska ha en inverkan på människans utveckling och lärande. 

(Lahdenperä 2004, s. 14) 

 

Avslutningsvis står det i artikeln Intercultural education in Sweden through the lenses of the 

national minotities and of religious education (2010) att i nutida Sverige kopplas 

interkulturell pedagogik mest till förskolor och skolor som är mångkulturella vilket är de 

områden som är riktade mot ”invandrartäta” områden. Det kan bero på att förskolor som är 

mångkulturella anses behöva ha en interkulturell pedagogik på grund av barn med exempelvis 

språksvårigheter.  (von Brömssen & Rodell Olga 2010, s.123) Nästa kapitel tar upp kultur, 

tradition och språk. 

 

3.3 Kultur, tradition och språk 

Pirjo Lahdenperä skriver om interkulturell forskning i sin avhandling Invandrarbakgrund 

eller skolsvårigheter?: en textanalytisk studie av åtgärdsprogram för elever med 

invandrarbakgrund (1997). Lahdenperäs har fått ett resultat som visar på att 

tvåspråkighetsforskningen inom interkulturell pedagogik har studerat ”invandrarbarnens” 

framgång i förskolan och skolan utifrån språkliga aspekter. Men att det även finns vissa 

utvärderingar om olika undervisningsmodeller kring ”invandrarbarn” som exempelvis 

hemspråksundervisning som har varit viktig för den sverigefinska minoritetens kamp på 

modersmålet. (Lahdenperä 1997, s.169)  
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Anders Skans skriver om flerspråkighet i sin avhandling En flerspråkig förskolas didaktik i 

praktiken (2011). Han menar att flerspråkigheten har ökat på förskolorna och blivit en 

utmaning hos pedagogerna. Han säger att flerspråkighet hanteras genom olika faktorer på 

förskolan och hur de kan påverkas genom organisatoriska frågor. Exempelvis om det finns 

tillgång till pedagoger med barns modersmål eller placering av barn på olika förskolor utifrån 

språk. Han säger att barn med annat modersmål än svenska, handlar om att möta barnen med 

en stor variation av bakgrunder och att arbeta med de olika modersmålen. Men att han 

reflekterar genom att säga att förskolan för barn kanske är det första och enda mötet med det 

svenska språket då blir språkutvecklingen för barn en central del av den pedagogiska 

verksamheten både när huvudpunkten är att arbeta och lära barnen svenska och i arbetet med 

barnens modersmål. För de flesta pedagogerna så är barns språkutveckling en viktig punkt i 

arbetet på förskolan. (Skans 2011, s.12) 

 

I den vardagliga verksamheten på förskolan så kan integrationspolitiken hamna i diskussioner 

angående i vilken utsträckning föräldrar ska förväntas att delta i olika traditioner och 

kulturella högtider på förskolan även i de vardagliga rutinerna på förskolan som är relaterade 

till mat, tider och kläder. I de här diskussionerna finns ofta argument som är kopplade till 

värderingar och normer kring känslor av kulturell samhörighet. (Lunneblad 2013, s.5) När 

man talar om mottagandet av nyanlända flyktingbarn och deras familjer är svårigheterna för 

familjerna och barnen att anpassa sig efter de svenska rutinerna, kulturella högtiderna samt de 

olika svenska traditionerna ett återkommande tema. Lunneblad skriver att man fokuserar på 

hur man gör i olika kulturer och genom detta kan få en förståelse för att aktivt försöka förstå 

den andres perspektiv. (Lunneblad 2013, s.6) 

 

Detta kapitel har sammanfattningsvis redogjort studien tidigare forskning. De tre rubrikerna i 

tidigare forskningen förhåller sig till uppsatsens syfte. 
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4 Metod  

I det här kapitlet kommer jag berätta om metodvalet samt urvalet av informanterna i 

uppsatsen men även hur genomförandet av undersökningen gjordes och på vilket sätt 

bearbetning och analys gått till väga. 

4.1 Metodval för intervju 

Studiens syfte är att undersöka förskolepedagogers uppfattningar om mångkultur i förskolan 

och belysa samt analysera hur pedagoger arbetar med att lyfta upp barns olika kulturer, 

traditioner och språk i förskolan. För att komma fram till ett bra resultat valde jag att använda 

mig av kvalitativa metoder i form av intervjuer. I Boken Handbok i kvalitativa metoder 

skriver Göran Ahrne och Peter Svensson att kvalitativa metoder är ett begrepp för alla typer 

av metoder som bygger på intervjuer, observationer eller analys av texter. (Ahrne & Svensson 

2011, s. 11)  

 

Jag valde att intervjua förskolepedagoger i olika förskolor för att försöka få en variation om 

deras uppfattningar om mångkultur i förskolan, jag ville se om pedagogerna hade olika 

uppfattningar. Det var mitt val till att intervjua förskolepedagoger i olika förskolor och inte 

intervjua alla pedagoger i samma förskola. Då jag använde kvalitativa metoder i form av 

intervjuer och observationer, berättade informanterna om deras arbete med mångkulturalitet 

och hur de förhåller sig till den kulturella mångfalden i barngruppen. 

Ahrne och Svensson nämner att kvantitet är en beräkning, exempelvis vikt, ålder, längd, 

summa medan kvalitativa data handlar om en händelse, någon som har yttrat sig, smak, en 

bild eller en beröring. (Ahrne & Svensson 2011, s.12) Fördelen med den kvalitativa metoden 

är att den beskriver en händelse som man kan skriva ner utförligt, man får en mer tydlig 

förklarning av en händelse då smak bild och beröring kommer till uttryck.  

 

En intervjuguide planerades och genomfördes (se bilaga nummer 3) och fungerade som en 

mall under intervjuerna. I boken Observation och intervju i förskolan skriver Lokken och 

Sobstad (1995) om hur man kan använda sig av ett frågeformulär under sina intervjuer. De 

berättar även att en frågemall fungerar som en ram för själva intervjun och den som intervjuar 

blir fri att ändra på frågorna och komma med uppföljningsfrågor eller ändra på 

ordningsföljden. (Lokken & Sobstad 1995, s.99).  
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4.2 Urval av informanter 

Min tanke till urvalet av informanter var att intervjua flera förskollärare på olika förskolor. 

Genom att gå in på hemsidan www.Stockholm.se kunde jag söka på olika förskolor och maila 

de informanter som jag ville intervjua. Jag tog kontakt med de via skolmailen där de kunde 

kontakta mig via telefonnummer eller skolmailen. Jag ville ta kontakt med förskollärare som 

var intresserade av att bli intervjuade och de förskolor som passar studiens syfte utifrån deras 

tankar och arbete med mångkulturalitet. I boken Handbok i kvalitativa metoder förklaras det 

om hur man kan välja sina informanter, man kan exempelvis upplysa de personer som har 

vissa arbetsuppgifter inom ett visst område och genom sitt syfte samt frågeställningar välja de 

”rätta” informanterna. (Ahrne & Svensson 2011, s.42) Urvalet gick ut på att förskolecheferna 

valde ut vilka informanter jag skulle intervjua på två av förskolorna på de resterade två 

bestämdes det i arbetslaget om vilka som skulle bli intervjuade. 

