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Sammanfattning 

Övergripande avsåg vi med kvalitativa intervjuer undersöka de problematiker som ett urval pedagoger stött 

på i förskolans verksamhet, vilka hinder och positiva aspekter pedagogerna kunde se i arbetet med 

mångkultur. Vidare ville vi undersöka hur pedagogerna anser att arbetet med mångkultur kan bedrivas i 

förhållande till faktorer som resurser, barngruppen och pedagogernas förhållningssätt. I litteraturöversikten 

har vi fokuserat begreppet mångkultur i relation till samhällsförändringar över tid, det pågående arbetet med 

mångkultur i förskolan samt vilka påverkande faktorer och svårigheter som ur forskning framkommit 

gällande arbetet med mångkultur i förskolan. Litteraturöversikten visar att begreppet mångkultur i 

styrdokumenten saknar tydligt definition och har förändrats över tid. Empirin visar enligt informanternas 

egna utsagor att de finner begreppet mångkultur svårtolkat samtidigt som det förutsätts att förskolans 

pedagoger ska arbeta med mångkultur. Alla informanter ansåg att motverka kränkande behandling i 

barngruppen och inte göra åtskillnad på varandra var en del av det mångkulturella arbetet i förskolan. I 

studien framgår det även att administrativ vägledning tycks saknas gällande mångkultur i förskolan. Utifrån 

att ställa litteraturen och resultatet i relation till varandra kan vi dra slutsatsen att begreppet mångkultur är 

svårdefinierat och pedagogernas tolkning av begreppet återspeglas och ger avtryck i det pedagogiska arbetet 

med mångkultur. 

  



 
Sofie Johansson och Linda Larsson 
Examensarbete 15 hp 
Förskollärarprogrammet 210 hp   3 

Innehåll 
Inledning .................................................................................................................................................................................... 5 

Syfte ........................................................................................................................................................................................ 6 

Forskningsfrågor .................................................................................................................................................................... 6 

Litteraturgenomgång ................................................................................................................................................................. 6 

Begreppsdefinitioner ............................................................................................................................................................. 6 

Historik ................................................................................................................................................................................... 6 

Mångkultur i förskolan .......................................................................................................................................................... 7 

Interkulturalitet, ett arbetssätt .............................................................................................................................................. 8 

Svårigheter med mångkultur i förskolan .............................................................................................................................. 9 

Metod ........................................................................................................................................................................................ 10 

Datainsamlingsmetod .......................................................................................................................................................... 10 

Urval ...................................................................................................................................................................................... 11 

Bearbetning och analys av data ............................................................................................................................................ 11 

Etiska överväganden ............................................................................................................................................................ 12 

Resultat ..................................................................................................................................................................................... 12 

Presentation av informanter ............................................................................................................................................... 12 

Pedagogernas syn på begreppet mångkultur ..................................................................................................................... 13 

Arbete med mångkultur i förskolan .................................................................................................................................... 13 

Språkets betydelse ............................................................................................................................................................ 14 

Högtider ............................................................................................................................................................................ 15 

Fördelar med mångkultur ................................................................................................................................................... 15 

Allas lika värde ................................................................................................................................................................. 15 

Hinder för arbetet med mångkultur ................................................................................................................................... 16 

Att arbeta med de yngsta ................................................................................................................................................. 16 

Kompetens och ansvarstagande ....................................................................................................................................... 17 

Fortbildning och kompetensutveckling ........................................................................................................................... 17 

Kulturkrockar .................................................................................................................................................................... 17 

Trygghet ............................................................................................................................................................................ 18 

Segregering och särskiljning i förskolan ......................................................................................................................... 18 

Sammanfattning resultat ..................................................................................................................................................... 20 

Analys ....................................................................................................................................................................................... 20 

Mångkultur som begrepp och arbetet i förskolan .............................................................................................................. 20 

Problematiker med mångkultur i förskolan ....................................................................................................................... 20 

Normer, etik och värderingar .............................................................................................................................................. 21 

Diskussion ................................................................................................................................................................................ 21 

Metoddiskussion .................................................................................................................................................................. 21 

Resultatdiskussion ............................................................................................................................................................... 22 

Svenskheten som norm .................................................................................................................................................... 22 



 
Sofie Johansson och Linda Larsson 
Examensarbete 15 hp 
Förskollärarprogrammet 210 hp   4 

Mångkulturella aktiviteter ............................................................................................................................................... 22 

Svårigheten i att tala om mångkultur ............................................................................................................................. 22 

Segregering ....................................................................................................................................................................... 22 

Mångkulturellt arbete utan givna svar ............................................................................................................................ 23 

Slutsatser och fortsatt forskning ......................................................................................................................................... 23 

Referenslista ............................................................................................................................................................................. 25 

Bilaga 1 - Följebrev ................................................................................................................................................................... 26 

Bilaga 2 - Intervjufrågor .......................................................................................................................................................... 27 

 

  



 
Sofie Johansson och Linda Larsson 
Examensarbete 15 hp 
Förskollärarprogrammet 210 hp   5 

Inledning  

I dagens Sverige är mångkultur ett högst relevant och omtalat ämne och ett ämne som vi anser bör lyftas 

redan i förskolan för att motverka fördomar i tidig ålder och för att öppna upp ett inkluderande 

förhållningssätt hos barn och ungdomar. Ämnets relevans har fått en dramatisk ökning i och med den ökade 

kulturella mångfald vi fått i Sverige, som i förlängningen även gett sitt uttryck i tydligare socioekonomiska 

klasskillnader mellan familjer. Detta är något som även tar sitt uttryck i förskolans värld när det exempelvis 

kommer till materiellt bundna resurser och erfarenheter.   

Det kan ju knappast råda något tvivel om att den kulturella mångfalden är på tillväxt i vårt land. 

Flödet av former, stilar, föremål och sätt att leva och tänka över alla slags sociala och kulturella 

gränser är intensivare och kanske också mer medvetet markerat än tidigare (Ronström, 2004:1) 

Ronström (2004) menar att tillväxten av den kulturella mångfald vi ser i Sverige till stor del kan bero på ökad 

migration, turism, globaliserad varumarknad och ny teknologi. Den ökade migrationen har även lämnat ett 

tydligt avtryck i förskolan. Litteratur och styrdokumenten lyfter vikten av ett mångkulturellt arbetssätt. Under 

vår verksamhetsförlagda utbildning har vi dock märkt en stor skillnad förskolor emellan på arbetet med 

mångkultur. En del förskolor lyfter kontinuerligt mångkultur i den dagliga verksamheten, medan en del 

förskolor känner en osäkerhet inför hur mångkultur ska lyftas. Vi tycks märka mönster i vilka förskolor som 

aktivt arbetar med mångkultur och att dessa ofta är de förskolor som har en mångkulturell barngrupp. Det här 

examensarbetet  har till syfte att undersöka hur barngruppens uppbyggnad och pedagogers syn på mångkultur 

kan speglas i arbetet i den dagliga verksamheten. 

Vi upplever att det finns en osäkerhet i ämnet och en viss rädsla för att lyfta det, i och med risken att 

förolämpa någon. I ämnet mångkulturism upplevs det finnas många “rätt och fel” i vad som får lyftas och 

vilka uttryck som får användas. Vår hypotes är att detta kan bero på den kritik som oftast uppkommer i 

samhällspolitiska diskussioner, i relation till en ökad invandringsvåg och den kritik som bland annat 

barnboksförfattare fått utstå.  

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar en förståelse för att alla människor har lika 

värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning (Skolverket, 2010:8).  

Lahdenperä (2008) menar att många av begreppen som används i litteratur saknar en uttalad definition. 

Begrepp som mångkulturell, multikulturell, tvärkulturell, interkulturell, flerkulturell, tvåspråkig, 

internationalisering och globalisering tycks enligt forskaren ofta användas med samma innebörd. Lahdenperä 

(2008) betonar att det inom en grupp finns en mängd kulturella olikheter som skiljer individer åt, såsom 

ålder, funktionsnedsättning, religion, sexuell läggning, värderingar, etnicitet, nationellt ursprung, utbildning, 

livsstil, värden, utseende, social klass och ekonomisk status.  

När vi använder oss av ordet mångkultur i denna studie avser vi ett samhällstillstånd och ett samspel mellan 

olika parter som bär på skilda kulturella, etniska, sociala eller religiösa bakgrunder. 
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Syfte  

Studiens syfte är att undersöka hur ett urval förskolor arbetar med mångkultur, vilka metoder och verktyg 

som kan användas och vilka faktorer som påverkar deras arbete. Syftet innefattar att få en förståelse för 

urvalet pedagogers syn på mångkulturism och hur det kan återspeglas i den dagliga verksamheten, 

Forskningsfrågor 

- Hur arbetar ett urval förskolor med mångkultur? 

- Vilka problematiker kan mångkulturellt arbete i förskolan innefatta enligt informanterna? 

Litteraturgenomgång 

Begreppsdefinitioner 

Med mångkultur avser vi ett samhällstillstånd och ett samspel mellan olika parter som bär på skilda 

kulturella, etniska, sociala eller religiösa bakgrunder. Med ett monokulturellt förhållningssätt menas ett 

synsätt som utgår ifrån att alla har samma att tänka och tycka, motsatsen till ett interkulturellt 

förhållningssätt som innebär att olikheter ses som en tillgång. Begreppet pedagog åsyftar yrkesverksamma 

inom förskolan förskollärare såväl som barnskötare. Med invandrare och immigrant menas människor som 

fått fly deras hemland för att bosätta sig i Sverige i minst ett år. Asylbarn syftar på barn som fått fly sina 

länder för tillfälligt skydd medan asylsökande innebär de som fortfarande inte fått asyl. Ett instegsjobb är en 

anställning för invandrare med syftet att de snabbare ska ta sig in på den svenska arbetsmarknaden. 

