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Sammanfattning 

 

Lindkvist, K. (2011) En mångkulturell förskola-…………….. Examensarbete i 

lärarprogrammet. Gävle: Högskolan i Gävle.  

I denna studie har jag undersökt vad fyra olika förskollärare anser om hur det är att arbeta i en 

mångkulturell förskola och om den mångkulturella sammansättningen i barngruppen har 

någon betydelse för hur de arbetar med att nå de pedagogiska målen på förskolan. 

Intervjuerna gjordes på två olika förskolor men i samma del av kommunen. Det som framkom 

av studien är att det inte är något annorlunda med en mångkulturell förskola förutom att det 

kan uppstå missförstånd på grund av svårigheter med språket. Samtliga förskollärare ansåg 

det var oerhört givande att arbeta på förskolorna och att de tyckte att det var en fördel att 

barnen tidigt fick lära sig att alla människor är lika oavsett hudfärg och etnisk bakgrund. Det 

tycker att det är synd att de inom kommunen väljer att inte fördela de barn som finns som har 

utländskt bakgrund på flera förskolor i kommunen utan att de flesta kommer till deras 

förskolor. Det skulle skapa en större förståelse för andra kulturer om de valde att göra så anser 

de. 
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1 Inledning 

Vi lever idag i ett mångkulturellt samhälle. Vi möter dagligen nya kulturer och människor 

med olika erfarenheter och bakgrunder. Förskolan är många gånger barns första möte med 

världen utanför sin egen familj, och för de barn som har flytt från andra länder kan det vara 

det allra första mötet med den svenska kulturen. Efter att gjort min verksamhetsförlagda 

utbildning på en mångkulturell förskola så väcktes mitt intresse för den mångkulturella 

förskolan. Hur pedagogerna arbetar på förskolan och om det skiljer det sig något från en 

annan inriktad förskola. Mitt syfte är att ta reda på hur de i två olika mångkulturella förskolor 

arbetar för att nå målen i Läroplan för förskolan [Lpfö 98]. I en mångkulturell förskola har 

pedagogiken en stor betydelse och är extra viktigt för skolans demokratiska uppdrag, att 

barnen får känna ett verkligt samband mellan lärande, kunskap, samhälle, demokrati, framtid 

och motivation (Lorentz, 2009). I den reviderade versionen av Lpfö 98 står det hur viktig 

förskolan är som mötesplats för att kunna förbereda barnen på det alltmer internationaliserade 

samhället: 

Den växande rörligheten över nationsgränserna skapar en kulturell mångfald i 

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

människa oavsett bakgrund (Ibid, s 4) 

Det är viktigt att man blir medveten om sin sociala och kulturella prägling för att kunna förstå 

hur man reagerar mot det som är annorlunda. Sverige är ett mångkulturellt samhälle och 

förskolan är en del av vårt samhälles politiska intentetioner och en mötesplats för människor 

med olika bakgrund och erfarenheter (Lunneblad, 2008). Pedagogerna i förskola/skola har en 

viktig roll då de ofta är barnens och familjens första kontakt med det svenska samhället. Som 

pedagog behöver man vara medveten om sin egen kulturella bakgrund för att förstå andras. 

Det kan vara svårt att arbeta med barn från andra kulturer, och då särskilt med de som har flytt 

från sina ursprungsländer. Det kan väcka en del starka känslor som kan vara svåra att hantera 

(Ellneby, 2007). Pedagogerna på förskolan ställs inför fler utmaningar när barn med olika 

bakgrund ska samsas. Att man ska främja olikheter i förskolan är en självklarhet och att börja 

se olikheter som något positiv redan när barnen är små bidrar till ett samhälle med ökad 

förståelse och där vi alla har något att lära: 
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Det svenska samhällets internationalisering ställer höga krav på människors 

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

Förskolan är en social och kulturell mötesplats som kan stärka denna förmåga och 

förbereda barnen för ett liv i ett alltmer internationaliserat samhälle. Medvetenhet 

om det egna kulturarvet och delaktighet i andras kultur ska bidra till att barnen 

utvecklar sin förmåga att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar. 

Förskolan ska bidra till att barn som tillhör de nationella minoriteterna och barn 

med utländsk bakgrund får stöd i att utveckla en flerkulturell tillhörighet (Lpfö 98, 

s 6) 

 

I denna undersökning kan vi se fyra förskollärare som ger sin syn och sina reflektioner på hur 

det är att arbeta på en mångkulturell förskola i ett modernt samhälle, och hur de arbetar för att 

nå de pedagogiska målen i förskolan. 
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2 Bakgrund 

Idag lever vi i ett vad vi kallar mångkulturellt samhälle, och mångfalden i befolkningen ökar 

stadigt. I början på 1900-talet var antalet personer som var födda utomlands ca: 0,7 % av 

befolkningen i Sverige. 30 år senare uppgick antalet till 1 % och under 1950 talet var siffran 

uppe i 2,9 %. I början på 2000-talet var vi uppe i drygt 20 % (Andersson & Sander, 2009) 

Det är svårt att hitta en definition som är klar när det gäller att förklara innebörden av ett 

mångkulturellt samhälle skriver Lunneblad (2008), men det innefattar ett helt samhälle med 

dess invånare som har olika etniska, traditionella och religiösa bakgrunder. Sverige har alltid 

varit ett samhälle med olika kulturerfarenheter med tanke på att alla har olika tillgångar till 

egendom, utbildning språk och miljö (Lunneblad). Idag betonas det på det mångkulturella ofta 

med tanke på etnicitet och religiösa skillnader. Både kultur, religion och olika traditioner är av 

betydelse för hur vi bemöter den mångkulturella förskolan och det samhälle vi lever i. Därför 

har jag valt att förklara de begreppen lite närmare. 

2.1 Kulturbegreppet 

Vad menas egentligen med begreppet kultur? Ordet kultur förekommer ofta tillsammans med 

begreppen traditioner och religion men här utreds begreppen var för sig. De flesta som hör 

ordet kultur tänker på vad som finns att erbjudas i ett samhälle. Ofta handlar det om teater, 

musik och konst. Kultur innebär också att begränsa olika människors sätt att leva i grupper 

eller samhällen genom kommunikativa, sociala och materiella uttryck (Lunneblad 2008). 

Detta kan till exempel innebära att man tittar närmare på hur man bygger hus, använder sitt 

språk eller firar högtider i på olika vis beroende på vilket samhälle vi lever i. Kultur är också 

hur vi går, står och hur vi pratar och uttrycker våra känslor. Ofta är våra värderingar inbakade 

i vår kultur. Ylva Elnneby (2007) påvisar hur viktigt det är för vår framtid att vi kan acceptera 

att alla kommer från olika kulturer och att det som är viktigt för oss här i Sverige inte är av 

samma vikt i ett annat land.  Kunskap och förståelse för andra kulturer är det grundläggande 

för att på ett bra sätt kunna arbeta på en mångkulturell förskola. Hon pratar om 

kulturförståelse och att lära oss om barnens hemkultur och att även en fördjupning i vår egen 

kultur är av vikt för att kunna se de likheter som faktiskt finns, även om vi kanske väljer att 

lösa dem på olika sätt.  