4.3 Genomförande 

Jag hade bearbetat en intervjuguide som är anpassad till mitt forskningsområde samt till mitt 

syfte och frågeställningar. Jag kontaktade olika förskolor men eftersom att det var så tätt inpå 

med höstlov och mycket nyinskolning var det inte många förskolor som nappade. Många 

förskolor hade inte tid och fick tacka nej. Men det var några förskolor och informanter som 

tackade ja. Jag skrev ett mail som skickades ut till informanterna och jag ringde även några 

förskolor. Jag beskrev mig själv samt uppsatsens syfte, även ämnet. Jag frågade även om 

tillåtelse av att få spela in samtalet med telefonen samt en diktafon. Genom e-post samt 

telefonkontakt bestämde jag och informanterna tid och plats. Jag använde mig även av penna 

samt papper för små anteckningar samt ljudinspelning på telefonen och diktafonen för att 

lättare samla in material. Första intervjun blev mer av en testintervju, de andra intervjuerna 

pågick i ungefär en timme var och gick väldigt bra. Under tiden jag intervjuade informanterna 

ställde jag följdfrågor som ledde till intressanta svar.  

4.4 Bearbetning och analys 

Efter genomförandet av intervjuerna bearbetade jag både ljudinspelningen samt det 

nedskrivna materialet. Ljudinspelningen bearbetade jag med hjälp av transkribering. Sedan 

sammanfattade jag alla intervjuer var för sig. För att sedan koppla ihop alla intervjuer med 

varandra då många intervjuer hade sammankopplingar.  

Sedan samlade jag ihop all material och gick igenom svaren sedan parade jag ihop materialet 

för att se vilka likheter och skillnader som syntes. Jag gjorde även ett urval av de svar på 

frågorna som känns relevanta för uppsatsens syfte samt frågeställningar. Det betydde att några 
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av frågorna och svaren togs bort. Staffan Stukát skriver att det kvalitativa synsättet är att tolka 

och förstå resultatet som framkommer under studiens gång och inte att förklara och förutsäga. 

(Stukát 2011, s.36) Jag valde även att tolka resultatet utifrån vad som framkom och inte 

förutsäga det som framkom. 

4.5 Etiska ställningstaganden 

Det är ytterst viktigt att sätta alla forskningsetiska frågor i fokus och att de etiska aspekterna 

överses noga. Det är viktigt för mig som intervjuar att få samtycke från den som intervjuas, 

samt att han eller hon som intervjuas vet om att intervjun kan avbrytas om så tycks. Och att 

informanten inte behöver svara på alla frågor om hon eller han inte vill. Informanten har rätt 

till sin egen värdighet och integritet. Jag kommer att utgå ifrån Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer i humanistisk samhällsvetenskaplig forskning. Det kommer inte 

nämnas några namn på barn, pedagoger eller förskolor i min uppsats. Även all material som 

jag kommer att samla in används bara till uppsatsen, all material som ljudinspelningen samt 

anteckningar kommer att tas bort eller raderas bort efter att uppsaten är klar. Alla i uppsatsen 

kommer att vara anonyma. (Vetenskapsrådet, 2002)  
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5 Resultatredovisning  

I detta kapitel kommer relevant material från intervjuerna presenteras och analyseras. Tre 

teman har framkommit vilka är följande: Pedagogens uppfattningar om mångkultur i 

förskolan, arbeta med olika kulturer och traditioner samt språket i fokus. Dessa rubriker är 

framtagna från intervjuerna då jag kunde koppla alla intervjuer tillsammans och få fram dessa 

rubriker. Inledningsvis presenterar jag informanterna med påhittade namn.   

 

Kort beskrivning av pedagogerna 

”Olivia” är en kvinnlig förskollärare som är 42 år gammal. Hon har varit yrkesverksam i 13 

år. Hon arbetar på en mångkulturell förskola där barn och pedagoger kommer från olika 

länder, talar olika språk och firar olika högtider. Hon har arbetat på den förskolan i över 8 år 

och där majoriteten av barnen samt de andra pedagogerna tillhör grupper av olika etniciteter 

vilket jag menar är när människor kommer från olika länder, deras ursprungsländer. 

  

”Jasmin” är en kvinnlig förskollärare som är 53 år gammal och har varit yrkesverksam på i 30 

år. Hon har arbetat på olika förskolor men hon har varit yrkesverksam i den mångkulturella 

förskolan i över 11år 

 

”Emma” är en kvinnlig förskollärare som är 54 år gammal. Hon har varit yrkesverksam i 22 år 

och har arbetat på samma förskola sedan hon arbetade där som barnskötare. Förskolan som 

hon arbetar på är en mångkulturell förskola. 

 

”Miranda” är en kvinnlig förskollärare som är 38 år gammal och har varit yrkesverksam i över 

10 år på olika förskolor. Den hon arbetar på i nuläget är en mångkulturell förskola. 

 

5.1 Pedagogernas uppfattningar om mångkultur i förskolan 

Pedagogerna som blev intervjuade förklarade var för sig vad deras uppfattningar är om 

mångkultur i förskolan. Många av pedagogernas svar liknade varandra men formulerades på 

olika sätt. 

 

Olivia berättar att mångkultur för henne är när man för tillsammans barn och pedagoger med 

olika kulturer eller traditioner, hennes tolkning av kultur är när barn eller pedagoger firar 

andra högtider och inte de typiska ”svenska” högtiderna.  
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Mångkultur för mig är när olika kulturella bakgrunder hos barn och vuxna 

möts och förs tillsammans i arbetet på förskolan. Och eh kulturella 

bakgrunder är när man kan flera språk, när man firar andra högtider och inte 

bara de typiska svenska högtiderna. (Olivia) 

 

Som jag skrev ovan så är de flesta pedagogerna eniga i sina svar om deras uppfattningar om 

vad mångkultur är. Pedagogen Emma definierade hur hon uppfattar mångkultur i förskolan, 

det handlar om kunskaper och erfarenheter. Hon menar att de kunskaper som man får i sitt 

arbete på förskolan samt sina personliga kunskaper som individ kopplas även till fenomenet 

mångkultur. Emma anser att mångkultur inte bara handlar om vart man ursprungligen 

kommer ifrån utan även ens egna erfarenheter och kunskaper. 

 

Jag vill säga att mångkultur handlar om sitt ursprung, vart man kommer från 

men för mig handlar det om mycket mer. En stor del av mångkultur handlar 

om sina egna kunskaper och erfarenheter som man får på förskolan både 

som pedagog och som barn. Ja eh exempelvis kan det handla om olika 

språkkunskaper, medvetenhet om olika högtider som firas runt om i världen. 

(Emma) 

 

De kunskaper och erfarenheter som Emma talar om menar hon är kopplat till vad mångkultur 

står för vilket är sitt ursprung, men även när människor från olika delar av världen möts på ett 

ställe. Kunskaper och erfarenheter kan vara olika språkkunskaper, att man är medveten om de 

olika högtiderna som firas eller olika religiösa trosuppfattningar som syns.  

 

Pedagogen Jasmin berättar om att hon på förskolan arbetar med barn som är födda i Sverige 

men har föräldrar som ursprungligen kommer från andra länder vilket har fått henne att vara 

extra noga med att arbeta utifrån styrdokumenten, speciellt utifrån läroplanen. Hon utgår ifrån 

läroplanen när det kommer till ett mångkulturellt förhållningssätt. Jasmin berättar om att hon 

vill att alla barnen ska få utveckla sin förståelse för att man kan ha olika sätt att exempelvis 

fira högtider. 

 

Vi arbetar med mångkulturalitet genom läroplanen, det som står i läroplanen 

och hur vi förhåller oss till det. Det står att man ska se till att barnen 

utvecklar och ska få den kunskapen om allas lika värde oavsett vart man 
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kommer ifrån, hur man ser ut, vad man har för kulturell bakgrund eller vad 

man har för religiös trosuppfattning. (Jasmin) 

 

Emma talade även om att mångkultur är en stor tillgång som unnar en i arbetet på förskolan. 