Historik  

Anna Olausson (2012) skriver i sin avhandling att 1968 presenterades en invandrarutredning som framhävde 

ett tydligt avstånd från assimilationstanken som i sin tur innebär att en kulturell minoritet mer eller mindre 

helt går upp i majoriteten. Den nya tanken som lade grunden för vårt mångkulturella samhälle var att 

människor nyinkomna till Sveriges kultur- och språkbakgrund skulle stödjas. Olausson (2012) menar att detta 

tankesätt gav sitt avtryck även i förskolans läroplan 1998 med avsikten att förskolan ska sträva efter att 

förbereda barn för ett mångkulturellt liv. Förskolans läroplan lyfter kulturell mångfald som något positivt, 

men fortfarande görs det en språklig distinktion av vi och dem menar Olausson (2012) vidare. Trots dessa 

formuleringar stämmer verkligheten inte alltid överens med uppdraget. En orsak är att förskolor vanligtvis är 

belägna i tätbebyggda områden, som följd av detta delar barnen ofta en liknande socioekonomisk och etnisk 

hemkultur. Förskolans läroplan trycker även på ett mångkulturellt förhållningssätt i deras värdegrund och att 

barn genom konkreta upplevelser ska lära sig etiska värden och normer tolkar författaren vidare.   

Olausson (2012) skriver att eftersom att vårt samhälle är uppdelat efter etnicitet och socioekonomisk 

position, är det inte säkert att alla barn får samma möjlighet till konkreta upplevelser. Med andra ord är 

möjligheten att umgås med barn av annan etnicitet och socioekonomisk bakgrund liten. Vidare skriver hon att 

de utredningar och regeringsförslag som bedrevs innan förskolans läroplan 1998 publicerades innehöll 

argument för varför kulturbegreppet ska hållas öppet. Detta för  att tolkningen och förståelsen inte skulle 

begränsas till att bara handla om etnicitet, utan att kulturbegreppet ska innefatta mycket mer. Nedanstående 

två citat visar på den revidering som skett i läroplanen för förskolan.  

Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för att alla människor har lika värde 

oberoende av kön, social eller etnisk bakgrund (Skolverket, 1998:8) 
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Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för att alla människor har lika värde 

oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

sexuell läggning eller funktionsnedsättning. (Skolverket, 1998 rev 2016:8) 

Olausson (2012) pekar på att mångfaldsbegreppet ändå användes i relation till internationalisering och 

migration, vilket enligt forskaren innebär att läroplanen drar en skiljelinje mellan barn som kommer från  

andra länder och barn som är svenskfödda. Vidare skriver Olausson (2012) om hur invandrarpolitiska 

kommittén resonerade i sitt slutbetänkande “Sverige och mångfalden”. Hon visar också på den problematik 

som kommer utav att kategorisera människor utifrån deras rötter, i och med att människors levnadssituation 

inte bara beror på deras geografiska ursprung, utan det finns flera andra faktorer att räkna in. Exempelvis det 

vi nämnt tidigare att barn i svenska förskolor tenderar att enbart möta barn med liknande etnicitet och 

socioekonomisk position. Det är Olausson (2012) uppfattning att förskolans läroplan 1998 uttrycker 

skillnader mellan “etniska svenskar” och barn med annan bakgrund, vilket i sin tur  även bidrar till att 

kulturell mångfald som baseras på annat än bara etnicitet förringas. 

Olausson (2012) trycker på vikten av att pedagoger inom verksamheten framställer en kulturell mångfald i 

relation till förskolans uppdrag. För att det innebär exempelvis att pedagoger främjar barndelaktighet i 

verksamheten, genom att ge barnen sociala verktyg för att bruka demokratiska rättigheter både här och nu, 

liksom i framtiden. Olaussons (2012) tolkning är att det finns flera aspekter av ett demokratiskt 

förhållningssätt . En aspekt är att verksamheten ska ge utrymme för att varje barn ska få vara den de själv 

tycker sig vara, ytterligare en aspekt är att barn ska bygga sin kunskapsutveckling på den verklighet de 

befinner sig inom.  

Goldstein-Kyaga, Borgström, Hübinette (2012) skriver att det i olika regeringsförslag skett en förskjutning 

rörande tillämpningen av begrepp, från att tidigare tala om mångkultur till att i stället tala om samhällets 

mångfald. Skälet till det var att begreppet mångkultur ansågs vara laddat med flera innebörder som 

indikerande på en utpekande invandringspolitik, istället för att utgå från samhällets mångfald. Med mångfald 

avses enligt Goldstein-Kyaga, m.fl (2012) alla livserfarenheter som alla landets invånare har, även de som är 

införskaffade utanför landets gränser, men författarna lägger en tyngdpunkt på att integration inte bara är en 

fråga om och för invandrare.  

Innan Sverige införde en pedagogik med interkulturell inriktning hade det enligt Goldstein-Kyaga, 

Borgström, Hübinette (2012) varit ett krav på att barn oavsett bakgrund skulle anpassas till den 

majoritetskultur som var gällande. Det innebar även att nationella minoritetsspråk avlägsnades. När sedan 

synen på interkulturalitet fick fäste i Sveriges skolsystem, började skolpolitik kännetecknas av en strävan att 

överkomma språkskillnader, men även att synliggöra de skillnader och likheter som finns. Konsekvensen 

blev att barn med annorlunda etnisk bakgrund än majoriteten sorterades ut. “Kulturalism”, “etnifiering” och 

“andrafiering” blev enligt Goldstein-Kyaga, m.fl (2012) ett enkelt och fördomsfullt sätt att dela in och 

kategorisera barngrupper för att sen förklara skillnader i utbildningsframgång med kultur. Ett dualistiskt sätt 

att särskilja på “svenska barn” från de barn som invandrat.  

Mångkultur i förskolan 

Lunneblad (2009) lyfter att i Sverige har arbetet kring mångkultur i förskolan främst diskuterats och 

associerats till förskolor med barn som betraktas som invandrare. Forskaren menar att trots att en barngrupp 

inte har en stor variation på barn från olika länder, innebär det inte att barngruppen inte har en stor variation 
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på kulturer. Lunneblad (2009) menar att faktorer som kön, social tillhörighet, hemland, vanor, tankesätt och 

familjehistoria även bör ses som mångkultur, arbetet med mångkultur innefattar mer än att endast jobba med 

länder och språk. Lunneblad (2009) betonar vidare att istället ska varje barns personliga historia synliggöras 

vilket innebär att det är barnens egna kulturer som får genomsyra all verksamhet. Forskaren betonar vidare 

att i arbetet med mångkultur är det viktigt att veta vem det är som definierar skillnaderna i den kulturella 

mångfalden utifrån vems kultur, normer och perspektiv skillnaderna utgår ifrån.  

Lunneblad (2009) finner att det är vanligt att förskolor arbetar med inkludering utifrån vad barn har 

gemensamt med varandra och dess likheter. Det gemensamma i svenska förskolor blir ofta det svenska 

språket och de svenska traditionerna, trots att många förskolor anser att det är viktigt att jobba med kulturella 

olikheter är det sällan något som lyfts i förskolan. Vidare pekar Lunneblad (2009) på både positiva och 

negativa uppfattningar om mångfald. Vad som ofta lyfts som positivt i verksamheten är kulturella uttryck 

som dans, sång och mat. Goldstein-Kyaga, Borgström, Hübinette (2012) skriver att av rädsla för att barnen 

ska diskrimineras i framtiden försöker lärare ofta att försvenska barnen med strävan efter att utjämna 

skillnaderna, men följden blir att barnens egna kulturer glöms bort och inte tas tillvara på.  

Lunneblad (2009) visar i sin forskning att mångkulturella strömningar i Sverige har medfört en mångkulturell 

diskurs även inom förskolan, särskilt de förskolor med barn från invandringstäta områden. Förskolan står inte 

utanför den kulturella mångfalden, vilket ställer ökat krav på förskolans arbetssätt. En aktuell fråga blir enligt 

Lunneblad (2009) vilken kultur som lyfts som normativ och hur det påverkar förskolans kultur, normer och 

perspektiv. Eftersom svenskhet är normen som förskolan utgår från riskerar det att leda till missuppfattningen 

att mångkultur bara avser grupper med barn från andra länder trots att även de svenskfödda barnen bidrar till 

den kulturella mångfalden genom sina skilda hemkulturer, vanor och tankesätt. Dahlgren (2012) bekräftar 

detta när hon skriver att vanligtvis tolkar vi vår omvärld genom att utgå från vår egen kulturella referensram, 

vilket kallas för ett monokulturellt förhållningssätt. Det monokulturella förhållningssättet har sedan tidigare 

varit fokus för pedagogers tankar och arbetssätt, men börjar alltmer ge utrymme för ett interkulturell 

förhållningssätt inom utbildning. Vidare ställer Dahlgren (2012) frågan hur pedagoger kan förhålla sig till det 

monokulturella förhållningssättet. Ett sätt som lyfts fram är att verksamma pedagoger behöver lyssna på 

barnen och låta deras erfarenheter stå som grund för förskolans pedagogik. Ur det perspektivet blir en 

interkulturell pedagogik aktuell för den inkluderar barns erfarenheter och vänder det som betraktas 

annorlunda till något positivt. Det interkulturella mötet mellan pedagog och barn ska enligt Dahlgren (2012) 

innehålla en varierad normalitet, vilket hon menar innebär att vuxna öppnar upp och utvecklar verksamheten 

byggt på barnens olika bakgrunder, erfarenheter och språk. Lahdenperä (2008) beskriver mångfald som något 

komplicerat och svårt men med ett medvetet ledarskap och ett arbetssätt där avvikelser från normen ses som 

en tillgång kan leda till något positivt, det vill säga att lära av varandra och se varandras erfarenheter som 

tillgångar. 