Kultur kan beskrivas som ett isberg, där de ”osynliga” delarna som normer och värderingar, 

kommunikation, känslouttryck och olika personlighetsaspekter finns under ytan medan de 



4 

 

”synliga” som artefakter, traditioner, tänkandet och språket finns desto tydligare ovan ytan 

(Lahdenperä, 2004). Otterbäck (2000) anser att gränsen mellan religion och kultur är 

svårdefinierad, han ser det som att kultur är något som inte är statiskt utan något som 

förändras över tid. I mötet mellan två olika kulturer talar man ibland om att det kan ske en 

”kulturchock”. Wellros (1998) förklarar ordet ”kulturchock” som: ”känslan av ett ständigt 

hotande kognitivt kaos som orsakas av att man saknar tillförlitliga tolkningsinstrument och 

fasta referenspunkter” (Ibid, s. 45).  Wellros menar vidare att det är viktigt att poängtera att 

”kulturchock” kan drabba alla och inte enbart ”invandrare”. Det är lika svårt för alla 

människor att försöka förstå en ny kultur när man flyttar till ett nytt land, där kulturen skiljer 

sig åt från den kultur man har vuxit upp i och är van vid.  När man inte förstår grunden till 

andra människors handlingar och beteende kan det skapa en ganska stor osäkerhet.   

2.2 Religion och traditioner 

Det är inte lätt att hitta en definition på religion, men själva ordet religion kommer från det 

latinska ordet religare som betyder att binda samman vilket menas att vi är sammanlänkande 

med en s.k. helig transcendens bl.a. genom olika ritualer och riter av religiös innebörd 

(Andersson & Sander, 2009). Religion och religiositet har genom människans historia tagit 

sig många olika uttryck och även hur det har påverkat vår historia. Många äldre filosofer har 

ansett att religiösa fenomen har varit värdefull och av stor vikt för vårt samhälle och för oss 

människor. Andra har ansett de vara rent meningslösa och t.o.m. farliga för oss människor. 

Vilken syn som religion än har haft så har religion och dess företeelser haft en stor betydelse 

för människans liv, i grupper, olika nationer och även hela kulturers syn på sig själva och 

resten av världen (Andersson & Sander). Religionen har åter börjat ta en större plats i vår 

värld. Att religion fortfarande har sådan stor makt i vårt samhälle diskuteras av 

religionsvetare, sociologer och historiker. En anledning är att årens senaste terrordåd väckt 

många diskussioner hos befolkningen i världen men också vår saknad efter något utanför vårt 

otrygga samhälle som vi kan luta oss emot, gör att vi vill ha något större än det vi har att söka 

oss till (Andersson & Sander). Jernström och Johansson (1997) ser religionen som något som 

innefattar den mentala kulturdimensionen. De anser att om barnen får arbeta med religion i 

skolan/förskolan så kan man på ett bättre sätt vinna föräldrarnas tillit. Det talas också mycket 

om religionsfrihet i samhället och med det om en konfessionslös skola. Med religionsfrihet 

menas att du ska ha rätten att få tillhöra vilken religion du vill men också att du ska har rätten 

att få välja att avstå en religion (Modeé & Strandberg, 2006)  
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Traditioner kan både vara religiöst präglat men även sekulariserat. Vissa traditioner är knutna 

till den enskilda individen och vissa av dem är bundna till vårt samhälle och till en 

gruppgemenskap. De flesta av våra traditioner i Sverige bygger på kristna traditioner men 

förhållningssättet till dem är föränderligt. På julbordet serveras till exempel rätter som 

härstammar från andra länder, tillsammans med den traditionella julskinkan: 

Om vi vill förstå det mänskliga livet i allmänhet är det viktigt att vi skaffar oss 

kunskap om och förståelse för religion och dess plats och roll i kulturer och 

samhällen. (Andersson & Sander 2009)  

2.3 Mångkulturell 

Vad innebär då ordet mångkulturell? Och vad är ett mångkulturellt samhälle? Lorentz (2004) 

menar att den allra enklaste förklaringen av begreppet mångkulturellt samhälle är att det är ett 

samhälle med olika kulturer och olika invånare med olika etniska, kulturella eller religiösa 

bakgrunder. Mångkultur som begrepp kan användas som en slags beskrivning på hur ett 

samhälle ser ut med tanke på dess medborgare. I slutet av 1900-talet formulerades en ny 

integrationspolitik som övergick till att man istället för mångkulturell använde begreppet 

mångfald. Syftet var att man med ordet mångfald inte bara avsåg etnisk mångfald utan också 

talade om kulturell, religiös och språklig sådan (Lunneblad, 2006). Den 11 september 1997 

överlämnade Regeringen en proposition till riksdagen. I den kunde man bl.a läsa: 

Mångfald kan också syfta på alla de livserfarenheter som landets invånare har, av 

vilka somliga är förvärvade utanför Sveriges gränser. Gränserna mellan vad som 

är etniskt å ena sidan och kulturell å den andra är inte alltid klarna eller givna. 

Kultur, språk och religion kan betraktas som delar som ingår i eller konstituerar 

det etniska. Kultur kan också vara det överordnade som innefattar de andra 

delarna eller något som inte alls har med dem att göra. (Prop. 1997/98:16 s 19) 

Interkulturell är ett begrepp som ligger nära begreppet mångkulturell. Lunneblad (2006) 

beskriver skillnaden som att ordet mångkulturell ger en mera kvantitativ beskrivning medan 

ordet inter i begreppet interkulturell mera anger en handling, interaktion eller beskrivning.  

Lahdenperä (2004) förklarar ordet interkulturell som ”en term som antyder process, ett 

gränsöverskridande, interaktion och ömsesidighet och samtidigt sätter kvalitativa och 

värdemässiga aspekter på kulturmöten.” (sid 15). 
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2.4 Utlänning, invandrare, flykting? 

Vad är egentligen den rätta definitionen på de som har flyttat hit till Sverige av olika 

anledningar? En definition som vi använde oss av för 50 år sedan i Sverige är ordet utlänning. 

Det innebar att personen var född i ett annat land och det gällde inte de som var födda i 

Sverige (Franzén, 2001). Skolverket använder ordet nyanlända på de barn som kommer hit 

som flyktingar men den definitionen gäller inte de barn som är födda i Sverige av föräldrar 

som har flytt till Sverige av olika anledningar. 