Hon pratade om att ens kulturella bakgrunder är en del av mångkultur, då hon menade att 

mångkultur är när människor har olika kulturella bakgrunder. Med kulturella bakgrunder 

menar hon är något som vi alla har med oss oavsett vart vi kommer ifrån. Att det kan vara 

olika högtider som man firar eller hur man äter mat, vad för kläder man har på sig. Hon säger 

att det är förskolepedagoger med olika kulturella bakgrunder, etnicitet och språk som möts 

och arbetar tillsammans på förskolan med de kunskaper de har och synliggör det i arbetet med 

barnen. 

 

Pedagogerna tog även upp hur kultur är kopplat till mångkultur. Jasmin säger att alla barnen 

på förskolan har en kultur genom att gå till förskolan. Jag tolkar hennes svar genom att det 

finns kultur i allt vi gör och runt omkring oss, detta exemplifieras genom detta citat  

 

När vi föds så föds vi in i kulturer genom samhället och genom vad vi gör, 

exempelvis vad vi firar för högtider, hur och vad vi äter eller vart vi kommer 

ifrån. (Jasmin) 

 

Hon beskriver mångkultur som ett sätt att föra tillsammans barn och pedagoger med olika 

kulturer. Dessa kulturer har sitt ursprung enligt Jasmin i de olika språken, etnicitet samt 

religiös trosuppfattning.  

 

När pedagogerna berättar om sina uppfattningar om vad mångkultur är pratar några av 

pedagogerna om människors etnicitet hur det är kopplat till mångkultur. Genom etnicitet så 

tillhör man något land och att det är en del av vad mångkultur är. Jasmin menar att etnicitet 

betyder att man tillhör något, ens egna ursprung. 

 

Några pedagoger pratar även om interkulturalitet, pedagogen Miranda lyfter fram skillnaden 

mellan mångkulturalitet och interkulturalitet. Hennes uppfattning av mångkulturalitet är när 

människor kommer från ett annat land än det land de bor i, människans urspungsland. Hon 

menar att det är det personliga, ens egen identitet. Medan interkulturalitet är när människor 

med annan etnicitet möter varandra, interaktionen mellan varandra. Miranda berättade om att 
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interkulturell pedagogik har ett inflytande på människans utveckling samt lärande. Hon vill 

lyfta fram barnens kulturella bakgrunder i arbetet på förskolan och hon är väl medveten om 

människors värden, jämlikhet och respekt för andra människors lika rättigheter.  

  

Jag vill säga med interkulturalitet att det har ett inflytande på människors 

utveckling och lärande då interkulturalitet betyder att människor med annan 

etnicitet möter varandra, interaktionen mellan varandra. Genom 

interaktionen kan vi tillsammans arbeta för att lyfta fram barnens kulturella 

bakgrunder. (Miranda) 

 

De förskolor som jag utförde mina intervjuer på finns i de områden där förskolor och skolor 

anses som ”invandrartäta” områden. Pedagoger som har ett annat ursprung eller kulturella 

bakgrunder möts i lärandet och interaktionen med varandra är interkulturalitet enligt 

pedagogen Miranda. Hennes förklaring till interkulturalitet är kopplat till pedagogiken, några 

av pedagogerna använder sig av interkulturell pedagogik vilket förklaras som en interaktion 

mellan barnen. När barnen möter varandra på förskolan.  

 

5.2 Arbeta med olika kulturer och traditioner 

Det som jag kunde sätta ihop med intervjuerna var även arbetet med barns olika kulturer och 

traditioner. Genom arbetet på förskolan så beskriver några av pedagogerna att de brukar 

diskutera och visa för barnen om de olika kulturerna som representeras på förskolorna eller 

om olika ursprung och olika högtider som firas runt om i världen. Pedagogen Olivia säger att 

barnen ska få en förståelse för att det finns många barn och vuxna med olika kulturer och som 

firar olika högtider. Ett exempel är när Olivia pratar med de äldsta barnen på samlingarna om 

olika högtider, länder och språk för barnen.  

 

Jag brukar ta upp olika saker att diskutera med, med barnen. Exempelvis på 

samlingarna om olika länder, kulturer, högtider och språk. Men barnen 

brukar även få berätta själva hur de gör hemma om de pratar andra språk än 

svenska eller om vilka högtider de firar hemma om de ens firar högtider. 

(Olivia) 
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De flesta av pedagogerna berättar om hur de förhåller sig till ett mångkulturellt arbetssätt och 

hur de arbetar med olika kulturer och traditioner i barngruppen, förskolepedagogerna 

berättade genom att visa olika projekt och aktiviteter som de gör med barnen som ger barnen 

möjlighet att kunna förstå sig själva och respektera varandra som individer. Miranda berättar 

hur de brukar förhålla sig till den kulturella mångfalden genom att med barnen på förskolan 

sätta upp flaggor på olika länder som barnen själva har fått göra. Hon säger att många av 

flaggorna representerar det ursprungsland barnen kommer ifrån. Men att barnen fick själva 

välja vilken flagga de ville måla.  

 

Pedagogen ”Miranda” anser att alla på förskolan är svenskar då alla bor i Sverige men att man 

kan ha ett eller flera ursprungsländer. Flaggorna brukar hon prata med barnen om, och de har 

varit intresserade och visat nyfikenhet på de olika länderna som flaggorna representerar.  

 

Det fanns en del saker som intresserade mig som dokumentation och högtider. 

Dokumentationen är något som alla pedagoger använder sig av på förskolan. I form av 

aktiviteter och projekt belyste pedagogerna det mångkulturella arbetet. Ett exempel på ett 

projekt som utfördes av en av pedagogerna var när hon arbetade med religiösa 

trosuppfattningar.  

 

Emma berättade att pedagogerna på förskolan inklusive hon själv visade barnen i form av 

bilder och utflykter på hur olika religiösa byggnader kan se ut hos olika religioner, en stor 

anledning varför de utförde projektet var att barnen hade frågat om religioner. På tal om olika 

religiösa trosuppfattningar så har pedagogerna på Emmas förskola pratat mycket med barnen 

om religion då frågor från barnen har kommit upp. Genom olika projekt visade Emma och de 

andra pedagogerna de olika religionerna genom att visa hur människor utövar dessa religioner 

på olika sätt runt om i världen.  

 

Två av skolorna har en muslimsk profil, pedagogerna på båda förskolorna brukar prata med 

barnen om olika religioner och högtider som firas. På en av förskolorna där Emma arbetar 

lyfter hon upp både de högtider som barnen firar hemma samt andra högtider som kan firas 

runt om i världen. Hon vill belysa att människor runt om i världen kan ha olika 

trosuppfattningar. Jag fick höra att alla pedagoger på Emmas och Jasmins förskola arbetar 

med olika kulturer och berättar om olika högtider som firas runt om i världen och självklart de 
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svenska högtiderna och traditionerna. Som bland annat Lucia, Påsk, Jul. Några av 

pedagogerna gör så att alla barn kan ta del av varandras kulturer och högtider.  

 

Men eftersom att förskolorna har en muslimsk profil så firar de två förskolorna endast de 

muslimska högtiderna som exempelvis Eid. Jasmin gjorde även ett projekt på förskolan om 

hur man firade Eid. Resultatet blev populärt bland föräldrarna då de ville se hur barnen gjort 

på förskolan. Emma säger att på förskolan pratas det mycket om olika religioner och att 

människor har olika trosuppfattningar fastän de kan komma från samma land. ”Emma” 

berättar om en händelse med henne och ett barn. 