Interkulturalitet, ett arbetssätt 

Lahdenperä (2008) skriver att ordet interkulturalitet är en sammansättning av ordet “inter” som betyder 

“växelverkan” och “kultur” vars definition är “meningssystem vilka ger ordning och inriktning i människans 

liv”. Författaren beskriver vidare interkulturalitet som en samverkan mellan etniska, religiösa, språkmässiga, 

tankemässiga, livsstilsrelaterade, könsmässiga och klassmässiga skillnader och vad dessa kan tillföra 

varandra. Även Dahlgren (2012) betonar interkulturell pedagogik som en process där verksamheten jobbar 

för att sudda ut normaliteten till en mer inkluderande verksamhet, genom en pedagogik där pedagoger 

reflekterar över lärandet i miljön utifrån mångkultur. På liknande sätt menar Lunneblad (2009) att 
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interkulturellt lärande sker först i mötet där flera skilda kulturella individer samspelar, vilket vidare innebär 

att förskolan ska utveckla barns respekt för varandra, barns lika värde.  

Lahdenperä (2008) skriver vidare att skillnaden mellan interkulturalitet och mångkultur är att interkulturalitet 

syftat till en aktion, en handling eller en process, medan mångkultur är ett begrepp som beskriver en situation 

och ett tillstånd. Med det sagt vill författaren lyfta att bara för att en grupp är mångkulturell innebär det inte 

att man arbetar interkulturellt. En grupp människor kan vara i varandras närhet utan att vara i kontakt med 

varandra. Detta styrker Goldstein-Kyaga, Borgström & Hübinette (2012) när de skriver att interkulturalitet 

handlar om mer än att olika kulturer är i varandras närhet. De menar att det även handlar om bemötandet, ett 

bemötande mot barn utifrån deras egna erfarenheter som ska bygga på respekt, öppenhet och ett synsätt fritt 

från fördomar. Bemötandet bygger på att vara en bra medmänniska. Som lärare bör strävansmålet enligt 

Goldstein-Kyaga, m.fl (2012) vara en relation byggd på respekt och nyfikenhet för varandra. Forskarna 

menar vidare att det handlar om att överge normen och med hjälp av forskning gällande kulturella möten 

förverkliga den interkulturella pedagogiken. Forskarna lyfter även att målet med interkulturalitet sällan 

handlar om en acceptans utan hellre om social jämställdhet och rätten till lika behandling.  

Svårigheter med mångkultur i förskolan  

Lahdenperäs (2008) forskning om mångkultur i skolan bygger på intervjuer med rektorer; resultaten pekade 

på att många av rektorerna ansåg att det största problemet satt i den segregering som pågick i området. 

Boverket (2004) refererar till Westin (1999) som definierar begreppet segregation som fördelning av grupper 

av människor beroende på egenskaper som exempelvis ålder, samhällsklass eller etnisk tillhörighet. Ordet 

segregation kopplas vanligtvis till bostäder, men gäller även andra områden som arbetsplatser och skolor 

menar forskaren vidare.  

Goldstein-Kyaga, Borgström, Hübinette (2012) problematiserar den kulturella öppenhet som strävansmål och 

pekar på att en överdriven kultur tolerans kan leda till att det blundas för rena brott som hedersmord och 

barnaga. Med det vill forskarna säga att det måste finnas utrymme för såväl skillnader och anpassning och att 

det svårt att veta var gränserna bör dras.  

En forskare med egen bakgrund av att ha invandrat till Sverige är Bozarslan (2010) som skriver om 

mångkultur i förskolan och de kulturkrockar som kan uppkomma. Ett exempel som författaren lyfter är 

utevistelsen under vintrarna i Sverige.  

Jag undrade själv många gånger när jag var ny i Sverige över vad det var för vits med att barnen 

skulle vara ute i alla väder, även i regn och kyla. När jag var liten var vi ute på gården och lekte när 

det var fint väder, men aldrig när det var minusgrader och regn. Man skulle skydda sig från regn 

och kyla. (Bozarslan, 2010:75) 

Bozarslan (2010) beskriver bland annat hur hennes mamma beskyllde förskolan för att ha gjort hennes dotter 

sjuk i och med att de var ute och lekte även i dåligt väder. Även hur hennes mamma varje morgon det var 

minusgrader var övertygad om att förskolan inte skulle gå ut just idag och därför lämnade varma kläder 

hemma. För att bemöta dessa kulturkrockar skriver hon att det är viktigt att man visar respekt för osäkra 

föräldrars åsikter och fråga om det finns något man kan göra för att hjälpa dem i dess osäkerhet eller oro. 

Samtidigt bör de som arbetar i förskolans verksamhet klargöra varför man valt att göra på ett visst sätt menar 

Bozarslan (2010) vidare. 
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Bozarslan (2010) tar även upp det faktum att många länder inte har förskolor och att många vuxna med 

utländsk bakgrund därför har svårt att se förskolan som en institution. Forskaren menar att det kan vara svårt 

för många att förstå varför det är viktigt att hålla tiderna eller ringa om deras barn blir sjuka, ibland undrar 

föräldrar om barnen inte får lämnas på förskolan när de bara har lite feber. Bozarslan (2010) skriver att 

diskussioner ofta uppkommer och att det är viktigt att dessa diskussioner och känslor får förmedlas och att 

förskolans personal inte backar bara för att föräldern blir arg eller inte förstår. Viktigt vid diskussioner är 

dock att tänka på formuleringen  och inte ta dessa inför barnet eftersom det enligt Bozarslan (2010) kan ge en 

känsla av avvisning. 

Metod 

Detta examensarbete bygger på en kvalitativ intervjustudie, där vi genom att besöka sex förskolor under 

hösten 2016 samlat in kvalitativ data som vi sedan relaterat till utvald litteratur. Relevanta källor samlades in 

ur den kurslitteratur som berör ämnet mångkultur, närmare undersöktes forskningsartiklar och avhandlingar 

inom mångkultur som berör de syfte och frågeställningar vi avsåg undersöka. Dessa rapporter och 

avhandlingar har vi till största del hämtat från databaser via Umeå universitet. Ett urval förskolor avsågs 

besökas för att samla in kvalitativ data som sedan jämfördes med utvald litteratur. 

Datainsamlingsmetod 

Metoden för insamling av data är intervjuer med pedagoger. För att intervjuerna ska ge så mycket och 

relevant data som möjligt skrevs en intervjuguide med noggrant utvalda och formulerade frågor i förhållande 

till rapportens syfte. Frågorna är öppet formulerade, men till varje fråga förbereddes följdfrågor för att stötta 

informanten till att ge mer utvecklade svar. För att få en känsla för hur dessa frågor kommer att mottas och 

uppfattas hos mottagaren gjordes en testintervju i förväg i enlighet med Löfdahl, Hjalmarsson och Franzén 

(2014). Forskarna framhåller att med en testintervju ges möjlighet att utveckla frågorna innan de tilltänkta 

intervjuerna, så att den insamlade datan bättre svarar mot studiens syften. Intervjuguiden fungerade bra därför 

gjorde vi inga ändringar i frågorna.  

Vi valde att inte skicka ut intervjufrågorna i förväg utan informerade kort om ämnet och studiens syfte. Att 

skicka ut dem i förväg skulle ge arbetslaget en möjlighet att hinna prata ihop sig och fundera igenom frågorna 

ordentligt innan, vilket antagligen hade kunna ge grundligare svar. Risken vi såg med detta var dock att 

informanten skulle ge det svar som anses vara “rätt” sätt att jobba eller hur de planerat att de ska jobba och 

inte berätta hur det faktiskt ser ut i verksamheten.  

Intentionen med mötet var att tillmötesgå informanterna på ett förtroendefullt och respektingivande sätt 

genom att visa oss tillgängliga i situationen där och då och vara lyhörda. Målet med intervjun var att 

informanten skulle känna att dennes åsikter var viktiga för oss och på så sätt känna sig säker i sin profession 

och våga vara mer djupgående i sina svar. Hjalmarsson & Franzén (2014) skriver att en informant som 

känner sig hörd vill väldigt gärna berätta mycket och ingående om sin yrkesprofession. Författarna menar att 

även om informanten skulle berätta eller lyfta saker i sin verksamhet som vi inte anser relevanta för syftet av 

rapporten är det bättre att lyssna intensivt och därmed ha goda förutsättningar för fylliga berättelser. 

Johansson och Svedberg (2010) skriver i samma linje om hur en intervju lätt kan övergå till en muntlig enkät 

om den som intervjuar inte tar sig tid och lyssnar och försöker förstå informanten. I enlighet med Johansson 

och Svedberg (2010) gav vi informanten en chans att tänka efter för att utveckla sina svar och undvek att 

avbryta när informanten tog pauser. För att minsta risken att avbryta eller prata i munnen på varandra 
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bestämde vi att vid varje intervju skulle en av oss studenter ha ett huvudansvar att leda intervjun. Det gjorde 

också att informanten bara skulle behöva rikta svaren på frågorna till en av oss.  

Hur pedagogernas berättelser utformas menar Löfdahl, Hjalmarsson, Franzén (2014) mycket bygger på 

situation och det sociala i mötet. Därför bör tiden, platsen och förtroendet till informanterna noggrant 

övervägas innan intervjun hålls. Genom att informera informanterna om intervjuns tidssträckning i förväg 

och be om åsidosatt tid och rum för intervjun, skapas goda förutsättningar för att pedagogen inte behöver 

känna stress över rutiner eller barngruppen. Testintervjun som gjordes med en förskollärarstudent tog 20 

minuter. Vi räknade dock med att en pedagog med mer erfarenhet från förskolan har mer att berätta och 

därför tillfrågade vi informanten om det var möjligt att sätta av tid på omkring 30-40 minuter. Att ha en 

avsatt tid tror vi kan leda till att pedagogen kan ta sig tiden att ge oss mer djupgående svar på våra frågor och 

fylligare berättelser från verksamheten. 