 

I flyktingkonventionen artikel 1 definieras flykting som en person: “som flytt sitt land i 

välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, religion, tillhörighet till en viss 

samhällsgrupp eller politisk uppfattning, och som befinner sig utanför det land, vari han är 

medborgare och som på grund av tidigare nämnd fruktan inte kan eller vill återvända till det 

landet…” 

 

Ett begrepp som ofta används för att beskriva de hitflyttade människorna är invandrare och 

invandrarbarn. Problemet med de orden är att det finns barn på förskolan som är födda i 

Sverige och själva inte har invandrat till Sverige (Lunneblad, 2008). I denna studie används 

definitionen barn med utländsk bakgrund av den anledningen att det innefattar alla barn, både 

de som är födda i Sverige av utländska föräldrar som flyttat hit, och barn som inte är födda i 

Sverige. I en publikation från regeringen beskrivs det som: 

”Begreppet personer med utländsk bakgrund syftar enligt de statistiska riktlinjer 

som Statistiska centralbyrån och Invandrarverket tillsammans har utarbetat endast 

på utrikes födda personer som själva har invandrat och personer som är födda i 

Sverige med två utrikes födda föräldrar. Personer, själva födda i Sverige, med en 

förälder född i Sverige och en född utomlands benämns enligt riktlinjerna 

personer med både svensk och utländsk bakgrund. Begreppet personer med 

svensk bakgrund reserveras för personer” (Ds 2000:43, sid 50) 

2.5 Läroplanen för förskolan, Lpfö-98 

1998 kom den första läroplanen för förskolan. Det är en förordning som har utfärdats av 

Sveriges regering. I läroplanen så beskrivs de mål och riktlinjer som ska nås i arbetet samt 

verksamheternas värdegrund och uppdrag. 1 juli 2011 reviderades läroplanen vilket innebär 
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att vissa mål och riktlinjer har förtydligats och kompletterats. I Lpfö-98 belyses följande 

angående mångkultur: 

Det svenska samhällets internationalisering ställer höga krav på människors 

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

Förskolan är en social och kulturell mötesplats som kan stärka denna förmåga och 

förbereda barnen för ett liv i ett alltmer internationaliserat samhälle. Medvetenhet 

om det egna kulturarvet och delaktighet i andras kultur ska bidra till att barnen 

utvecklar sin förmåga att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar. 

Förskolan kan bidra till att barn som tillhör de nationella minoriteterna och barn 

med utländsk bakgrund får stöd i att utveckla en flerkulturell tillhörighet. (Ibid s 

6)  

De mål som nämns i Läroplanen anger inriktingen på förskolans arbete och med det även den 

kvalitetsutveckling som förväntas. De mål som förskolan har är att stärka barnen till att bli 

självständiga individer som kan utveckla sin förmåga till att ta hänsyn till och att respektera 

andra människor och att kunna förstå att alla människor är olika. Förskolan har en strävan att 

alla barn ska kunna känna sig trygg i sin identitet och att kunna utveckla sin lust till att leka 

och lära. Det är en viktig del att de ska lära känna sin egen kultur och har förståelse för andras 

kulturer och val att leva. Förskolan vilar på en demokratisk grund och ska lära barnen att 

kunna ta ansvar för sina egna handlingar och för förskollemiljön. När det gäller planeringen 

av verksamheten och miljöns utformning bör barnens behov och intressen vara det styrande 

beskrivs det i läroplanen. Det är viktigt att förskolan är tydlig i sina mål för att kunna skapa ett 

bra samarbete mellan förskolan och hemmet. Förskolan ska vara ett komplement till hemmet 

för att kunna ge barnen en bra förutsättning till en rik och mångsidig utveckling. 

2.6 Tidigare forskning 

Johannes Lunneblad som är en forskare vid Göteborgs universitet har skrivit en avhandling 

om förskolan och mångfalden. Den visar att pedagogerna har vissa svårigheter att i arbetet 

använda samhällets kulturella mångfald som en resurs. Det finns flera olika orsaker men han 

har kommit fram till att en orsak kan vara att det finns en osäkerhet hos pedagogerna vad det 

innebär för förskolan att Sverige är vad man kallar ett mångkulturellt arbete. Tanken är att 

förskolan ska vara en mötesplats för människor med olika bakgrund och erfarenheter och ge 

alla samma möjligheter. I avhandlingen beskrivs hur pedagogerna resonerar kring det 
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mångkulturella samhället och hanterar den kulturella mångfalden i sitt arbete. Lunneblad har 

följt det dagliga arbetet på en förskola under 18 månader. Lunneblad beskriver 

mångfaldsarbetet att det handlar om hela vårt samhället, inte just bara om invandrare. Vi är 

alla delar av olika kulturer, därför kan arbetet inte bara fokusera på etnicitet, men det är precis 

det som har gjorts. Det mångkulturella i samhället idag är till en stor del förknippat med 

utsatthet och problemområdet, faktorer som ger negativa associationer förklarar han. Det  

märks till stor del hos de anställda inom förskolan, som talar om det gör på ett sätt som 

återspeglar samhällets syn på mångfald. Det blir ett dilemma för dem att lyfta fram det 

positiva med mångfald, när de mest har negativa bilder av det. Det leder till att de väljer att 

lyfta fram saker som är neutrala: mångfaldsarbetet går inte på djupet utan reduceras istället till 

att lära sig sånger och ramsor på ett annat språk eller prova mat från ett annat land. 

Vår tanke är  att alla barn, oavsett socioekonomisk bakgrund, ska mötas i förskolan. Men 

segregationen leder till att förskolan helt enkelt inte blir den mötesplats som förespråkas i 

läroplanen. 

 

Möjligheterna för att skapa ett så mångkulturellt baserat lärande som möjligt beskrivs I 

artikeln It’s never too soon (Gayle-Evans, 2004). Man får ta del av möjligheterna med att 

koppla all undervisning i ”preschool” till mångkultur. Hos barnen sker utvecklingen via att de 

klassificerar, skiljer och ser likheter sinsemellan, det ses i sin tur som en stor del av lärandet. 

Författarna menar att:  

Multicultural education is ideal in helping young children understand the lives of 

people who may look, dress, speak, think or eat differently from the way they do 

(Gayle-Evans 2004, s. 2).  

Utefter detta använder de sig också av en hel del material för de yngre barnen, såsom böcker, 

natur, djurliv, sånger och lekar. Allt för att skapa sig variationen och synliggöra 

mångkulturalitet.  
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3 Problemformulering 

Att en förskola är mångkulturell kan innebära svårigheter för såväl pedagoger som barn och 

föräldrar, något som framhålls i bakgrunden. Ett flertal traditioner, religioner och 

förväntningar ska samspela och tillsammans bilda en givande verksamhet som uppnår de mål 

som formulerats i Lpfö 98. Nedan presenteras syftet med studien och de frågeställningar som 

är centrala. 

3.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här undersökningen är att ta reda på hur man arbetar för att uppnå läroplanens 

pedagogiska mål på två mångkulturella förskolor. Förskolan ska följa den läroplan som har 

utfärdats av Sveriges regering. I läroplanen så beskrivs de mål och riktlinjer som ska nås i 

arbetet samt verksamheternas värdegrund och uppdrag. 1 juli 2011 skedde en revidering av 

läroplanen vilket innebar att vissa mål och riktlinjer har förtydligats och kompletterats. 

Huvudmålen i läroplanen är: Normer och värden, utveckling och lärande, barns inflytande, 

förskola och hem, samverkan med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet, uppföljning, 

utvärdering och utveckling, förskolechefens ansvar. 