 

Ett barn kom fram till mig och frågade varför jag inte hade sjal på mig då 

många muslimska kvinnor har sjal på sig. Barnet sa att muslimska kvinnor 

brukar ha sjal på sig utifrån det han hade sett och varit med om. Jag 

förklarade eh.. att det finns människor som har samma religion och har 

samma tro med att man uppfattar religionerna olika och att jag själv har valt 

att inte ha sjal då andra har valt att de vill ha sjal. (Emma) 

 

Många av de frågor som ställs till informanterna resulterade i svar som handlade om 

kulturella skillnader hos barnen och hur de förhåller sig till de kulturella skillnaderna som 

finns. Olivia talar om barn på hennes förskola som kommer som nyanlända till Sverige och 

hur svårt det kan vara att ta till sig de svenska högtiderna samt traditionerna, Olivia hade inte 

haft några stora svårigheter då de sakta för in det svenska språket, kulturen och traditionerna 

tillsammans med barnen. Samtidigt som de inför språk och andra traditioner som finns runt 

om i världen. Barnen på förskolan har fått en insyn och får ta del av olika kulturer genom att 

Olivia och hennes kollegor arbetar utifrån ett mångkulturellt arbetssätt.  

 

Pedagogerna på förskolan som jag intervjuade pratar med barnen om andra kulturer och 

högtider kan resultera i en bred kunskap som barnen kan ta del av i samhället när de växer 

upp. Pedagogerna som jag intervjuade höll alla med om att för att förhålla sig till den 

kulturella mångfalden i barngruppen ska man berätta, diskutera och visa andra kulturer, 

religioner, språk, länder till barnen på förskolan. Och att det har en stor fördel i dagens 

samhälle, då det minskar på alla fördomar och rädslan om okunskapen.  
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Sammanfattningsvis så kunde alla pedagoger som jag intervjuade hålla med om hur de arbetar 

med mångkultur på förskolan. Min tolkning av resultatet blev att pedagogerna berättar på 

olika sätt hur de förhåller sig till den kulturella mångfalden men på liknande sätt genom olika 

projekt och aktiviteter samt diskussioner på förskolan. Jag uppfattade det som att det bara 

fanns likheter med hur alla pedagoger förhåller sig till barnens olika kulturella bakgrunder. 

Pedagogerna vill lyfta fram för barnen om hur viktigt det är att respektera varandra. Genom 

kunskapen som förskolepedagogerna har om hur man förhåller sig till den kulturella 

mångfalden i barngruppen så kan de visa och förklara för barnen om allas lika rättigheter. 

 

5.3 Språket i fokus 

Många av pedagogerna använder sig av barnens kulturella bakgrund i arbetet på förskolan 

genom olika aktiviteter, projekt samt i den vardagliga verksamheten. För exempelvis brukar 

Jasmin arbeta mycket med barnens språk och menar att språket är en viktig del av lärandet på 

förskolan, språket ska vara i fokus.  

 

Jag tycket att det är ytterst viktigt att berätta, visa och förklara för barnen 

om olika länder, kulturer osv. Men vi på förskolan har språket i fokus, vi vill 

att barnen ska få den språkkompetens genom att lyfta fram olika språk som 

barnen kan. Och att barnen får en naturlig övergång i språket genom att 

blanda svenska och andra språk. Men vi pratar först och främst svenska på 

förskolorna. (Jasmin) 

 

På de förskolor som jag var på fanns det barn som talar andra språk utöver svenska. Genom 

att undervisa modersmål eller som Jasmin berättar utifrån projekten och aktiviteterna så riktas 

innehållet till språket. Barnens språk samt kulturella bakgrunder.  

 

Pedagogen Emma vill visa att de på förskolan har införskaffat material i form av faktaböcker, 

sagoböcker på de språken som barnen kan. Det är för att hjälpa barnen med språkutvecklingen 

säger Emma. Hon menar att det är viktigt att ha material såsom böcker men även siffror och 

bokstäver på andra språk och som ska vara lättåtkomliga för barnen.  Hon säger att de även 

sjunget olika sånger på andra språk med barnen på bland annat samlingarna.  
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Jag kunde även se och höra från pedagogerna som jag intervjuade att de även har material på 

svenska och att pedagogerna pratar på svenska med barnen men att det finns tillgång till 

material samt modersmålundervisning i andra språk då exempelvis Emma anser att det kan 

utveckla barnens språkkompetens. Jag kunde tolka att pedagogerna vill lyfta fram barnens 

språk genom olika aktiviteter och projekt som utfördes på förskolorna. Pedagogerna vill att 

barnen ska känna sig bekväma med sig själva genom att visa att det finns många som talar 

olika språk. Därför är pedagogerna eniga om att lyfta fram de olika språken på förskolorna. 

 

Emma säger att hon arbetar mycket med språk samt dokumentation. Hon dokumenterar 

barnens arbete och projekt som sedan visar för föräldrarna samt så att barnen kan se vad de 

själva har gjort på förskolan. Emma menar att genom dessa projekt involverar hon barnens 

språkliga och kulturella bakgrunder.  

 

Vi brukar även på samlingarna sjunga sånger på andra språk som 

förekommer på förskolan. Sedan dokumenterar vi allt som görs i form av 

projekt och aktiviteter. Eh.. ja vi dokumenterar allt och sätter upp på 

väggarna samt i barnens pärmar så att det blir lätt för barnen och föräldrarna 

att se vad som har gjorts på förskolan. Dessa projekt utgår vi ifrån.. eh vi 

involverar barnens språkliga och kulturella bakgrunder. (Emma) 

 

På Emmas förskola där hon arbetar finns det pedagoger inklusive hon som pratar olika språk, 

de flesta pedagoger pratar samma språk som barnen pratar. Det är för att barnen ska få stöd i 

sitt modersmål såsom de för stöd i det svenska språket på förskolan. Hon menar att i grunden 

pratar pedagogerna svenska på förskolorna men att det finns pedagoger som kan ge barnen 

stöd i de andra språken när det behövs för att utveckla barnens språkkompetenser.  

 

Några av förskolorna som jag besökte har stöd för modersmål till barn och föräldrar som är 

intresserade av att ha undervisning i modersmål. Det finns även förskolor som inte arbetar 

med språk utan vill att barnen bara ska veta om de svenska traditionerna, det svenska språket. 

Miranda sa att hon har en liten förståelse för de som inte vill föra in flera språk då det kan bli 

en förvirring för barnen när de är så små och att det kan resultera i försening med talspråket. 

Men Miranda vill påpeka att förvirringen försvinner och att för henne och de andra på 

förskolan så vill de fokusera på olika språk. 
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6 Analys 

Syftet med studien var att undersöka hur förskolepedagogers uppfattningar om mångkultur i 

förskolan. Även att analysera hur förskolepedagoger arbetar med att lyfta upp barns olika 

kulturer, traditioner och språk i förskolan. 

6.1 Pedagogernas uppfattningar om mångkultur i förskolan 

I mitt resultat fann jag vissa mönster där några av pedagogerna uttrycker sig om deras 

uppfattningar om vad mångkultur i förskolan är. Pedagogen Olivia pratar om att mångkultur 

är när man för tillsammans barn och pedagoger genom deras olika kulturella bakgrunder. 