För att effektivt använda informanternas avsatta tid för intervjuerna valde vi att spela in, på detta sätt kunde 

vi i lugn och ro sätta oss ner och bearbeta datan i efterhand. Vi kunde även fokusera på frågorna och 

följdfrågorna som ska ställas och att koncentrerat lyssna på pedagogernas svar under intervjun. Löfdahl, 

Hjalmarsson & Franzén (2014) menar att genom att spela in intervjun kan fokus läggas på samtalet utan att 

behöva göra pauser för att anteckna och avbryta informanten i sina berättelser. Även Johansson & Svedberg 

(2010) lyfter fördelar med ljudinspelning under intervjun. Forskarna skriver att genom inspelning inkluderas 

pauser, tonfall och avbrutna meningar som även de hör till kontexten. Inspelningen skedde via 

mobiltelefoner, eftersom det är ett redskap som vi bär med oss och vet väl hur det fungerar. Vi använde en 

applikation som heter “Voice Recorder”. I appen stod kvarvarande telefonminne under tiden samtalet 

spelades in, därför var lagringsplats ingenting vi behövde oroa oss för. Under testintervjun testades appen för 

att se att ljudkvaliteten levde upp till förväntningarna, tekniken fungerade mycket bra i alla delar.  

Urval 

En del av syftet i detta examensarbete är att undersöka hur olika förskolor arbetar med mångkultur beroende 

på sammansättningen av förskolornas barngrupp. För att ha en möjlighet att undersöka detta skulle urvalet 

förskolor styras av hur förskolornas barngrupper såg ut. Intentionen var att dels välja ut förskolor med 

mångkulturella och dels förskolor med väldigt få eller inga barn av annan kulturell bakgrund. De utvalda 

förskolorna var förskolor som vi själva varit i kontakt med och förskolor som andra studenter varit i kontakt 

med och rekommenderat i förhållande till vårt syfte.  

Bearbetning och analys av data 
I relation till bearbetning av data valde vi att dela upp ansvaret och uppgiften att transkribera ljudfilen utifrån 

vem av oss som haft huvudansvaret att leda intervjun. Tillsammans bestämde vi riktlinjer för hur 

transkriberingen skulle genomföras, för att alla transkriberingar skulle gå i enlighet med varandra.  I 

transkriberingen valde vi att inte följa grammatiska regler utan hålla oss så nära ljudfilen som möjligt, 

eftersom vi anser att detta gör resultatet mer tillförlitligt och läsaren får även en känsla för hur samtalet 

fortlöpte. För att i skrift visa att informanten vid vissa tillfällen varit tyst en längre stund för att fundera eller 

tvekat i sitt svar används “...” i texten. “Eh” är även något vi valt att behålla då det kan visa på en osäkerhet 

hos informanten. 

Efter att vi hade transkriberat klart alla intervjuer valde vi till en början att skriva ut materialet och strukturera 

det efter frågorna i intervjuguiden. Sedan valde vi att med hjälp av markeringspennor kategorisera de delar av 
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transkriberingarna som går i linje med forskningslitteraturen. Larsson (2011) menar att det är genom att söka 

efter likheter och skillnader som en uppfattning tas form.  

Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet (2011) anger fyra stycken forskningsetiska principer, så kallade riktlinjer för att hålla en god 

relation mellan informanterna och forskare. Dessa principer följdes genom att innan intervjun fråga 

informanterna om godkännande för ljudinspelning. Informanterna informerades om hur materialet skulle 

bearbetas och hur upplägget av examensarbetet skulle se ut. De fick även ett löfte om att informationen inte 

skulle delas till en tredje part och att inspelningen raderas när examensarbetet är godkänt. Vi meddelade även 

att alla deltagande skulle förbli anonyma i examensarbetet och att ingen utöver oss skulle få veta vilka som 

deltagit. Informanternas namn och förskolornas namn ges i examensarbetet fiktiva namn, förskolornas 

geografiska placering kommer inte heller att nämnas.  Informanterna blev även informerade om att de när 

som helst under intervjun har rätt att avbryta eller välja att inte svara på frågor. Denna information 

förmedlades tillsammans med våra kontaktuppgifter via ett följebrev innan intervjuns start. Johansson & 

Svedberg (2010) menar att forskningsetiken är en viktig faktor för att intervjun ska bli bra. Om informanten 

känner en tillit till intervjuaren är det större sannolikhet att de vågar lämna ut sina personliga åsikter och 

erfarenheter.  

Resultat 

Presentation av informanter 

Gemensamt för alla informanter som deltagit i denna studie är att alla är kvinnor och om inget annat står 

angivet arbetar pedagogerna på en förskoleavdelning med barn i åldrarna ett till fem år. I detta examensarbete 

hänvisar vi till pedagogerna med förkortningar bestående av ett P för pedagog och siffran i den följd 

informanten blev intervjuad, exempelvis benämns den tredje intervjuade pedagogen P3. 

P1 har totalt varit verksam inom förskolan i 32 år och arbetar nu på en avdelning med barn i ett till 

treårsåldern, varav fyra av dessa barn har annan nationalitet än svensk.  

P2 har totalt arbetat 25 år i förskolans verksamhet. Hon har sedan tidigare erfarenhet av barngrupper med stor 

spridning gällande barns härkomst utifrån nationalitet, nu är hon anställd på en avdelning som har tre barn 

med annan nationalitet än svensk.  

P3 har arbetat i förskolan i 33 år och är nu anställd på en avdelning tillsammans med kollegan P4.  

P4 som arbetat i 25 år i förskola. Avdelningen har nuvarande bara svenskfödda barn, men har sedan tidigare 

under pedagogernas tid på förskolan haft något enstaka barn av annan nationell härkomst.  

P5 har arbetat i förskolan i 22 år och är nu verksam på en förskola som har ett barn av annan nationalitet än 

svensk, förskolan har däremot tillgång till en instegsjobbare från Syrien.  

P6 har jobbat inom förskolan i 9 år och jobbar på en avdelning för asylsökande med två till fyraåringar, för 

tillfället består avdelningen av två pedagoger fördelat på åtta stycken barn. Förskolan har bara öppet tre 

timmar per dag. 
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P7 har efter ett långt uppehåll från arbetet i förskolan nu jobbat i tre år med en barngrupp av bara femåringar 

med varierande nationaliteter.  

Resultatet redovisas i fyra huvudteman, dessa är pedagogernas syn på begreppet mångkultur,  att arbeta med 

mångkultur i förskolan, fördelar med mångkultur och hinder för arbetet med mångkultur. 

Pedagogernas syn på begreppet mångkultur 

När vi ställde frågan; “Vad betyder begreppet mångkultur för dig?” till pedagogerna var det många som 

tvekade, men alla pedagogerna visste att begreppet innefattar mer än bara barns olika nationaliteter.  

Jo, men det är väl att man får influenser från olika kulturer tänker jag …  men att det blir bredare 

syn på människor och ja… man får ju deras syn. Ja, men att dom har andra värderingar, annat sätt 

att leva, hur dom tänker och vad dom som tycker är viktigt och oviktigt. Kanske lägger vi fokus 

på sådana saker som inte dom tycker är så viktigt.(P5). 

Hehe ja du... Om man tänker i förskolan så är det ju… ja mångkultur… Vad ska jag säga? … Det 

kanske inte bara har att göra med att man har ett annat modersmål än svenska tänker jag..? Ja det 

kan ju vara... Det var svårt… När jag tänkte att du skulle prata om mångkulturell tänker jag att vi 

har lite blandade grupper så det är väl det jag tänker på i första hand, men det kanske kan innefatta 

mer.(P1).  

Trots detta är det ändå nationaliteter, språk och religion som de flesta informanterna utgår ifrån i de senare 

frågorna angående mångkultur i förskolan. P3 som beskriver mångkultur som “alla med sina olika kulturer 

och bakgrunder.” anser trots det att barngruppen inte är mångkulturell som hon sedan motiverar med:  

Egentligen inte, alltså vi har ju någon som är tvåspråkig så… men inte... nej, det känns inte så, 

nej. Vi har genom åren haft ganska olika kulturer och barn från runt om i världen men just nu har 

vi inte det (P3). 

Arbete med mångkultur i förskolan 

Huvudsyftet med studien är att undersöka hur ett urval förskolor arbetar med mångkultur. Många av 

förskolorna valde att i arbetet med mångkultur lyfta saker som olika länders språk, musik, dans, mat och 

kläder. P5 berättar att de instegsjobbare som de haft i verksamheten, har när de börjat känna sig bekväma 

med barnen själva fått planera och hålla i en låtsasresa tillsammans med barnen till det land de kommer ifrån. 

Tidigare instegsjobbare har bland annat haft med sig en resväska med olika saker och satt ihop ett bildspel att 

visa upp. Barnen har fått dansa, lyssna på musik och smakat någonting från landet. P1 berättar om ett 

liknande arbete som de kallar globala veckan, det är en vecka varje år då de uppmärksammar ett speciellt 

land. Föräldrar kommer till förskolan och får berätta och visa upp någonting från landet, de äter även mat 

från den matkulturen. 

Dom hade med sig kläder en del... eller smycken men det kunde vara vad som helst, någonting som var 

förknippat med deras hemland. Det var jätteroligt och man såg hur särskilt de äldre barnen, dom… blev 

så stolta när deras föräldrar kom med det här grejerna. (P1) 

Även förskolan som P3 och P4 jobbar på har tagit hjälp av föräldrarna för att berätta om länderna. De berättar 

även om hur de försökte lyfta barnens språk i förskolan genom att be föräldrarna om hjälp med vad olika 
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saker heter på deras språk och sedan lära dem att uttala orden. De satte sedan upp lappar på väggarna med 

olika ord på de olika språken.  

P7 beskriver frågan angående arbetet som en “samvetsfråga” och berättar att de egentligen inte jobbar så 

mycket med barnens kulturer i förskolan.  

Däremot så tar ju inte asylbarnen med sig så mycket av sin kultur in i förskolan. Dom är här tre 

timmar/dag och det blir på något vis att när dom kommer hit så är dom ju här och anpassar sig rätt fort. 

(P7) 

Hon berättar att de dock har en världskarta där de satt ut bilder på barnen i de länder de kommer ifrån och att 

världskartan i sig kan väcka funderingar och diskussioner kring ämnet. P7 berättar att avsaknaden på ett mer 

medvetet arbetssätt beror på bristen av fortbildning och stöttning från förskolechefen.  