Frågeställningarna som huvudsakligen undersöks är:  

 

 Hur gör man barnen delaktiga i verksamheten och väcker deras nyfikenhet inför andra 

kulturer och förmågan att leka och lära? 

 Hur påverkar det faktum att förskolan är mångkulturell verksamheten? 

 Vilka möjligheter och/eller problem med att uppnå målen i Lpfö 98 kan uppstå på den 

mångkulturella förskolan? 
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4 Metod 

Nedan redogörs undersökningens genomförande, samt vilka urval som gjorts och varför. 

4.1 Val av metod  

I denna studie har pedagoger på två olika mångkulturella förskolor intervjuats angående deras 

syn på hur den mångkulturella aspekten påverkar deras väg mot de pedagogiska mål som 

formulerats i Lpfö 98. Kvalitativa intervjuer ägde rum, och just intervjuer är den metod som 

är vanligast vid en kvalitativ undersökning (Backman, 2008).  

4.2 Urval och genomförande 

I denna studie intervjuades 4 pedagoger som arbetar på olika avdelningar på två förskolor i 

samma område. Förskolorna valdes eftersom det är mångkulturella förskolor där många av 

barnen är från andra länder eller där föräldrarna är födda i andra länder. På förskolorna finns 

barn från över 30 länder samlade och det talas 23 olika språk. De övervägande språk som talas 

är somaliska, arabiska och tigrinja. I ett av husen finns det 7 avdelningar som alla samarbetar 

på ett eller annat sätt. I det andra huset finns det 40 barn fördelade på ca två avdelningar. Jag 

valde att göra ett personligt besök först då jag tog med mig mitt missiv och delade ut till de 

förskollärare som valde att vara med i min undersökning. Jag valde att inte dela ut 

intervjufrågorna i förväg då det kan förekomma att de diskuterar frågorna med andra och att 

det inte blir självständiga svar. Under intervjuerna satt vi i ett enskilt rum, under nästan alla 

intervjuer blev vi avbrutna en stund, antingen av ett barn eller av någon annan vuxen som 

arbetade där. Jag dokumenterade intervjuerna via min mobiltelefon så att jag skulle komma 

ihåg det som sagts. Intervjuerna tog mellan 30-50 minuter. Jag försökte att hålla mig till 

frågorna men det blev att andra frågor också diskuterades. Efter intervjuerna bearbetade jag 

materialet genom transkribering. Jag skrev ned det som sagt och jämförde resultaten med 

varandra. 

4.3 Forskningsetiska principer 

Vetenskapsrådet har fyra huvudkrav när det gäller ett forskningsprojekt som det ska tas 

hänsyn till när man ska genomföra en studie. Informationskravet vilket innebär att 

förskollärarna är informerade om hur mycket de vill vara delaktiga i studien. De informerades 
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om syftet och ett missiv lämnades ut. Samtyckeskravet vilket innebär att förskollärarna i 

studien blev informerad om att det var frivilligt och att de när som helst kunde avbryta 

studien. Konfidentialitetskravet vilket innebär att de som deltagit i studien kommer att få vara 

anonyma och att de inspelningar och anteckningar som finns inte kommer att kunna kommas 

åt av obehöriga. Sist har vi nyttjandekravet som innebär att intervjumaterialet endast får 

användas för ett forskningsändamål.  
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5 Resultat  

I detta kapitel kommer jag att redovisa det intervjusvar som jag fick av de förskollärare som 

jag intervjuade på förskolorna. Resultatet kommer att presenteras i teman, och vilka dessa är 

presenteras i rubrikerna. Jag har valt att kalla de förskollärare jag intervjuat för A, B, C, och D 

för att lättare kunna hålla reda på vem som är vem. Jag har också valt att lägga in en del citat 

sagda av förskollärarna. Jag har valt att citera rakt av därav en del stavfel och grammatiska 

fel. 

5.1 De pedagogiska målen 

De förskollärare som intervjuades visade alla på hur de arbetade med läroplanen och att den 

alltid fanns i bakgrunden till allt de gjorde. De dokumenterade det barnen arbetade med och 

satte upp på väggen där de sedan hänvisade till delar av läroplanen. P.ga att de har många 

barn med utländsk bakgrund gör att de ofta koncentrerar sitt arbete på språket. Förskollärare 

D nämnde också att i deras arbete med språket får de in så mycket annat. Allt handlar om 

kommunikation på ett eller annat sätt. 

5.1.1 Utveckling och lärande 

Samtliga förskollärare tycker det är synd att barnen inte har mer hemspråksundervisning än 

vad de har i dagsläget. Förskollärare D nämner att forskning visar på att det är lättare för 

barnen att lära sig det svenska språket om de först behärskar sitt modersmål. Alla fyra 

förskollärarna brukar tala om för föräldrarna hur viktigt det är att de talar sitt modersmål med 

barnen: 

Just att uppmuntra att det är så viktigt för det förstår ju inte föräldrarna för många 

tänker ju så här, nu är vi i Sverige och vill att de ska lära sig svenska för jag är så 

dålig på svenska och mina barn ska bli duktig, de vet inte hur viktigt det är så det 

får man tala om. De blir ju ännu duktigare om de kan sitt modersmål sen blir det 

ju en helt annan social kontakt, de kanske vill åka till sitt land sen när de blir 

vuxna och så kan det kanske inte prata med sina släktingar. Så det är ju viktigt att 

de har sina rötter kvar. (förskollärare D) 

Förskolorna har sedan ett par år tillbaka några elever från Sfi (Svenska för invandrare) som 

kommer en gång i veckan och läser böcker, sjunger och pysslar med barnen på deras 
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hemspråk. Idag är det bara de tre mest utbredda modersmålen hos förskolans barn som detta 

gäller, men förskollärarna önskar att utöka antalet språk så småningom Barnen har bara 

positivt att säga och de längtar tills de får komma dit nästa gång. De har ett bra samarbete med 

biblioteket nämner hon och de tar ofta in och beställer böcker på andra språk som passar för 

deras förskola. Förskolelärare D nämner också att det som kan bli tillkrånglat är den punkten i 

Lpfö 98 som handlar om kontakten mellan hem och skola. Föräldrarna ska vara med i all 

verksamhet och planering och kan de då inte språket kan det uppstå problem. Det gör att de 

gärna lämnar över allt till pedagogerna istället.  

 

Förskollärare B säger att hon tycker att det är bra att det idag ställs högre krav på att de ska 

följa läroplanen, det gör att de blir mera uppmärksam på det som behöver tänkas lite extra 

noga på. Förskollärare D nämner också hur viktigt det är att vi anammar deras kulturer, att vi 

lyssnar på hur de gör hemma och vad de brukar laga för mat i deras hemland:  

Att man är intresserad och det här att de blir medvetna om den egna kulturen. Att 

bli delaktiga i andras kulturer. Det är viktigt att man lever sig in i andras villkor 

och värderingar. Det blir en helt annan känsla och empati för andra som är 

annorlunda. Det är det som är så härligt (förskollärare D) 

På två av avdelningarna så har de ett tätt samarbete när det gäller läsningen, de delar upp 

barnen efter hur långt de har kommit i det svenska språket. De har tre olika grupper, i en 

grupp har de de äldsta barnen, de som kommit längst när det gäller begrepssförståelsen, och i 

den minsta gruppen finns de minsta barnen och de barn av de som behöver träna lite extra på 

sin svenska. Där använder de sig av de enklarna orden och de allra enklaste böckerna. De 

tycker att det fungerar bra. Om de inte hade haft möjlighet att samarbeta med varandra i 

avdelningarna så skulle det har varit svårt att genomföra samarbetet pga personalbrist. De 

avdelningarna som inte har det samarbetet eller inte har den möjligheten upplever det som en 

brist och påpekar att behovet av extrapersonal är större. 