Interaktionen med varandra utifrån ens kulturella bakgrunder. Lunneblad säger att det inte 

finns någon tydlig definition av vad som anses vara ett mångkulturellt samhälle. (Lunneblad 

2013, s.11) Pedagogerna som jag intervjuade har ett mönster som liknar varandras 

uppfattningar men olika svar tillkom om vad mångkultur i förskolan är därmed kan man inte 

sätta en tydlig definition om vad mångkultur är. Olivia och Jasmin pratar båda om att 

mångkultur är när människor i ett samhälle med olika kulturella bakgrunder och ursprung 

möts tillsammans i samhället. Likt Lahdenperäs definition av mångkultur där hon förklarar att 

mångkultur är när människor av annan etnisk tillhörighet eller kulturell bakgrund möts. 

(Lahdenperä 1997, s.164)  

 

Pedagogen Jasmin utgår även ifrån läroplanen om hur man ska hålla ett mångkulturellt 

förhållningssätt genom att man ska respektera varje individ oavsett utseende, ursprung, 

religiös trosuppfattning. Läroplanen för förskolan (2010) står det att förskolan ska sträva efter 

att varje barn utvecklar sin förståelse för att alla människor har lika värde oavsett etnisk 

tillhörighet, religion, social bakgrund eller annan trosuppfattning. (Lpfö 98 red 2010, s. 8)  

 

Det finns en pedagog som talar om mångkultur som en tillgång, Emma säger att mångkultur 

är en stor tillgång som unnar en i arbetet på förskolan, även hon höll med om att kulturella 

bakgrunder är en del av mångkultur. Att man lyfter fram olika kulturer, språk, traditioner och 

högtider. Hon säger även att det är viktigt att lyfta fram det mångkulturella genom den dagliga 

verksamheten. Som även Lunneblad pratar om att pedagogerna i hans studie var eniga om att 

förskolan ska lyfta fram det mångkulturella genom olika aktiviteter och under dagliga rutiner. 

(Lunneblad 2006, s.118-119) 
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Pedagogen Jasmin tar även upp kultur som är kopplat till mångkultur, kultur finns runt 

omkring oss och är något som barn får genom att gå till förskolan eller från hemmet. Fornäs 

skriver om hur kultur skapas av människor genom vad människor har gjort och bidragit med. 

(Fornäs 2012, s.6) Pedagogen anser att barn skapar sin egen kultur men att det finns två olika 

kulturer, även fler. Men att barnen har en kultur hemma och en på förskolan. Lunneblad 

beskriver kultur som ett sätt människor lever på, han säger att det är på vilket sätt människor 

ger mening med sina liv genom kommunikativa, sociala och materiella uttryck. (Lunneblad 

2006, s.19) 

 

När pedagogerna berättar om sina uppfattningar om vad mångkultur är pratar några av 

pedagogerna om människors etnicitet hur det är kopplat till mångkultur. Genom etnicitet 

tillhör man något land och att det är en del av vad mångkultur är. Som Wikström säger att 

etnicitet definieras utifrån kategorisering, tillhörighet och ursprung vilket kunde ses i 

pedagogernas diskussion om etnicitet, att begreppet betyder var man kommer ifrån. Att 

människans tillhörighet och ursprung beskriver ens etnicitet. (Wikström 2009, s.6) Jasmin 

menar att etnicitet betyder att man tillhör något, ens egna ursprung. 

Även Lunneblad beskriver etnicitet så som Jasmin har sagt att etnicitet är kopplat till 

människor som delar värderingar, normer och kulturella uttryckssätt. (Lunneblad 2013, s.18) 

 

Några av pedagogerna pratade även om interkulturalitet, Miranda säger att det finns en 

skillnad på mångkulturalitet och interkulturalitet. Mångkulturalitet är när människor kommer 

från ett annat land än det land de bor i, människans urspungsland. Medan interkulturalitet är 

när människor med olika etniciteter möter varandra, interaktionen mellan varandra. Vilket 

man även kan se i Lahdenperäs synsätt att mångkulturalitet handlar om ens etnicitet och 

interkulturalitet är en individs förhållningssätt och interaktionen mellan personer med olika 

kulturer. (Lahdenperä 1997, s.165)  

 

Miranda säger att interkulturell pedagogik har ett inflytande på människans utveckling samt 

lärande. Och ses som ett sätt att bygga upp pedagogers kompetenser. Lahdenperä tar upp att 

ett interkulturellt perspektiv ses som ett lärande och undervisning i ett mångkulturellt 

sammanhang. Hon säger även att kulturella faktorer måste ha en inverkan på människans 

utveckling och lärande. (Lahdenperä 2004, s.14) 

 



28 

 

Vuxna och barn med ett annat ursprung eller kulturella bakgrunder möts i lärandet och 

interaktionen med varandra, det är interkulturalitet enligt pedagogen Miranda. Inter i 

interkulturalitet beskrivs av Lahdenperä som interaktionen mellan människor vid olika 

tillfällen. (Lahdenperä 2008, s.29) Mirandas förklaring till interkulturalitet är kopplat till 

pedagogiken, några av pedagogerna använder sig av interkulturell pedagogik vilket förklaras 

som en interaktion mellan barnen. När barnen möter varandra på förskolan. Genom deras 

förklaring ser jag en tydlig jämförelse med Lunneblads definition att interkulturalitet är 

kopplat till interkulturell pedagogik. Interkulturell pedagogik är när en handling sker eller 

snarare en interaktion mellan individer. (Lunneblad 2013, s.26) 

 

De förskolor som jag utförde mina intervjuer på var riktade i de områden där förskolor och 

skolor anses som ”invandrartäta” områden. Genom Brömssen och Rodell Olgac så förklarade 

de att interkulturell pedagogik i nutida Sverige är mest kopplat till förskolor som är 

mångkulturella, till de områden som är riktade mot “invandrartäta” områden. Då det kan bero 

på att förskolor som är mångkulturella anses behöva ha en interkulturell pedagogik på grund 

av att det finns olika kulturer, traditioner och språk på förskolan (von Brömssen
 
& Rodell 

Olga 2010, s.123) Lorentz säger att det interkulturella perspektivet är ett sätt att lära sig att 

förstå andra människor, de skillnader och likheter som finns hos människor angående om 

olika beteenden tolka värderingar och olika händelser. (Lorentz 2009, s.140) Detta kan vara 

en orsak till att interkulturell pedagogik bara anses användas i mångkulturella områden. Då 

det finns människor i andra förskolor som inte vill lära ut olika kulturer, traditioner och språk 

på förskolan för att ens värderingar tar för stor plats och att vissa vill undvika konflikter som 

kan uppstå.  

6.2 Lyfta barns olika kulturer och traditioner 

Genom arbetet på förskolan så beskriver några av pedagogerna att de brukar diskutera och 

visa för barnen om de olika kulturerna som representeras på förskolorna eller om olika 

ursprung och olika högtider som firas runt om i världen. Vygotskij säger att det 

sociokulturella perspektivet handlar om lärandet som sker genom att integrera med varandra 

och kommunikationen med varandra. (Vygotskij 2001) Pedagogen Olivia säger genom 

kommunikation och samspel med varandra ska barnen få en förståelse för att det finns många 

barn och vuxna med olika kulturer och som firar olika högtider. Lunneblad studerade några 

pedagoger som diskuterade och planerade förskolans verksamhet utifrån ett mångkulturellt 

arbetssätt samt hur de förhåller sig till den kulturella mångfalden i barngruppen. Vilket 
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pedagogerna i min undersökning berättade att de på olika sätt gjorde projekt och aktiviteter 

som ger barnen möjlighet att kunna förstå sig själva och respektera varandra som individer. 