P3 och P4 uppmärksammar att oavsett vad du lär ut eller arbetar med i förskolan är det viktigt att inte 

begränsa sig till styrda aktiviteter och samlingar i arbetet.  

Man kan inte ha samling klockan nio varje morgon och lära dom någonting. ELLER HUR?? Jobba med 

det hela tiden hela dagen. (P3). 

Man kan liksom inte ha en samling och tänka check. (P4). 

Språkets betydelse 

Gemensamt för alla informanter var att språket lyfts fram som något problematiskt i förhållande till 

föräldrasamverkan, men även i dialogen mellan pedagog och barn. Alla informanter är överens om att språket 

har stor betydelse och inverkan på barnets tid i förskolan. Det pedagogiska arbetet i barngruppen riskerar ofta 

ta längre tid i och med att barnen har stora problem med språket det kräver extra tydlighet, tålamod och 

engagemang från pedagogen i den dagliga verksamheten. En pedagog nämner:  

Alltså om jag behöver säga något en gång, behöver jag istället säga det tio gånger. Man måste 

använda hela kroppen så det tär energi kan man säga” … “ Ja man måste vara… toppen…  beredd 

liksom. Det räcker inte med att säga en gång för om jag säger en gång måste jag visa med 

kroppen, med händerna, foten och kanske måste jag hoppa. (P6). 

Detta styrker P7 när hon lyfter nödvändigheten att som pedagog bredda sin fantasi i kommunikationen 

med barn. Pedagogiska verktyg som bilder och kroppsspråk är en nödvändighet för att det ska ske ett 

samförstånd mellan barngruppen och pedagogerna, det gör kommunikationen mer greppbar. Även P3, 

P5 och P6 styrker detta och använder bildstöd i verksamheten. 

Först ska dom känna sig trygga, språket är så klart jätteviktigt för att dom ska lära sig och vi 

jobbar: vi visar mycket bilder, vi sjunger, vi använder teckenstöd och det har vi märkt att det 

hjälper dom mycket att komma ihåg orden och sådant där när vi pratar med dom (P6).  

I förskolorna blir det tydligt att språket utgör en brist i kommunikationen även med föräldrarna och bristen på 

tolk försvårar samarbetet mellan förskola och hem. Tillgången på tolk är även begränsad till 

inskolningssamtal, uppföljningssamtal och överlämningssamtal. P7 talar om den frustration som uppkommer 

när de inte kan ta upp enkla vardagliga ämnen med föräldrar, som kläder eller berätta vad som skett i 
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barngruppen. Flera gånger önskar pedagogen att de kunde bära med en tolk i fickan som går att ta fram vid 

behov. P2 bekräftar detta när hon berättar att barnen ibland måste tolka åt deras föräldrar i den dagliga 

kommunikationen, samtidigt tenderar ett tolksamtal att bli formellt. P1 berättar att de vid inskolningen, då de 

har tillgång till tolk, försöker ta upp allt för föräldrarna som rör barnets tid i förskolan, hon beskriver en 

utmaning vid tolksamtal: 

Det har vi pratat om jättemycket. Man vill ju säga så mycket och så blir man så ivrig och så ska 

man berätta så mycket och så förstår dom ingenting. Det blir väldigt enkelt, men tolk det är ju ett 

måste (P1).  

Ett tolksamtal kräver förberedelse av pedagoger för att de ska få med all information, frågor och funderingar 

till föräldrarna. P6 betonar även den vikt de lägger vid tolksamtalen, hon anser att det är viktigt att lägga fram 

för föräldrarna vad förskolan är och att de har en tanke bakom allting de gör. De är även noga att lyfta för 

föräldrarna att deras åsikter och frågor är viktiga för att kunna utveckla verksamheten. 

Högtider 

Högtider är en känslig fråga i förskolan, det finns mycket osäkerhet kring hur arbetslag lyfter ämnet i 

förskolan, rädslan ligger i att göra fel och att trampa någon på tårna, menar P2. P3 berättar att de alltid går till 

kyrkan vid påsk och julhögtid. Det ges dock möjlighet att stanna kvar på förskolan för de barn som inte får 

vistas i kyrkan. Även förskolan som P7 jobbar på brukar gå till kyrkan vid påsk och jul, de är noggranna med 

att benämna att även de barn som får gå till kyrkan, men själva inte har ett intresse av det, ges möjlighet att 

stanna kvar på förskolan. P3 menar även att de vid högtider upplyser barnen om andra religioners högtider 

och traditioner.  

Vi har ju haft ett mål med det, att försöka berätta och jämföra. Ja, men när vi har.. när vi firar jul 

med julklappar. Prata om men hur gör man där? I det landet? Och försöka förklara att det är 

skillnad men det är lika bra och det är lika roligt och spännande. Så de får en viss, förhoppningsvis 

får en viss insikt om att vi lever på lite olika sätt men ändå så är det lika bra. (P3).  

Att vara konkret är viktigt, de försöker visa bilder och koppla till barnens egen verklighet i lärandet pekar P3 

på. Svårigheter i det pedagogiska arbetet har P7 stött på, hon menar att det är svårt att hinna med att lyfta alla 

barns kulturer när barngruppen representeras av många olika. Det krävs en enorm kunskap om alla traditioner 

och högtider som hon inte besitter betonar pedagogen vidare. P3 uppmärksammar att en högtid kan se ut på 

många olika sätt för olika familjer och att även familjekultur spelar in. De har tidigare haft barn och föräldrar 

berätta hur högtider ser ut hemma hos dem på så sätt får högtiden även följa med barnen till förskolan 

berättar P3 vidare. 

Fördelar med mångkultur 

Allas lika värde 

Vad flera informanter lyfte som den största fördelen med arbetet med mångkultur i förskolan var att 

barn får erfara att vi ser olika ut och har alla samma värde. De förskolor som hade inga eller få barn av 

annan nationalitet än svensk såg detta som ett hinder i arbetet med mångkultur. Dessa pedagoger ansåg 

att förståelsen för olikheter inte kommer naturlig för barnen, till skillnad från de barngrupper med barn 

av flera olika nationaliteter. Även P1 som har erfarenhet av att arbeta med barngrupper av varierande 

nationaliteter lyfter att arbetet skulle försvåras i en icke mångkulturell grupp. Hon menar att de minsta 
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barnen lär sig genom upplevelser och att det är svårt att lära ut mångkultur på ett konkret sätt. P3 

berättar att trots utmaningen att arbeta i en, vad de anser icke mångkulturell förskola, försöker de att 

konkret visa bilder och berättelser som sedan kopplas till barnens verklighet. Avdelningen hade tidigare 

haft ett barn som bar slöja. Pedagogen berättade att i och med barnets öppenhet och att personal aldrig 

gjorde någon stor sak av det, tyckte inte resten av barngruppen att det var något konstigt.  

Även P5 berättar om hur de anser att deras arbete med mångkultur gynnas av att ha en instegsjobbare på 

avdelningen.  

Egentligen först bara av att vara här, att dom får se. Nu bär vår instegsjobbare slöja och bara att få 

se det, det var jättespännande från början, men det är ingen “big deal” längre. Barnen var lite 

rädda från början, men inte alls nu. (P5). 

Även de förskolor med fyra eller flera barn av olika nationaliteter lyfter att de är viktigt för både dem 

själva och för barnen att få se mångfald. P4 menar på att mångfald av alla dess slag är något som barnen 

kommer att mötas av hela livet. Hon lägger vikt vid att barnen får se och lära sig att trots att vi kanske 

inte talar samma språk till en början, kan vi kommunicera på andra sätt. P7 lyfter även att samhället har 

genomgått stora förändringar och det är viktigt för såväl barn som pedagoger att vara en del av och 

förstå dessa förändringar.  

Ja men det är nyttigt både för barn och vuxna, vi lever ju i en värld som är mångkulturell. Jag har 

två adoptivbarn och jag vet ju hur de har haft det när de växte upp, då var dom jätte annorlunda, 

idag är de inte det. Idag är det ju inte konstigt att vi ser annorlunda ut eller klär oss annorlunda. 

Det var inte så länge sen det sågs som någonting konstigt. Jag menar när jag jobbade första åren 

som förskollärare hade vi ju kanske ett adoptivbarn i hela området och asylbarn fanns ju inte då. 

Idag är det en stor del av vår värld. Det blir ju en naturlig dialog ibland om krig, och varför bor 

dom här, varför kan de inte bo där de är födda? Det ger ju väldigt många positiva effekter. (P7). 

Det är även värdefullt för barn att få se och vara del av en mångkulturell barngrupp, det lyfter P1 som 

berättar att det är något som även föräldrar belyst som positivt för deras barn. 

P6 som arbetar med asylbarn berättar hur de arbetar med att belysa olikheter. Hon berättar att de brukar 

besöka andra förskolor för att leka, träffa och ha kontakt med andra barn. Hon berättar även att bakom 

allt material de köper in till förskolan finns en pedagogisk tanke. Pedagogen menar att förskolechefen 

hjälper till och uppmuntrar genom att alltid fråga vad tanken är bakom varje inköp. Dockorna har olika 

färger, de har även böcker som belyser att vi alla ser olika ut. Pedagogen uppmärksammar dock att hon 

inte tror att barnen själva lägger någon större tanke till hårfärg eller hudfärg utan att det är mer vuxna 

som gör det, de har på avdelningen aldrig upplevt att barn valt bort en lekkamrat av sådana orsaker.  

Hinder för arbetet med mångkultur 

Att arbeta med de yngsta 

Något som P1 och P2 lyfte som svårighet med arbetet i mångkultur är arbetet med de allra yngsta barnen. De 

betonar att de fått intrycket vid aktiviteter att de yngsta barnen inte riktigt förstår vad de handlar om då de 

barnen inte vet vad ett annat land är för något. Många av dem kan dessutom ha kommit till Sverige som 
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väldigt unga eller vara födda i Sverige berättar P2 vidare. P1 pekar på att det är viktigt att de här barnen får se 

och uppleva för att lära sig och att lärandet måste vara väldigt konkret. 