Alla förskollärararna känner att det är språket som är det som de vill arbeta mera med. De 

önskar att de hade resurser till att arbeta med språket och med barnens kulturer för att kunna 

nå de mål som de ska uppnå i Lpfö. 
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5.1.2 Normer och värderingar  

Det skiljer sig åt på avdelningarna hur många av barnen som har utländsk bakgrund. 

Förskollärare A berättar att de på hennes avdelning i nuläget är 18 barn i barngruppen, varav 

endast fem av barnen är födda av föräldrar som är födda i Sverige. På avdelningen som 

förskollärare B arbetar på, är det sju stycken barn med utländskt ursprung och på förskollärare 

C:s avdelning är det 5 barn från annat land. Förskollärare D berättar att det hos henne finns 

sju olika nationaliteter i nuläget. Alla förskollärarna är överens om att det inte är bra att det är 

för många barn med utländsk bakgrund på en och samma avdelning utan anser att det skulle 

vara mera blandat än vad det är, även när det gäller de olika förskolorna runt om i kommunen. 

Som det ser ut idag så finns det flera förskolor i kommunen som inte har ett enda barn med 

utländsk bakgrund.  Sammanlagt är det 23 olika språk som talas på de två förskolorna som jag 

har varit på och det finns barn från över 30 länder. Förskollärare A nämnde att det inte alltid 

har sett ut så här och att barngrupperna ändrats de sista tio åren: 

Så har det verkligen inte alltid sett ut men det här är ju ett invandrartätt område 

och hade inte vi dom så skulle det stängas. 

Att det är en mångkulturell barngrupp märks främst genom att föräldrakontakten ofta är 

annorlunda jämfört med de svenska föräldrarna. Det är något som alla förskollärare tycker är 

genomgående på alla avdelningar. Det uppstår lätt missförstånd genom att språket inte finns 

där, det är alla förskollärare överens om. De nämner att det kan vara nog så svårt att förklara 

varför barnen ska ha regnkläder på sig när det regnar och varför inte barnen ska ha godis med 

sig till förskolan. Alla förskollärare tycker att det inte har med att det finns så många barn från 

andra länder som gör att arbetet är mera tungjobbat idag mot för det var för ca: 10 år sedan, 

utan det beror bara på att barngrupperna har blivit större: 

 Alla barn har olika behov vare sig de är svenska eller inte, motorik, språk, finns 

mindre tid och det har att göra med att de är flera och fler barn.  (Förskollärare A) 

Förskollärare B säger att hon önskar att barngrupperna var lite mindre eller att de hade någon 

förstärkning i gruppen för mycket tar lite längre tid genom att så många inte kan svenska. De 

har också elever från andra länder som är som ett extra stöd och som brukar komma och läsa 

för barnen på olika språk. Förskollärare C nämner att det som kan ta lite extra tid är att de ofta 

får göra mycket upprepningar som de gör med de små barnen, och att det är viktigt att de 

börjar med lite lättare saker att arbeta med: 
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Det som är, du kan ju inte räkna med att köra vilken samling som helst, du kan ju 

ha mycket utländska barn, det beror på vilken ålder de kommer också, du kan inte 

börja köra med, här är kroppen och inuti kroppen finns... De måste få lära sig först 

vad näsa och mun och öra är. Armar och ben. Ja för de kan ju inte ens det på 

svenska. 

Att det mellan barnen märks att det finns någon skillnad för att några t.ex. har annan hudfärg 

märks inte alls, barn är barn anser alla förskollärarna.för dem är det ingenting konstigt att vi 

ser olika ut. Förskollärare A nämner att det i början när de första utländska barnen kom till 

förskolan, kunde vara så att de svenska barnen drog sig lite undan men det tror hon hade att 

göra med att de varit där ett tag och var så inarbetad med varandra. Det är inget som någon av 

de andra förskollärarna har märkt något av. Förskollärare D tycker att det är fascinerande med 

hur snabbt barnen acklimatiseras i det svenska samhället och hur fort de lär sig språket, då 

svenska inte är det lättaste att lära sig. 

Kulturmässigt så kan man ju märka skillnad och det är ju t.ex. vid måltiderna, vi 

har ju olika sätt då. Och det här med att äta med händerna, endel har ju inte gjort 

någonting annat. Då får ju de göra det, vi lägger ju fram bestick och visar att det 

går väldigt bra att göra så här också men det är ju ingenting som är fel. 

Förskollärare D nämner hur viktigt det är att man inte skäller och säger att de gör fel när de 

t.ex. äter med händerna. I vissa kulturer är det en vanlig företeelse att de äter med händerna, 

och då gäller det att man ger andra förslag och leder in dem på att så småningom äta med 

bestick. Inget sätt är ju fel säger hon, det är bara det att när de kommer upp till skolan så ser 

det inte så bra ut att de äter med händerna. 

Det finns inga större skillnader mellan barnen, det kan finnas en del kulturella skillnader men 

de finns där även mellan de svenskfödda barnen. Förskollärarna önskar ibland att det var mera 

blandat i barngruppen över hela kommunen så att alla barn från början fick lära sig om olika 

kulturer. 

5.1.3  Religionens betydelse på förskolan 

Att den religiösa bakgrunden skulle ha någon betydelse är det ingen av pedagogerna som 

tycker. Det enda som kan vara av vikt är att muslimer (som de flesta av barnen med utländsk 

härkomst i de aktuella förskolorna är) inte får klä av sig på samma sätt när det ska lekas 
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vattenlekar, eller att många inte äter fläskkött. För barnen är inte det något konstigt nämner 

Förskollärare B, för idag är det flera av barnen som t.ex. är allergiska och har annan kost. Det 

skiljer sig åt på de olika avdelningarna hur de har valt att fira de högtider som de har, bl.a 

påskvandringen vid påsk då de besöker kyrkan och vid juletider. Vissa har valt att helt avstå 

från den religiösa betoningen och besöker t.ex. inte den svenska kyrkan vid jultiden. På andra 

avdelningar tycker de att det är viktigt att de har kvar den traditionen men att de är noga med 

att fråga de föräldrar som tillhör en annan religion om lov först, så att inga problem uppstår. 

De flesta av föräldrarna brukar tycka att det är okej. Alla förskollärare tycker att det är en svår 

situation då mycket av de traditioner vi har i Sverige, i grunden bygger på den kristna tron. 