(Lunneblad 2006, s.9) 

 

 

Vygotskij säger att det sociokulturella perspektivet lägger vikt på lärarens roll när det 

kommer till barns lärande och att kunna utmana barns lärande till nästasteg utifrån 

hur pedagogerna arbetar på förskolan. (Vygotskij 2001) Miranda utmanar barnen på 

förskolan genom olika aktiviteter som barnen får göra. Även genom interaktion och 

samspel med varandra utifrån samlingar då olika högtider och traditioner tas upp.  

 

Pedagogerna brukar lyfta upp både de högtider som barnen firar hemma samt andra högtider 

som kan firas runt om i världen så som Lunneblad beskriver i sin studie. De vill belysa att 

människor runt om i världen kan ha olika trosuppfattningar. Jag fick höra att alla pedagoger 

arbetade med olika kulturer och berättade om olika högtider som firas runt om i världen och 

självklart de svenska högtiderna och traditionerna. Som bland annat Lucia, Påsk, Jul. Emma 

och Jasmin gör så att alla barn kan ta del av varandras kulturer och högtider. Lunneblads 

studie resulterade i samma situation. (Lunneblad 2006, s.172) 

 

Två av förskolorna som jag intervjuade har en muslimsk profil, på förskolan firar 

pedagogerna tillsammans med barnen olika muslimska högtider såsom Eid. Genom att prata 

och diskutera på samlingarna utför pedagogen Jasmin ett projekt där barnen tillsammans visar 

och berättar hur man firar olika högtider, i det här fallet Eid. Resultatet av projektet har 

dokumenterats så att barnen och barnens föräldrar kan ta del av projektet. Tillsammans med 

vuxnas hjälp kunde barnen få den kunskapen som Vygotskij menar är den proximala 

utvecklingszonen. Det sociokulturella perspektivet ser på att lägga vikt på lärarens roll för att 

kunna utmana barns lärande till nästa nivå. (Strandberg 2011, s.51)Jasmin och de andra 

pedagogerna berättar för barnen på samlingen om hur man firar olika högtider. Den 

kunskapen kan pedagogerna föra vidare till barnen.  

 

Barnen pratar även med varandra om olika högtider och traditioner men även om religioner 

och olika trosuppfattningar. Nackdelen med det sociokulturella perspektivet är att Vygotskij 

förklarar att pedagogen har en stor roll i barnens lärande. Pedagogen Jasmin säger att 
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pedagogerna i hennes arbetslag tar en stor roll i lärandet inför barnen men att barnen även tog 

egna initiativ till ämnet. 

 

Pedagogen Emma säger att på förskolan pratas det mycket om olika religioner och att 

människor har olika trosuppfattningar fastän de kan komma från samma land. Emma berättar 

om händelsen med ett barn som frågade henne om varför hon inte bär sjal. I de här 

diskussionerna finns ofta argument som är kopplade till värderingar och normer kring känslor 

av kulturell samhörighet. (Lunneblad 2013, s.5) Och utifrån de frågor som ställdes till 

pedagogerna resulterade i svar som handlade om kulturella skillnader hos barnen och hur de 

förhåller sig till dessa kulturella skillnader. Lunneblad menar att frågor som berör den 

kulturella mångfalden kan ses i den vardagliga verksamheten, och hur den kulturella 

mångfalden hanteras tillsammans med frågor som kretsas runt klädsel, trivsel, arbetsro, 

hygien en inlärning av baskunskaper. (Lunneblad 2006, s.35) 

 

Pedagogen Olivia talar om flera barn som kommer som nyanlända till Sverige och hur svårt 

det kan vara att ta till sig de svenska högtiderna samt traditionerna, Olivia har inte haft några 

stora svårigheter då de sakta för in det svenska språket, kulturen och traditionerna tillsammans 

med barnen. Lunneblad skriver att för nyanlända familjer och barn kan det vara svårt att 

anpassa sig efter de svenska rutinerna, kulturella högtiderna samt de olika svenska 

traditionerna samt att det är ett återkommande tema. Han skriver att man fokuserar på hur 

man gör i olika kulturer och genom detta kan få en förståelse för att aktivt försöka förstå den 

andres perspektiv. (Lunneblad 2013, s.6) Vilket barnen på Olivias förskola inte märkt av, 

rättare sagt Olivia har inte märk av denna svårighet då de har flera pedagoger som har olika 

språkkompetenser. 

 

Några av pedagogerna pratar med barnen om andra kulturer och högtider, det kan resultera i 

en bred kunskap som barnen kan ta del av i samhället när de växer upp. Men Lunneblad 

skriver om pedagoger i hans studie som inte inför detta arbetssätt i förskolan utan bara arbetar 

utifrån att barnen ska tänka och tala på endast svenska, att bara fira de svenska högtiderna och 

traditionerna på förskolan. Pedagogerna som jag intervjuade höll alla med om att man ska 

berätta, diskutera och visa andra kulturer, religioner, språk, länder till barnen på förskolan. 

Och att det har en stor fördel i dagens samhälle, då det minskar på alla fördomar och rädslan 

om okunskapen. Men i Lunneblads studie menar pedagogerna att om verksamheten ska 

fungera krävs det att alla förstår och tar till sig det svenska språket och kulturen. (Lunneblad 
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2006, s.36) Det kan förekomma som ett känsligt ämne genom hur mycket barn och föräldrar 

förväntas sig att delta i olika traditioner och kulturella högtider på förskolan. Men även i de 

vardagliga rutinerna på förskolan som är relaterade till mat, tider och kläder. I de här 

diskussionerna finns ofta argument som är kopplade till värderingar och normer kring känslor 

av kulturell samhörighet. (Lunneblad 2013, s.5) När man talar om mottagandet av nyanlända 

flyktingbarn och deras familjer är svårigheterna för familjerna och barnen att anpassa sig efter 

de svenska rutinerna, kulturella högtiderna samt de olika svenska traditionerna ett 

återkommande tema. Lunneblad skriver att man fokuserar på hur man gör i olika kulturer och 

genom detta kan få en förståelse för att aktivt försöka förstå den andres perspektiv. 

(Lunneblad 2013, s.6) 

 

Sammanfattningsvis av resultatet blev att pedagogerna berättar på olika sätt hur de arbetar och 

lyfter de kulturella skillnaderna samt olika traditioner men på liknande sätt genom olika 

projekt och aktiviteter samt diskussioner på förskolan. Genom kunskapen som 

förskolepedagogerna har om hur man arbetar och lyfter upp barns olika kulturer och 

traditioner så kan de visa och förklara för barnen om allas lika rättigheter. 

Förskolepedagogerna har en viss säkerhet i hur de vill arbeta med mångkultur i förskolan, 

deras definition resulterar i att man arbetar mycket med barns olika kulturer samt traditioner. 

Till skillnad från Lunneblads studie som resulterade i att det fanns skillnader och likheter i hur 

pedagogerna på avdelningen hanterar det mångkulturella arbetet på förskolorna. Och att det 

finns en osäkerhet om vad ett ”mångkulturellt” arbetssätt är och hur arbetet ska genomföras. 

(Lunneblad 2006, s.118-119)  

 

6.3 Språket i fokus 

Ett av resultaten blev språk, vilket inte var tänkt att ha som fokus. Men resultatet blev att 

pedagogerna diskuterade hur de arbetar med olika språk på förskolan.  

 

Genom arbetet med barns kulturella bakgrund fokuserade några pedagoger på språket. Jasmin 

var en av de pedagogerna som arbetade med barnens språk. Hon säger att språket är en viktig 

del av lärandet på förskolan. Lahdenperä beskriver hur ett mångkulturellt samhälle eller 

förskola kan utvecklas när det finns en möjlighet för barnen att behålla och utveckla de olika 

kulturerna som de får tillgång till både hemma samt på förskolan. (Lahdenperä 1997, s.166) 
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Genom att undervisa modersmål eller som Jasmin utifrån projekt och aktiviteter så riktas 

innehållet till språket.  