Kompetens och ansvarstagande 

P7 uppmärksammar svårigheten att uppfylla sitt läraruppdrag, samtidigt som vissa situationer i förskolan 

även kräver att de ska vara psykolog och arbeta med integration på samma gång. Kunskap och kompetenser 

som de som förskollärare och barnskötare inte har. Att det är svårt när föräldrarna inte får information från 

migrationsverket när de ska infinna sig på olika ställen, det är ingen ovanlighet att arbetslaget tar på sig den 

uppgiften. Till skillnad från de flesta förskolor som vi har intervjuat finns det en förskola som har tillgång till 

två utomstående manliga resurser som arbetar med integration. Den ena hjälper immigranter genom att 

förenkla kommunikationen med myndigheter, kommun och föräldrar där han bland annat förklarar 

immigrerade föräldrars rättigheter i Sverige. Han bidrar även med pedagogiskt språkmaterial till förskolan, 

exempelvis sagoböcker med tillhörande språkpenna som läser av texten och omvandlar den till ett annat 

språk. I sitt arbete samarbetar han med en annan manlig resurs som stöttar asylsökande föräldrar och 

underlättar övergången för barn som förflyttas upp till skola från förskola 

Fortbildning och kompetensutveckling 

Vad som framgick som stora skillnader vid intervjuerna var den mängd fortbildning och stöttning som 

pedagogerna tillgavs av förskolechefen. P6 berömmer förskolechefen för det stöd som de fått i arbetet, hon 

berättar även att hon fått ta del av en mängd olika föreläsningar för ökad kompetens inom arbetet med 

asylbarn som hon berättar har varit enormt givande. P7 har en helt annan erfarenhet, hon beskriver hur hon 

vid ett flertal tillfällen lagt ut en förfrågan om kompetensutveckling inom ämnet mångkultur för att på ett 

rättvist sätt kunna ta emot och arbeta med barn av olika kulturella bakgrunder.  

Ja men alltså då jag frågade första gången fick jag till svar att "det har funnits men det gav inte så 

mycket". Och någon gång var det som att "det finns inte så många sätt att lära sig det jobbet". Men 

på något sätt tycker jag att jag inte ska stanna där, för det måste finnas resurser. (P7) 

Hon berättar att hon i dagsläget känner en osäkerhet i arbetet och att hon får kämpa med att ha tilltro till sig 

själv och sitt arbetssätt. P7 anser att det är en ny situation att ha så många barn från andra länder än Sverige i 

en barngrupp och hon känner att varken erfarenheten eller verktygen finns för att klara arbetet på bästa sätt. 

P3 berättar att hon har upplevt skillnader i ämnet mångkultur i förskolan idag, i jämförelse med för några år 

sedan. När de fick de första immigranterna till förskolan fanns det inte mycket kunskap inom området, de 

fick själva tänka ut hur de skulle kunna arbeta. Idag ser verkligheten annorlunda ut genom att det finns mer 

stöttning att få menar P3 vidare.  

Kulturkrockar 

När vi frågade informanterna om vilka svårigheter de kan se med att arbeta med mångkultur kommer det upp 

flera saker. En av svårigheterna som nämns är när förskola och hem ser saker väldigt olika och det i sin tur 

ger upphov till kulturkrockar. Ibland är det någonting som förskolan bara kan bli varse om genom det 

pedagogiska mötet, eftersom att det inte finns någon förberedande information eller kunskap om det. En 

kulturkrock som lyfts i intervjumaterialet är att synen på förskolan kan se olika ut och att föräldrarna sällan 

har tidigare erfarenhet av förskola som institution. Föräldrar har ofta uppfattningen att förskolan bara är till 

för lek, medan pedagogerna ser den svenska förskolan som mer än bara en lekplats. Leken är ett verktyg för 

att barnen ska utveckla lärande och färdigheter vilket P6 uppmärksammar för föräldrarna.  
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En annan kulturkrock som vi har stött på är den svenska förskolans tradition av att vistas utomhus i alla 

väder. P6, P1 och P2 lyfter att andra kulturer spenderar inte lika mycket tid utomhus utan stannar inne vid 

dåligt väder, barnen och föräldrarna har ingen vana av att vara utomhus. P6 lyfter vikten av att ta hänsyn till 

deras levnadsvanor, men samtidigt förklara varför förskolan gör som de gör. Hon beskriver hur en dialog 

med föräldrarna kan se ut: 

Det vet jag själv som kommer från Irak att det blir så. När det regnar är vi inne, när det är kallt är vi 

inne och det blir den där krocken liksom:  

- Ska ni gå ut?  

- Ja, vi ska gå ut.  

- Kallt!  

- Dom rör på sig.  

Liksom föräldrarna blir så där lite oroliga:  

- Ska ni verkligen gå ut?! Det är kallt, dom kommer bli förkylda.  

Men var det minus 30° har vi varit ute och jo, dom vänjer sig efter ett tag. Barnen tycker mycket om att 

gå ut, det är de vuxna som  är lite rädda (P6).  

Ett problem som förskolan ofta tacklas med är bristen på medtagna kläder för utevistelsen. P1 benämner att 

problemet uppkommer i och med föräldrarnas ovana att vistas ute. P6 upplever det som ett ekonomiskt 

problem och hänvisar föräldrarna till diverse second hand butiker där de kan få tag på kläder till en billig 

peng. Att som förskola stå för extrakläder så att det ska räcka till alla barnen menar båda pedagogerna på inte 

är hållbart.  

Trygghet 

P6 och P7 lyfter en importens av att barn ska känna sig trygga och att förskolan ska utgöra en trygg plats för 

barnen, innan de kan kunna utveckla nya kunskaper och färdigheter. De barn som kommer till förskolan har 

med sig olika erfarenheter i bagaget, en del bär på rädslor sedan tidigare och en del barn har upplevt krig. P7 

berättar även ett exempel när de skulle ut på en skogsexkursion tillsammans med barnen. På väg till skogen 

blev en flicka hysteriskt ledsen, hon skrek för att hon ville stanna kvar på förskolan men var ändå tvungen att 

följa med ut till skogen. Flickans upprördhet dämpades inte förrän hon var tillbaka på förskolan. Vid senare 

reflektioner drog förskolan slutsatsen att flickans upprördhet berodde på att hennes trygghet var förskolan, 

där hon visste att hennes föräldrar kunde hitta henne. Flickan som inte förstod språket var inte medveten om 

utflyktsmålet resonerar P7. Vidare berättar P7 att förskolan tagit lärdom av händelsen och ändrat arbetssätt 

till att ge bildstöd en större plats i verksamheten för att visa barnen var de ska innan de ger sig iväg. 

Segregering och särskiljning i förskolan 

En svårighet flera informanter lyfte var att det i förskolan är väldigt viktigt att barn omges av vuxna med 

goda värderingar, då P3 menar att barn inte föds med värderingar, utan ärver och reproducerar beteenden som 

de själva observerat i deras näromgivning. Egenskaper som empati, förståelse och acceptans mellan varandra 

kan därför bara läras ut till ett barn om pedagogen själv förhåller sig som de lär. 

Man märker ju det även på förskolan att det finns barn som har lust att göra såhär troligtvis säger 

föräldrarna så här; "Men kolla så fet hon har blivit", "Men vad har hon på sig?", när de ser på TV; 

"får man sitta i TV och se ut sådär?".  

Ja, men hör ni? Det är ju det barn hör. De föds ju inte med att tycka att du har samma tröja varje 
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dag, eller att jag har tjock mage eller vad det kan vara. Det gör dom inte, utan det här är något 

som de matas med (P3).  

P4 och P3 diskuterar även om hur viktigt det är att pedagoger behåller en professionell hållning inför barnen 

och föräldrarna. En professionell hållning beskrivs som neutral och att pedagoger bör lämna personliga 

åsikter om andra människor i hemmet. Samtidigt talar de om att pedagoger är skyldiga att arbeta med sina 

fördomar och dömande åsikter men även att komma ihåg att aldrig visa dessa tankar på förskolan. Om någon 

i arbetslaget skulle uttrycka dömande åsikter anser både P3 och P4 att pedagoger ska föra en ärlig dialog med 

varandra, att alla ska påminna varandra om att utgöra ett gott exempel. I deras diskussion framkommer det 

även att det kanske inte alltid fungerar på det viset och att det vore särskilt svårt om någon i arbetslaget hade 

en fördomsfull hållning. Det är viktigt att inte låta diskriminering ske och att våga säga ifrån när man anser 

att någon säger något kränkande om någon annan person resonerar P3 vidare.  

I intervjuerna tar flera pedagoger upp att det görs en administrativ åtskiljning mellan förskolor och att denna 

åtskiljning speglar det lokala närområdet. Pedagogerna upplever att en del förskolor är mer privilegierade än 

andra, medan vissa förskolor får ta sig fram på lägre villkor. Det verkar ske en uppdelning mellan 

höginkomsttagande föräldrar, föräldrar som invandrat, ensamstående föräldrar eller föräldrar som är 

låginkomsttagande upplyser både P2 och P5 om. P2 nämnde att hon hört yrkesverksamma inom förskolan 

benämna ett förskoleområde för "solsidan", baserat på att området består av familjer med högre inkomst och 

en mindre invandrartäthet än P2 område. För att undvika denna diskriminering och fördomar mot så kallade 

invandrartäta områden menar P4 att det vore klokast att inte placera ut alla immigranter på samma ställe. 

Debatten började redan när de första flyktingarna kom till Sverige. 