Förskollärare A nämner att hon tycker att det skulle vara intressant att lära sig lite mera om de 

olika religionerna och då främst islam som är den religion som de flesta av barnen med 

utländsk bakgrund tillhör: 

Jag tycker att vi skulle behöva kunna mera om religion vi pedagoger, jag kan inte 

muslimska sedvänjor särskilt bra. Det hör ju till att vi ska kunna det och ta upp det 

kring jul. 

Den ena av förskolorna hade ett jubileum nyligen där de bjöd in föräldrar som fick presentera 

sin kultur och även bjöd på lite olika maträtter från sina hemländer. De gjorde även flaggor 

från alla länder som är samlade och satte upp. Förskollärare D säger att det inte är något av 

barnen på förskolan som bär slöja men att det för en del är bruk när man fyller sex år. Många 

av barnens äldre syskon och mammor bär slöja, och det är ingen av de andra barnen på 

förskolan som reagerar på det. Förskollärarna har aldrig träffat på någon förälder som har 

burit burka. 

Att de gör olika på förskolorna och på avdelningarna när det gäller de religiösa traditionerna 

verkar mera ha att göra med förskollärarnas olika bakgrunder och flera av dem önskar att de 

hade mera fakta om de olika religonerna som kan finnas på en mångkulturell förskola. 

5.1.4 Kontakten med hemmet 

Förskollärare A upplevde att det i början kunde vara lite nervöst att ta den första kontakten 

med föräldrarna just för att de inte visste om de kunde svenska eller om de inte kunde tala 

engelska med dem. Hon berättar att hon har använt tolk en gång i sitt arbete och tycker att för 

det mesta får man fram det man vill säga genom kroppsspråket. Det talas över 23 olika språk 

på förskolan och det ställer allt större krav på förskollärarna på förskolan nämde hon. Från 
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början upplevde förskollärarna språkbarriären som en svårighet och använde ofta telefontolk i 

sitt arbete. Allt eftersom de har börjat utmana sina rädslor för att kunna bli missförstådd och 

har blivit starkare i sin roll så är det bara när de ska meddela ytterst viktig information som de 

använder sig av en tolk. Förskollärarna upplever själva att det som kan skapa problem är de 

språkmissförstånd som kan uppstå. Förskollärare B säger att kontakten med föräldrarna nästan 

blir bättre med de utländska, de får ofta hjälpa dem med olika papper som ska lämnas in som 

de har svårt att förstå: 

Ja det är ju många, de kommer med papper och vill ha hjälp och då känner man 

sig halvstressad när man står här ensam och vet att du har 18 ungar ute på gården, 

och då ska du stå och förklara att du måste vänta för jag måste ha en till personal. 

Ibland har man fått ryckt i en annan förälder, nu måste du passa barnen för jag 

måste hjälpa den här när man är själv. 

De nämner också att ibland kan det vara svårt att veta hur mycket man ska fråga om det som 

de har varit med om. Vissa saker kan vara relevanta för barnens mående i förskolan. Att de 

har en traumatisk bakgrund är ganska självklar nämner förskollärare B annars har de inte flytt 

till ett annat land, det som är svårt att veta är vad de varit med om. I många fall får de vänta 

tills de skapat en bra relation och ta en sak i taget. Förskollärare D säger också att de många 

gånger får ha ett större överseende med många saker när det gäller föräldrarna pga. av deras 

tidigare upplevelser.  

Förskollärare A nämner att det som kan vara ett problem är det här med tiden. Vi i Sverige är 

noga med att tiderna hålls, att föräldrarna lämnar när de har sagt och hämtar den tid som är 

bestämt. Hon nämner att det är något de ofta får påpeka men att det också är något som de 

inte lägger för mycket energi på. De försöker förklara att det är för barnens skull som det är 

viktigt, så att inte någon personal blir ensam med många barn samtidigt. Hon säger att vi 

svenskar är dåliga på att förklara oss och att vi ofta inte är rak på sak när vi berättar saker för 

andra. Förstår man inte språket är det svårt att förstå varför vissa saker är så viktiga om vi inte 

förklarar varför.  

I Lpfö 98 står det beskrivet att det ska vara ett nära samarbete mellan förskola och hem vilket 

förskollärarna som intevjuas kan uppleva vara svårt. Ett problem är språket och de problem 

som kan uppstå när man inte förstår varandra. Ett annat är de kulturella skillnader som kan 

finnas. Det är kanske inte så viktigt att lämna barnen den tiden man sagt när man flytt från ett 

land i krig. 
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5.2 Resultatsammanfattning 

Syftet med denna undersökning var att se hur förskolorna arbetar i en mångkulturell grupp 

och om de når de pedagogiska målen som de ska sträva efter. 

Det som skiljer en mångkulturell förskola från en förskola med ett mindre antal barn med 

utländsk bakgrund nämner förskollärarna är att det är svårare att få föräldrarna att förstå att 

det är viktigt med att de på förskolan får veta när de tänker lämna och hämta barnen, och att 

de ringer och meddelar förskolan när barnen är sjuka och därför ska stanna hemma från 

förskolan. Två av förskollärarna som jag intervjuat nämner att det inte försöker låta det ta så 

stor energi från dem och att de ”tjatar” på föräldrarna några gånger men sen slutar. De andra 

tycker att tiden är så pass viktig för att det påverkar barngruppen i stort. I läroplanen så står 

det att det ska vara ett bra samarbete mellan förskolan och föräldrarna och det upplever 

förskollärarna som ett problem många gånger. Det är inte alltid så lätt att få föräldrarna att 

förstå varför det är så viktigt som det är. Med tanke på vad som de kan ha upplevt i deras 

hemland så kan det vara svårt att motivera varför de ska göra på ett visst sätt. De försöker att 

få föräldrarna mera delaktiga genom att bjuda in dem till att berätta om deras kultur eller 

religion. Det är inte alltid så lätt att få dem att göra det och det är svårt att veta många gånger 

vilket bagage de faktiskt bär på. Ibland kommer föräldrarna med bakverk och annat och 

bjuder på och det uppskattas väldigt av barnen. De får då känna sig stolta över sin kultur. Den 

fördelen som har framkommit i undersökningen är att barnen redan från början får lära sig att 

olikheter inte är något konstigt och att de får lära sig om olika kulturer tidigt. I läroplanen 

beskrivs att förskolan har som mål att barnen ska känna delaktighet i sin egen kultur och att 

utveckla en känsla och en respekt för andra kulturer. 

 

Förskollärarna har olika åsikter hur de ska hantera de traditioner som förskolorna har haft när 

det handlar om kyrkobesök och firanden. Vissa vill att de helt låter bli att gå till kyrkan och 

vissa vill behålla de äldre traditionenerna. De förskollärare som vill behålla traditionen 

nämner även att det är viktigt att de frågar föräldrarna om det är okej att barnen går till 

kyrkan, då det är viktigt att man lyssnar på deras åsikter tycker de. Annars tycker de ganska 

lika, att religionen inte har sådan stor betydelse på förskolan. Det nämns att de tror att 

religionen blir allt viktigare för familjerna ju äldre barnen blir.  