Det sociokulturella perspektivet tar upp hur man i grupp kan lära av varandra och enligt 

Vygotskij sker lärandet genom kommunikation med varandra som i sin tur resulterar i att 

språkutvecklingen sker i sampel med varandra, genom diskussioner. (Vygotskij 2001) 

 

Språkutvecklingen får sitt stöd genom att barn samtalar med vuxna då barns språkliga 

kompetenser utvecklas på det sättet och får ny kunskap. (Vygotskij 2001) Denna mening visar 

hur pedagogen Emma gör för att barnen ska få den språkutvecklingen och de kompetenser 

genom olika material. Emma vill visa att de på förskolan har införskaffat material i form av 

faktaböcker, sagoböcker på de språken som barnen kan. Det är för att hjälpa barnen med 

språkutvecklingen säger Emma. Enligt Emma är det viktigt att införskaffa material med olika 

språk. Hon säger att de även sjunget olika sånger på andra språk med barnen på bland annat 

samlingarna. Lunneblads studie visar på att pedagogernas gemenskap är att utifrån 

policydokumentet arbeta med mångkultur genom vardagliga rutiner och aktiviteter på 

förskolan. Genom exempelvis sånger och ramsor kan den kulturella mångfalden inkluderas i 

verksamheten. (Lunneblad 2006, s.119)  

 

Emma berättar att de även har material på svenska och att de i grund pratar på svenska med 

barnen men att det finns tillgång till material samt modersmålsundervisning i andra språk då 

exempelvis Emma anser att det kan utveckla barnens språkkompetens. Anders berättar om 

flerspråkigheten att det borde finnas tillgång till pedagoger med stöd för barns modersmål då 

flerspråkiga barn har ökat inom förskolan. (Skans 2011, s.12)  

 

Lahdenperäs resultat på tvåspråkighet har visat att en framgång i förskolan hos barn med 

”invandrarbakgrund”. Och att även modersmålsundervisning har visat barnens språkliga 

utveckling. (Lahdenperä 1997, s.169) Några av pedagogerna vill lyfta fram barnens språk 

genom olika aktiviteter och projekt som utfördes på förskolorna. Pedagogerna vill att barnen 

ska känna sig bekväma med sig själva genom att visa att det finns många som talar olika 

språk. Därför är pedagogerna eniga om att lyfta fram de olika språken på förskolorna. Vilket 

kan ses i det Skans säger om att förskolan för barn kanske är det första och enda mötet med 

det svenska språket. Då blir språkutvecklingen för barn en central del av den pedagogiska 

verksamheten både när huvudpunkten är att arbeta och lära barnen svenska och i arbetet med 
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barnens modersmål. Med denna förutsättning så har förskolan för de flesta barn en viktig 

grundläggande språkutveckling. (Skans 2011, s.12)  

 

Emma säger att hon brukar arbeta mycket med språk samt dokumentation. Hon brukar 

dokumentera barnens arbete och projekt där de agerar tillsammans hur de ska göra ett visst 

projekt.  Genom samspel och kommunikation med andra och så kan språket utvecklas och då 

blir språket inte bara ett redskap för samspel och kommunikation utan även för ett 

självständigt tänkande. (Vygotskij 2001) Vilket Emma anses vara viktigt då barnen hela tiden 

pratar och diskuterar med varandra och får då lära sig av varandra genom kommunikationen.  

 

Några av förskolorna som jag besökte har stöd för modersmål till barn och föräldrar som är 

intresserade av att ha undervisning i modersmål. Det finns även förskolor som inte arbetar 

med språk utan vill att barnen bara ska veta om de svenska traditionerna, det svenska språket. 

Miranda sa att hon har en liten förståelse för andra pedagoger som inte vill att det ska talas 

flera språk på förskolan då det kan resultera i barnens sena talspråk. Lunneblad skriver att 

pedagoger undviker att prata om barnens kulturella och språkliga erfarenheter då vissa bara 

vill fokusera på de svenska traditionerna och det svenska språket. Vilket blir att andra 

högtider och traditioner tonas ner av pedagogerna. (Lunneblad 2013, s. 2-3) Men Bergstedt 

och Lorentz skriver om hur forskare i Europa tänker kring undervisningen och att den ska 

anpassas till barnens många olika språk samt kulturer i förskolan. Vilket Miranda håller med 

om, jag tolkar det som att för att barnen ska kunna utvecklas tillsammans på förskolan med 

respekt så krävs någon form av mångkulturell undervisning eller arbetssätt. (Bergstedt & 

Lorentz 2006, s.15) 
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7 Slutdiskussion  

 

De slutsatser som framkom i analysen är att mångkultur är något som finns överallt och det 

handlar om hur man tillför mångkultur i arbetet på förskolor. Med uppsatsens syfte och 

frågeställningar har studiens slutsats fått reda på hur pedagoger på olika förskolor uppfattar 

och arbetar med mångkultur samt hur pedagoger lyfter up barns olika kulturer, traditioner och 

språk i arbetet på förskolan. Målet med uppsatsen var att undersöka förskollärares 

uppfattningar om mångkulturalitet, genom svaren från pedagogerna fick jag veta hur och om 

de arbetar med kultur, tradition och språk vilket resulterade i att pedagogerna lyfte upp 

barnens språk först. Att uppfatta och beskriva vad mångkultur är för förskolepedagogerna var 

att man arbetade mycket med barns språk i förskolan. Resultatet blev inte som jag hade tänkt 

mig, vilket var överraskande. Förskolepedagogernas definition av mångkultur samt hur man 

arbetar med mångkultur i förskolan med barnen var språk.   

 

Min uppfattning blev att mångkultur för förskolepedagogerna handlade om språk, olika språk. 

Av de svar som jag fick skapade jag rubriker och språket fick en egen rubrik då pedagogerna 

pratade om hur de lyfter upp barnens språk i arbetet på förskolan. Resultatet kopplat till teori 

och tidigare forskning kunde jag se då mycket av de pedagogerna sa svarades utifrån mina 

frågeställningar och mitt syfte med stort fokus på språket.  

 

Pedagogerna lyfter även vikten i att barnen utvecklar sina modersmål samtidigt som det pratas 

svenska i grunden. Min studie pekar på en skillnad när det kommer till Lunneblads 

avhandling om att pedagogerna i hans studie är förankrade i den svenska kulturen och att de 

svenska traditionerna är ständigt närvarande. Pedagogerna som jag intervjuade arbetar med 

olika kulturer samt traditioner på förskolan, för att de flesta förskolepedagogerna vill arbeta 

med olika kulturer, traditioner och språk då många av barnen på förskolorna talar flera olika 

språk eller firar olika högtider. (Lunneblad 2006) 

 

Studiens metodval blev intervjuer med informanter vilket resulterade i att informanterna 

svarade utifrån vad de uppfattar och hur de arbetar med mångkultur och barnens kulturer, 

traditioner och språk. En nackdel med metodvalet är att man inte ser hur de arbetar om de 

verkligen arbetar som de säger och berättar. Mitt syfte och frågeställningar lyder: att 

undersöka förskolepedagogers uppfattningar om mångkultur i förskolan. Samt belysa och 

analysera hur förskolepedagoger arbetar med att lyfta upp barns olika kulturer, traditioner och 
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språk i förskolan. Dessa kan tolkas som att jag gör både intervjuer samt observationer, men 

jag vill veta hur förskolepedagoger uppfattar och lyfter upp barns olika kulturer, traditioner 

och språk genom deras ord.  