Nä för jag vet att vi pratade om det och tänkte det när de kom alla de här flyktingarna. Att de 

måste ju komma hit, de måste ju pytsa ut dem på lite olika ställen men de gjorde inte det. (P4) 

Även om det inte är någon uttalad diskriminering visar det på en särskiljning som görs administrativt. I 

intervjumaterialet framkommer det att det finns en farhåga hos pedagoger att barn ska göra skillnad på 

varandra på ett negativt sätt. P7 styrker detta när hon berättar om att de upptäckt att barn av annan nationalitet 

än svensk hade med sig främlingsfientlighet hemifrån. Under en period upplevde pedagogen att det var tungt 

och att det var obehagligt att barnen inte var snälla med varandra.  

Det är också nått som man inte tänker på, barn som är fem år, kan de vara så mot varandra? Men har 

de lärt sig att man ska vara så, så är man ju så (P7). 

Det är svårt att förstå att grannens barn kan man spotta eller räcka ut tungan åt andra barn för att de 

kommer från ett land som är sämre än vårt. Det var riktigt tufft, hur jobbar man med det när man har 

språket och föräldrarna som hinder för att man vet att det är därifrån de får de ifrån (P7). 

Som åtgärd hade förskolan kallat till tidigarelagda utvecklingssamtal där de förklarat för föräldrarna att 

förskolan arbetar utifrån att alla barn ska ha samma värde oavsett ursprung, något de även lyfte i 

barngruppen. När vi sedan frågade informanten om förskolan upplevt en förbättring svarade hon att innan 

terminen var slut hade hon sett en förbättring hos den barngruppen, men tyvärr är det ett återkommande 

problem hos nya barngrupper som skolas in i förskolan.  
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Sammanfattning resultat 

Sammanfattningsvis finns en osäkerhet kring begreppet mångkultur, vad det innefattar och hur det 

kan ge sitt uttryck i verksamheten. Trots att många av pedagogerna ansåg att vi alla är lika och att i 

slutändan handlar det om inkludering, märktes det en tydlig skillnad på “vi” och “dom” i 

informanternas svar. Vad som framkommer i alla informanternas svar  är att språket är en viktigt 

faktor. Arbetet underlättas av pedagogiska verktyg för att göra sig förstådd i kommunikationen med 

barn och vårdnadshavare och i arbetet med barns språkutveckling. Kommunikation utgör en viktig 

komponent för att skapa goda relationer.  

Samhället har genomgått stora förändringar i och med en ökad invandring, det beskrivs som positivt för både 

pedagoger och barn. Det är viktigt att som pedagog ha ett förhållningssätt baserat på förståelse, kunskap och 

fördomsfrihet för andra människor, för att visa barnen hur en bra förebild ser ut. 

Analys 

Mångkultur som begrepp och arbetet i förskolan 
Majoriteten av informanterna i detta examensarbete beskriver begreppet mångkultur i enlighet med 

Lunneblad (2009) som mer än att bara innefatta barn från olika länder utan även omfattar faktorer som kön, 

social tillhörighet, hemland, vanor, tankesätt och familjehistoria. För forskaren handlar mångkultur sålunda 

om mer än att bara fokusera på länder och språk. Arbetet med mångkultur beskrivs dock av informanterna 

som ett arbete med språk, mat, dans, sång och musik, något som Lunneblad (2009) uppmärksammat i sin 

forskning som vanligt förekommande i förskolors arbete med mångkultur. En av informanterna lyfter med en 

viss upprördhet att det inte fungerar att lära ut något om det begränsas till samlingar och aktiviteter utan det 

ska genomsyra hela verksamheten och lyftas under hela dagen. 

I frågorna angående mångkultur i förskolan syftade alla informanternas svar på att mångkultur berörde barn 

av andra nationaliteter och etniciteter. P1 berättade att hon trodde vi hade hört av oss till dem just på grund av 

att deras barngrupp består av blandade etniciteter. De förskolor med inga eller få barn från andra länder än 

Sverige bekräftade även detta när de i sina berättelser om mångkultur lyft hur de arbetade när de hade en barn 

av andra nationaliteter. Lunneblad (2009) skriver att i Sverige kopplas mångkultur till förskolor som ligger i 

invandrartäta områden. Informanterna såg bristen på flera etniciteter i gruppen som ett hinder för att i 

praktiken arbeta med mångkulturella frågor. 

Problematiker med mångkultur i förskolan 
I syftet vill vi undersöka vilka problematiker informanterna kunde se i arbetet med mångkultur i förskolan 

och kulturkrockar i förskolan nämndes av flera informanter. Många hade stött på kulturkrockar inom samma 

områden, som den kritik förskolan fick av föräldrar för att barnen vistas ute i dåligt väder och att föräldrarna 

hade svårt att se förskolan som en institution. Båda dessa kulturkrockar nämns även av Bozarslan (2010). 

Informanter lyfte även i enlighet med Bozarslan (2010) att genom tydlighet och en öppen kommunikation 

kan en förståelse för varandra och varandras sätt att göra och vara uppstå.  

Utifrån vår insamlade data framkommer det att flera informanter upplever att det administrativt görs en 

skillnad på förskolor. Informanterna menar att förskolor med en majoritet ensamstående, låginkomsttagande 

eller föräldrar med annan härkomst än svensk drabbas av sämre villkor än förskolor med höginkomsttagande 

eller svenskfödda föräldrar, detta som följd av den segregering som sker. Samma problematik finner 
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Lahdenperä (2008) som i sin egen kvalitativa undersökning visar på att ett flertal rektorer som intervjuats såg 

segregering i området som det största problemet. 

Normer, etik och värderingar 

Sammantaget utifrån vår kvalitativa undersökning blir det tydligt att alla informanter betonar att barnen ska 

lära att respektera och inte göra en värdeskillnad på varandra. Detta överensstämmer med Lunneblad (2009) 

som framhåller att barnens respekt för varandra är en förutsättning för att interkulturellt lärande kan ske när 

flera olika kulturer möts och samspelar. I informanternas svar blir det tydligt att det finns en svårighet i att 

särskilja det pedagogiska arbetet med mångkultur och adjektivet mångkultur. Det finns en stor osäkerhet för 

vad mångkultur i en pedagogisk verksamhet innebär. Lahdenperä (2008) förklarar det som det 

"interkulturella lärandet" som i sin tur kräver en pedagogiskt aktion, handling eller process medan 

mångkultur bara är ett begrepp som beskriver en situation eller ett tillstånd. Det blir även tydligt att vårt urval 

av förskolor utgår ifrån svenskhet som norm när de samtalar om hur de arbetar eller skulle kunna arbeta med 

mångkultur i förskolan. Lunneblad (2009) styrker detta i sin forskning som visar att den svenska förskolan 

framhåller svenskhet som en norm för det pedagogiska arbetet. Dahlgren (2012) skriver på liknande sätt att 

ett monokulturellt förhållningssätt dominerar i förskolan, som hon menar beror på att  människan i sin 

tolkning av omvärlden utgår från sin egen kulturella referensram.  

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

För att införskaffa djupgående och relevant information inom i förhållande till examensarbetets syftet valdes 

intervju som metod för insamling kvalitativ data. Tanken var att vi skulle få berättelser, åsikter och djupare 

reflektioner från vårt urval informanter angående mångkultur i förskolan. Intervjuerna fungerade bra och en 

mängd relevant data insamlades från informanterna. En möjlig problematik som vi ser i efterhand är att 

informanterna inte ges möjligheten att svara anonymt i intervjuer, därför finns en osäkerhet om svaren 

speglar verkligheten. Vid intervjutillfällena tillämpades en intervjuguide som fungerade bra i relation till 

studiens syfte. Självsäkerheten i rollen som intervjuare stärktes i de senare intervjuerna, vilket speglas i den 

mängd information som erhölls under de första respektive de sista intervjuerna. De flesta informanterna tog 

hänsyn till vårat önskemål att arbeta ostört under intervjun, en av informanterna hade dock glömt att 

intervjun skulle äga rum och därför fick samtalet hållas under en utflykt i barngrupp. Det var även den enda 

intervju där inspelning inte tilläts, vilket kan ha stor påverkan för den mängd data intervjun resulterade till. 

Vår tanke var att bearbeta datan utifrån frågorna i intervjuguiden men vi upptäckte att informanternas svar 

väldigt sällan hölls sig till intervjufrågan, därför blev kategoriseringen svår att arbeta utifrån. Istället valde vi 

att se vilka samband vi kunde hitta i datamaterialet för att sedan gruppera svaren under rubriker. Larsson 

(2011) menar att vid bearbetning och analys är det en fördel att testa kategorisera på flera sätt då det ger en 

möjlighet till nya infallsvinklar och slutsatser. Forskaren menar vidare att genom att ställa olika uppfattningar 

i relation till varandra kan nya slutsatser dras.  

Litteraturen hittades i tidigare kurslitteratur, sökningar på Google Scholar och databasen DIVA,  Umeå 

universitets digitala arkiv för vetenskapliga artiklar. Sökorden som användes för att få fram träffar var 

mångkultur,  mångfald, interkultur och interkulturalitet. Det var lätt att hitta artiklar och information som 

ansågs relevant för studiens syfte, svårigheten var istället att begränsa sig och välja bort litteratur som 

betraktades intressant men som inte var i linje med studiens syfte. 
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Resultatdiskussion 

Svenskheten som norm 
Förskolan står inte utanför samhällets kulturella mångfald och en aktuell fråga blir vilken kultur som lyfts 

som normativ. Hos majoriteten av de förskolor som besöktes under examensarbetet utgick pedagogerna från 

den svenska normen. Dahlgren (2012) skriver att vi utgår från vår egen kulturella referensram i tolkning av 

vår omvärld. Lunneblad (2009) menar att mångkultur i förskolan ofta kopplas till de förskolor som har en 

hög andel barn av andra nationaliteter och etniciteter. Detta är något som vi märkt såväl under 

examensarbetet som under våra verksamhetsförlagda utbildningar.  

Mångkulturella aktiviteter  

Ett tydligt samband mellan vad informanterna uppmärksammade sågs i att de flesta informanter lyfte styrda 

aktiviteter och samlingar i arbetet med mångkultur, ingen av informanterna nämnde en likabehandlingsplan. 