Det är ganska spritt i dag som det ser ut på avdelningarna. På vissa avdelningar är över hälften 

av barnen av utländskt ursprung och på andra är de lite färre. Att det största problemet är 

språksvårigheterna är inte svårt att förstå för det är något som förskollärarna ofta återkommer 
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till under intervjuerna. Det är ofta i kontakten med föräldrarna som det händer att det blir en 

hel del missförstånd. De personer som jag intervjuade var överrens om att de skulle önska att 

det i alla kommunens förskolor var mer integrerat med de utländska barnen. Som det ser ut 

idag är det främst på två undersökta förskolorna som de flesta av barnen med utländsk 

bakgrund finns i kommunen.  

Att det är kommunikationen som är det största och kanske det enda problemet som kan uppstå 

i samarbetet med föräldrarna är alla förskollärare överens om. Därför är de extra noga med att 

se till att föräldrarna verkligen förstår när det är något som måste förklaras. Enkla saker som 

vilka kläder barnen behöver ha och vilka tider barnen ska vara där är saker som ofta kan 

uppstå men det är inget som de lägger någon större energi på. Ibland tar de hjälp av barnen för 

att förmedla de enklare sakerna till föräldrarna men är det större och viktigare saker som de 

måste tala om som t.ex. vid upprättande av åtgärdsprogram så tar de hjälp av tolk eller av 

någon anställd på förskolan som kan hjälpa till att översätta. Någon gång i veckan kommer 

det elever från Sfi till förskolorna och läser för barnen på deras modersmål men det är också 

den enda träning de får på förskolan när det gäller deras modersmål. Flera av förskollärarna 

påpekar just det som en av de största bristerna. 
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6 Diskussion 

6.1 Resultatdiskussion 

Syftet med den här undersökningen var att ta reda på hur de arbetar på en mångkulturell 

förskola och om det kan uppstå några problem med att arbeta utifrån läroplanen när det gäller 

att nå de pedagogiska målen. 

De finns en hel del forskning som tyder på att om barnen kan sitt modersmål bra så har de 

lättare att lära in ett nytt språk. Det står även i skollagen kapitel 8, 10 § att: ”Förskolan ska 

medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det 

svenska språket och sitt modersmål.” Trots detta upplever flera av förskollärarna som 

intervjuades att det finns stora brister just där. 

Jernström och Johansson (1997) beskriver att för att skapa en kulturförankring i bl.a. 

förskolan ska man arbeta med hela barnet via tre olika dimensioner; den materiella som 

innefattar vår teknologi och hantverk av olika slag, den mentala, vilket är våra förutsättningar, 

kunskaper, de attityder och värderingar som vi har och sist den sociala dimensionen, som 

gäller de relationer mellan människor som fortgår och hur man umgås med varandra. Som 

pedagog bör man engagera de som står barnet närmast för att kunna närma sig dem. 

Föräldrarnas roll i sammanhanget är av stor vikt för barnet på förskolan. I den här studien kan 

man tydligt se att de intervjuade förskollärarna funderar mycket just kring relationen med 

föräldrarna, och de tycker precis som Jernström och Johansson beskriver, att relationen med 

föräldrarna är av stor vikt för att det pedagogiska arbetet med barnen ska fungera. Ett av de 

mål som beskrivs i läroplanen är just det att förskolan ska vara ett komplement till hemmet 

och att att förskolans arbete med barnen ska ske i ett nära samarbete med hemmet så att ett bra 

förtroende kan skapas. 

 

 Bouakaz (2007) anser att ge föräldrarna kunskap om skolan är att ge dem de rätta verktygen 

för att kunna agera som föräldrar och skapa kontroll över sin egen situation, på det sättet har 

de möjlighet att stötta sitt barn på rätt sätt. Vidare anser han att det är viktigt att komma ihåg 

att en del föräldrar kan ha vuxit upp i ett samhälle där kunskap i huvudsak överförs  muntligt 

medan det skrivna ordet i Sverige är av större vikt. 
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Lindberg (2009) beskriver att det i en mångkulturell barngrupp finns barn med många olika 

kulturella bakgrunder och där flera även kommer från andra länder, vilket är fallet i de 

undersökta förskolorna. I de flesta fall rör det sig idag om flyktingbarn. Där det också talas 

många olika språk så är leken av en extra betydelse. I leken lär sig barnen de sociala koder 

som behövs för att senare kunna leva i vårt samhälle. De barnen som finns på de förskolor 

som undersöktes verkade inte ha några som helst problem med att integrera sig själva och i 

sina lekar. En förskollärare nämner att det i början på förändringarna till en mångkulturell 

förskola kunde vara några av de s.k svenska barnen som höll sig för sig själva men det 

ändrades snabbt. Lindberg tar också upp i sin bok vikten av den tidiga leken som sker redan 

när barnet är spädbarn, hur viktigt det är med leken som sker mellan barn och förälder. Den 

möjligheten har barn som lever under normala förhållanden, men under svåra omständigheter 

som krig, svält och flykt gör att föräldrarna kanske inte har den orken och kraften till det som 

de borde ha. Barnen får helt enkelt inte lära sig de tidiga lekkoderna och leksignalerna 

(Lindberg). Det första mötet med den svenska kulturen är ofta på förskola eller skola för de 

barnen. De flesta flyktingfamiljer umgås inom familjen eller med de som är ungefär lika som 

dem, vilket är att de talar samma språk eller är från samma land. Det gör också att barnens 

möte med förskolan blir mycket viktigare, dels för att lära sig de sociala koder som finns och 

för att kunna utveckla det svenska språket. De förskollärare som jag intervjuade säger alla att 

de är imponerad av hur snabbt barnen lär sig på förskolan och att de i interaktionen med andra 

barn lär sig mest. I lpfö står det om hur viktig leken är för barns utveckling och lärande.  

I lekens och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, 

kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta 

och lösa problem. Barnet kan i den skapande och gestaltande leken få möjligheter 

att uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter. (s. 6) 

Mycket av den metodik som de använder på förskolorna nämner även Ellneby (2007), till 

exempel att de får gå ner till småbarnsnivå och att de arbetar mycket med musik och skapande 

verksamhet. Detta kan exempelvis innebära mycket sång och rörelsesånger, flanellosagor, 

korta och välplanerade samlingar där de inte använder för tillkrånglade ord. De förklarar flera 

gånger och visar med bilder på det som de ska göra. Det blir också mycket upprepningar i 

deras arbete och att de får vara noga med att betona varje ord noga och ofta förklara ord med 

att lägga till bilder. Att prata om t.ex. en igelkott som de aldrig har sett utan att visa en bild till 

blir ganska så underligt för dem.   
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Det som är återkommande i de olika förskollärarnas svar är att de tycker att det svåraste är de 

språkproblem som kan uppstå och då ofta mellan förskollärarna och pedagoger. Det löser det 

ofta genom att använda både vaktmästaren och kökspersonal som talar andra språk. Att saker 

och ting tar lite längre tid än normalt för att mycket måste upprepas pga. de språkförbistringar 

som kan uppstå nämner samtliga. Språket är något som de arbetar mycket med på förskolorna. 