 

Hur beskriver förskolepedagoger mångkulturalitet i förskolan? 

Förskolepedagogerna beskrev deras uppfattningar om vad mångkultur är enligt dem. 

Pedagogerna uppfattade begreppet på olika sätt med liknande svar och jag kunde tydligt se att 

definitionen av mångkultur uppfattas lika men ändå olika. Många pratade om att mångkultur 

är när flera barn som kommer från olika länder pratar andra språk än bara svenska möts på 

förskolan är mångkultur. Hur är det då i förskolor som har barn som anses vara ”svenska” är 

de förskolor mångkulturella? Arbetar de med mångkultur och i så fall hur? Detta kan leda till 

en bra vidare forskning som jag kommer att nämna nedan. 

 

Hur arbetar pedagogerna med att lära barnen om olika kulturer, traditioner och språk i 

den dagliga verksamheten? 

Likaså här berättade pedagogerna på olika sätt som de arbetar på med barns olika kulturer, 

traditioner och språk. På vissa förskolor pratade de med barnen om olika högtider samt 

religioner som finns i världen. Då förskolepedagogerna berättade om hur de arbetar och 

framför dessa olika högtider och religioner fick jag även veta att de inte firar olika högtider 

utan bara pratar om de olika högtiderna. Det finns även en rädsla hos förskolepedagogerna om 

att prata, visa, förklara, berätta om hur man gör i olika länder angående om högtider, kulturer, 

språk och traditioner. Jag har märkt att det är rädslan om för lite kunskap om dessa områden, 

att man inte vågar ta för sig och berätta om ett så känsligt ämne. Ett ämne som anses vara 

känsligt i nutida Sverige. Förskolepedagogerna berättar att de vet mycket om olika religioner 

och kulturer då de är en arbetsgrupp samt har en barngrupp från många olika länder. Vilket 

gör att det blir lättare att diskutera om sådana ämnen. Detta kan ses som en motgång i vad 

Lunneblad skriver om i sin avhandling om att man undviker att diskutera barns individuella 

skillnader fastän de arbetar i en av de mest mångkulturella miljöerna och ändå har 

pedagogerna i Lunneblads avhandling bestämt sig för att öppet framhålla förskolorna som 

svenska. (Lunneblad 2006, .s 35-36)  

7.1 Vidare forskning 

Studiens metodval grundade på intervjuer en bra vidare forskning kan vara om man 

kombinerar intervjuer med observationer. Observationer där man följer pedagogen på 
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förskolan i en hel dag eller mer, för att fastställa och kunna få en djupare insyn i hur 

pedagoger arbetar och om de arbetar med mångkultur. Andra kan ta del av min studie genom 

att söka vidare om pedagogers uppfattningar demonstrerar i det verkliga arbetet på förskolan. 

En vidare forskning kan också vara att intervjua äldre barn på förskolan om hur de uppfattar 

mångkultur genom att visa olika bilder och se hur de reagerar. Att forska om barns 

uppfattningar i relation till vuxnas uppfattningar samt analysera skillnaderna och likheterna. 

Eftersom att resultatet i en stor del handlade om språk, skulle man kunna göra en vidare 

forskning på barns språk och språkutveckling.    

 

Det kan också vara intressant att se hur förskolor runt om i Sverige arbetar med mångkultur 

med barnen. Hur arbetar man i de typiska ”svenska” förskolorna? Och om de pratar och 

arbetar med mångkultur? Det skulle vara en intressant vidare forskning, något som jag själv 

skulle vilja forska vidare om utifrån min uppsats. 
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Bilaga 1 

 

 
Hej! Jag heter Anita och är 24 år gammal och studerar Förskollärarutbildning med 
interkulturell profil på Södertörns högskola och har börjat på den sjunde och sista terminen. 
Jag tar min förskollärarexamen i januari.  

 

Jag kommer ha påbörjat mitt examensarbete, c-uppsats, det område jag har valt att forska inom 

är mångkulturellt arbete på förskolan. Jag undrar nu ifall det skulle vara möjligt att komma och 

besöka er på förskolan samt intervjua en/flera pedagoger om mångkulturellt arbete? 

Syftet med studien är att undersöka förskolepedagogers uppfattningar om mångkultur i 

förskolan. Mer specifikt är jag intresserad av att belysa samt analysera hur 

förskolepedagoger arbetar med att lyfta upp barns olika kulturer, traditioner och språk i 

förskolan. 

 

 

Mycket tacksam för svar! 

 

Med vänlig hälsning Anita. 
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Bilaga 2 

Hej! 

 
Hej alla föräldrar! Mitt namn är Anita och är 24 år gammal, jag studerar till förskollärare på 

Södertörns högskola. Och jag jobbar som vikarie på XXXX förskolor. Jag vill berätta för er 

om mitt besök på förskolan och vad jag kommer göra där under 1-3 timmar. 

 

Jag är inne på min sista termin och ska därmed skriva mitt examensarbete, c-uppsats. Det 

ämne som jag kommer undersöka i är mångkulturellt arbete på förskolan. Jag vill undersöka 

hur mångfald och olika kulturer används och arbetas med i verksamheten. Det innebär att jag 

kommer intervjua pedagoger på förskolan. Intervjuer kommer att finnas med i uppsatsen som 

material.  

 

Intervjumaterial kommer att vara anonyma/konfidentiellt.  

Med vänlig hälsning Anita Eriksson. 
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Bilaga 3 

 

 

INTERVJUGUIDE 

 
Information om informanten 

Kan du berätta lite om dig själv? 

Kön: 

Ålder: 

Utbildning: 

Yrkesverksamma år: 

Tidigare yrken: 

Språkkompetenser: 

 

 

 

Mångkultur 

1. Hur uppfattar du begreppet mångkulturalitet? 

 

2. Vad är ett mångkulturellt arbete enligt dig? 

 

3. Kan du berätta hur du använder dig av barnens mångkulturella bakgrund i den dagliga 

verksamheten med barnen? Kan du ge några exempel? 

 

 

4. Kan du se några utmaningar och möjligheter med att inkludera barnens mångkulturella 

bakgrund i den dagliga verksamheten? Kan du ge några exempel? 

 

5. Vilka kompetenser anser du är viktiga att ha i arbetet med mångkulturella 

barngrupper?  

 

6. Har du några erfarenheter av att arbeta i mångkulturella barngrupper? Berätta gärna?  

 

7. Använder ni barnensspråkliga och kulturella bakgrund i arbetet med barnen? På vilket 

sätt gör ni det? Varför gör ni det? 

 

8. Kan du berätta om hur du gör i ditt arbete för att stärka varje barns kulturella, 

religiösa, språkliga identitet och trygghet? (Ex. traditioner, klädsel, mat, högtider) 
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Följdfrågor  

 

1. Arbetar/pratar ni om andra högtider än de svenska högtiderna för barnen? När sker 

detta? Om inte varför? 

 

2. Om ni har barn med en annan kulturell bakgrund som firar andra högtider 

uppmärksammar ni de högtiderna? Om inte, varför? 

 

 

3. När ni har planeringar, pratar ni om mångkulturellt arbete? I så fall vad pratar ni om 

då? Om inte varför? 

 

4. Kan det finnas svårigheter med att arbeta mångkulturellt på förskolan, vad anser du 

om detta? Hur kan det då hanteras? 

 