Under dessa tillfällen var fokus centrerat på vad Lunneblad (2009) talar om som det positiva med kulturer, 

exempelvis dans, sång och mat. P3 och P4 lyfte däremot vikten av att arbeta och lära ut under hela dagen, 

inte bara under samlingar och aktiviteter. Här anser vi att det är ett fortgående arbete utan slut och att det ena 

behöver inte utesluta det andra.  

Svårigheten i att tala om mångkultur  

I rädslan för att uppfattas som främlingsfientlig i det här examensarbetet ser vi i likhet med vad P2 nämner, 

nämligen en varsamhet angående vilka begrepp man använder och hur man uttrycker sig. Goldstein-Kyaga, 

Borgström & Hübinette (2012) tar detta vidare och beskriver en möjlig problematik, nämligen en överdriven 

öppenhet för även vad som i Sverige är olagligt. Vi tänker att kraven och toleransen kan uppfattas som olika 

beroende på ursprung, vad som anses acceptabelt i en viss kultur kan ses som oetiskt inom en annan kultur. 

P7 beskriver i intervjun den fientlighet som kan ligga djupt rotad mellan olika folkslag, pedagogen upplevde 

att barnens rasistiska åsikter som de hade med sig till förskolan, har sina rötter i hemmet. Kulturkrockar kan 

även uppstå i verksamheten när föräldrar och förskola har olika synsätt, något som såväl Bozarslan (2010) 

och informanterna nämner. När dessa typer av krockar uppstår anser vi att det är viktigt att förskolan har en 

värdegrund pedagogerna tror på och står fast vid, vilket kräver en väl utförd dialog mellan förskola och hem 

och riktlinjer för bemötande.  

Segregering 

I samtal med informanterna lyfts både för- och nackdelar i hur barn från andra länder inte fördelas på olika 

förskoleområden. Vi känner en kluvenhet inför detta eftersom besöket på asylförskolan visar att barns 

lärande gynnas av den kunskap och material som medvetet valts ut utifrån behovet i deras barngrupp. Ett 

huvudfokus läggs på att barnen ska lära sig det svenska språket och förskolan har enorma resurser för 

kommunikation och att göra sig språkligt förstådda. En annan fördel som pedagogen uppmärksammade var 

den minskade storleken på barngruppen som gör att de barn som är i behov av stöttning får den hjälp de 

behöver. Nackdelen med att inte sprida ut barn med olika ursprung på flera förskolor blir att barn går miste 

om det kulturella utbytet och lärandet det medför. Eftersom att vi anser att barn lär sig i samspel med 

varandra och leken spelar en stor roll för vilken världsbild och värdegrund som barnen utvecklar. Vi anser 

även att förskolan ska spegla hur samhället ser ut och att den segregering som sker bör motverkas i förskolan, 

annars ser vi risken att barn utvecklar ett “vi och dom”- perspektiv. 

I diskussion med annan förskolepersonal hade P2 hört benämningen ”solsidan”  angående  förskolor med 

familjer med högre socioekonomisk status, det vill säga gjordes en uttalad distinktion mellan olika 
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förskoleområden enligt P2. I studiens syfte vill vi undersöka vilka metoder, verktyg och faktorer som 

påverkar pedagogernas arbete med mångkultur. I resurserna märktes stora skillnader mellan verksamheterna, 

vilka verktyg och faktorer förskolorna hade tillgångt till påverkades av detta. Vissa förskolor fick stöd i form 

av god personaltäthet i relation till barngruppens storlek. En förskola hade tillgång till två manliga resurser 

som tog hand om arbetsuppgifter som står utanför förskolans arbetsområde. En annan informant kände en 

enorm stress över att ta hand om dessa arbetsuppgifter och vi tror att det är vanligt att förskollärare krävs ta 

hand om arbetsområden som står utanför deras kompetens. Vi tänker att det beror på att förskollärare är ett 

yrke kopplat till människor med olika erfarenheter, livssituationer, förutsättningar och behov.  

Mångkulturellt arbete utan givna svar  

Att lyfta ett ämne som mångkultur i förskolan har framgått vara en komplex uppgift, litteraturen talar många 

gånger motsägelsefullt eller lämnar ett tomrum öppet för tolkning. P7 benämner att hon har sökt stöttning och 

kompetensutveckling vid ett flertal tillfällen inom området mångkultur i förskolan. Hon har dock fått avslag 

från förskolechefen på grund av att denne anser att det är ett ämne som inte går att lära genom teori. Vi ser 

den svårighet som förskolechefen uppmärksammar i och med att arbeta med barnens egna kulturer innebär 

att arbetssättet måste anpassas till varje individuell barngrupp, därför finns inga givna svar. Vi anser att allt 

inte går att lära sig genom teori, men ser ändå en nödvändighet i att pedagogerna får den stöttning som 

efterfrågas. Det kan ge inspiration och motivation till ett möjligt tillvägagångssätt som de själva kan 

vidareutveckla, annars ser vi risken att pedagoger stagnerar i det pedagogiska arbetet och förskolans 

utveckling likaså. 

Slutsatser och fortsatt forskning 

I den här studien framkommer tydliga tendenser gällande liknande förhållningssätt till mångkultur och sätt att 

arbeta med mångkultur. Vi tänker att den osäkerhet som råder kring arbetet med mångkultur i förskolan och 

kring begreppet, har varit en bidragande faktor till de svar vi fått från informanterna. I och med att 

informanterna ser begreppet mångkultur som att det bara innefattar barn av andra nationaliteter och 

etniciteter innebär det att de inte berättat för oss att de arbetar med andra mångkulturella faktorer som kön 

eller sexuell läggning. När vi kritiskt granskar vår roll i denna undersökning ser vi en möjlig problematik i att 

informanternas svar kan ha påverkats utav att vi omedvetet vinklat frågorna till att lyfta fram mångkultur som 

arbetet med barn av olika nationaliteter och etniciteter. Samtidigt ser vi inte en möjlighet att revidera 

intervjuguiden utan att styra frågorna åt något håll.  

Lahdenperä (2008) betonar att ett interkulturellt förhållningssätt bygger på att vi lär oss av varandra och ser 

varandras erfarenheter som en resurs. Forskaren menar också att mångfaldsarbete är svårt, men med ett 

medvetet ledarskap och arbetssätt kan avvikelser från normen ses som en tillgång och leda till något positivt. 

Vi önskar att en interkulturell pedagogik som Lahdenperä (2008) beskriver ska få fäste i förskolan. En vän 

sade häromdagen att; “vi är nog rasister om man jämför med vad min sons generation kommer vara när de 

blir äldre”. I sitt uttalande syftar han till det arbete och de framsteg som skolan och förskolan har gjort inom 

mångkulturellt arbete.  

Vi har som P2 upplevt en rädsla att trampa folk på tårna och diskussionen kring vilka begrepp som anses 

lämpliga har vi gång på gång lyft. Vi har en förståelse för den rädsla som vi upplever finns hos pedagoger för 

att säga något som kan misstolkas eller uppfattas som utpekande. Rädslan ser vi som en spärr i diskussionen 

kring mångkultur i samhället eftersom det resulterar till att ämnet blir tabubelagt. Flera av de begrepp som är 

relaterade till människor med olika ursprung upplever vi är negativt laddade, samtidigt anser vi att använda 
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sig av dessa begrepp tydliggör vad det är vi vill lyfta och diskutera. Detta vore ett ämne att undersöka i 

kommande forskning då vi önskar se en förskjutning och en utveckling till att begrepp rörande invandring 

ska framstå som en positiv resurs istället för att tolkas som negativt.  
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Bilaga 1 - Följebrev 

 

TACK!  
 
Först och främst tack till dig som tar dig tiden att svara på några frågor angående mångkultur i förskolan. Vi 

heter Linda Larsson och Sofie Johansson, vi studerar sista terminen på förskollärarprogrammet och är nu mitt 

i examensarbetet.  

 

Vårt examensarbete rör mångkultur i förskolan och fokuset ligger på hur förskolan arbetar  utifrån 

verksamheten och barngruppens sammansättning. I vår intervju kommer vi att utgå från de vetenskapliga 

principer som vetenskapsrådet lyfter. Det innebär att om ni har gått med på att samtalet spelas in, kommer 

filen direkt efter att den transkriberats att tas bort. Era uppgifter, namn, förskolans namn och plats kommer i 

redovisningen att förbli anonyma. Ingen utöver oss (Linda och Sofie) kommer få uppgifter om vilka förskolor 

vi besökt i studien. Det är okej att när som helst under intervjun avbryta eller välja att avstå från att svara på 

någon fråga och det är ingenting vi kommer att ifrågasätta. 

 

Om ni har några frågor angående undersökningen eller kommer på något att tillägga i efterhand får ni gärna 

höra av er till oss.  

 

[Kontaktuppgifter] 
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Bilaga 2 - Intervjufrågor 

 
 Vilken utbildning har du kopplat till förskolans verksamhet? 

 
 Under hur lång tid har du arbetat inom förskolan och hur länge har du arbetat på just detta ställe? 

 
 Anser ni att ni har en mångkulturell barngrupp idag? Motivera? 

(Hur ser variationen av nationaliteter i barngrupp och personalgruppen ut?) 

 
 Vad är mångkultur för dig? 

 
 Hur jobbar ni med mångkultur i verksamheten? 

(Är föräldrar involverade?) (Hade du valt detta sätt?)  

 
 Hur skulle ni arbeta om barngruppen inte såg ut som den gjorde idag? 

(Annan variation på nationaliteter?) 

 
 Hur arbetar ni/hade ni arbetat med ett barn av annan kulturell bakgrund? 

 
 Vilka fördelar kan du se med att arbeta med mångkultur i förskolan? 

 
 Vilka svårigheter kan du se med att arbeta med mångkultur i förskolan? 

 
 Är det något du skulle vilja tillägga? 

 
 
 

 

 

 

 