De läser mycket och uppmuntrar föräldrarna att läsa böcker hemma på deras språk. Sång och 

dans är också en stor del i barnens vardag. De spelar musik från barnens hemländer och 

sjunger rörelsesånger där man visar på olika saker och kroppsdelar som stimulerar deras 

språk.  

Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och 

identitetsutveckling. Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns 

språkutveckling och uppmuntra och ta till vara barnets nyfikenhet och intresse för 

den skriftspråkliga världen. Barn med utländsk bakgrund som utvecklar sitt 

modersmål får bättre möjligheter att lära sig svenska och även utveckla kunskaper 

inom andra områden. Av skollagen framgår att förskolan ska medverka till att 

barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska 

språket och sitt modersmål. (Lpfö-98, sid 7) 

Att de väljer att göra olika på avdelningarna när det gäller religionen och besöken till kyrkan 

kan man ställa sig undrande till. Vissa har valt att helt avstå från den religösa betoningen av 

den anledningen att om de besöker den svenska kyrkan så bör de också introducera andra 

religioner. En av anledningarna tror jag har att göra med vad man själv har för bakgrund och 

vilken relation man har till religion. I Lpfö 98 står det:  

Förskolan ska vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram. 

Varje barn ska ges möjlighet att bilda sig egna uppfattningar och göra val utifrån 

de egna förutsättningarna. Delaktighet och tilltro till den egna förmågan ska på så 

vis grundläggas och växa. Alla föräldrar ska med samma förtroende kunna lämna 

sina barn till förskolan, förvissade om att barnen inte blir ensidigt påverkade till 

förmån för den ena eller andra åskådningen. (s. 5) 

6.2 Metoddiskussion 

Jag har i denna studie använt mig av intervjuer. Anledningen att jag spelade in dem var för att 

på ett bra sätt komma ihåg det som sagts och få med de detaljer som behövdes. Det märktes 
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dock att de förskollärare som jag intervjuade var ovan vid situationen och att det i början av 

samtalen blev lite stelt. Även jag är ovan att intervjua på det här sättet och upptäckte vid 

transkriberingen att jag hade svårt att hålla mig till frågorna ibland. Det kan ha varit lättare vid 

analyseringen av intervjuerna om jag inte varit ensam för som det blev nu så är det endast min 

tolkning av intervjuerna som framkommit. Hade jag haft en till med mig så hade det varit 

lättare att diskutera fram resultatet på ett annat sätt. Av de förskollärare som jag intervjuade 

hade samtliga arbetat minst 20 år inom förskolan. Jag kan ha fått ett annorlunda resultat om de 

hade haft olika arbetslivserfarenheter. Jag hade från början tänkt mig att intervjua barnen på 

förskolan och hur de ser på att barnen kommer från olika länder. Jag insåg ganska snart att det 

skulle bli för svårt att formulera frågor på ett bra sätt utan att skapa funderingar kring 

olikheter som barnen faktiskt inte har uppfattat. Jag blev orolig att skapa problem som faktiskt 

inte finns. I ett vidare arbete skulle det mycket väl kunna vara ett alternativ för mig. Men då 

krävs det att det finns mera tid till att formulera frågorna och att samtidigt kunna observera 

barnen i leken. 

6.3 Avslutande diskussion 

Som det sagt tidigare så är grunden till att skapa ett samhälle där vi alla har en bra förståelse 

för varandra att vi kan ha en kulturförståelse (Ellneby, 2007). För att skapa denna grund 

behöver vi börja redan på förskolan med barnen och det kan vara där som det första mötet 

sker med andra kulturer. Kulturförståelse är att acceptera att vi alla är olika och har olika 

erfarenheter, att det sätt jag gör saker på inte behöver vara det rätta utan att det finns flera 

olika sätt att komma fram till saker. Alla människor tillhör andra kulturer, vi har alla olika 

erfarenheter beroende på våra tillgångar till egendomar, utbildning, språk och miljö (Ellneby). 

Hur ska vi pedagoger i förskola/skola då kunna förbereda oss på att kunna skapa dessa 

möjligheter för barnen? Jernström och Johansson (1997) förklarar hur viktigt det är att vi 

skapar en förståelse för vår egen kulturella bakgrund och varför vi själva gör på det sättet vi 

gör för att kunna förstå hur andra reagerar. Vi har en tendens att lägga våra egna värderingar 

och attityder i det arbetet vi gör. Det är något som vi bör försöka att undvika även om det inte 

är lätt. 

I Lunneblads studie (2008) som har gjorts på förskolor i multietniska områden beskriver 

personalen på avdelningen Björnbäret hur de arbetar med barnens hemkultur, ett ord de 

använder istället för mångkulturella. Av den anledningen att det som de gör i hemmen som 

diskuteras. För barnen spelar det ingen roll om den är kurdisk eller lappländsk, de förklarar 
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det som ”att arbeta med barnens kultur kan alltså tolkas som ett sätt att möta barnen i det 

sammanhang som de lever sina liv” (sid 169) 

Vad som är rätt och fel när det gäller den religiösa biten i skola och förskola kan vara svårt. 

Alla människor ska ha rätt till sin egen religion, men samtidigt talas det om en konfessionsfri 

skola. Det kan vara svårt att få båda dessa delar att passa ihop. Artikel 18 i FN:s deklaration 

över de mänskliga rättigheterna står det: 

Envar har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Denna rätt 

innefattar frihet att byta religion eller tro och att ensam eller i gemenskap med 

andra offentligt eller enskilt utöva sin religion eller tro genom undervisning, 

andaktsövningar, gudstjänst och iakttagande av religiösa sedvänjor. 

Det är olika hur man på förskolorna arbetar med religion idag. På de förskolor som jag 

undersökte så är det till och med olika hur man arbetar från avdelning till avdelning. På vissa 

har de valt att inte beröra religion alls och på andra så besöker de den svenska kyrkan med 

föräldrarnas tillåtelse. Borde de inte vara så att man ska belysa alla religioner? Andersson och 

Sander (2009) har påpekat att det är viktigt att skaffa sig kunskap och förståelse för religion 

och dess plats och roll i kulturer och i samhället. På samma sätt som Ellneby (2007) beskriver 

det här med kulturförståelse. Borde då inte religion vara ett ämne som liksom kultur ingår i 

vår lärarutbildning? Att de väljer att göra på olika sätt, kan det ha att göra med att alla 

förskollärarna har egna olika erfarenheter av religion och att det är av olika vikt för dem?. 

Brister i kommunikationen är det som är det största problemet mellan förskollärarna på 

förskolan och framför allt föräldrarna. Språket är ett hjälpmedel för oss människor att kunna 

tänka, tala, analysera, reflektera och organisera vårt beteende (Ellneby, 2007). Vi behöver vårt 

språk för vår känslomässiga och intellektuella utveckling.  I samspelet med den vuxne 

utvecklar det lilla barnet sitt språk. Ett ord behöver upprepas mellan sextio och åttio gånger 

för att kunna förstås och har då barnet ingen vuxen som bekräftar kan det ta mycket längre tid. 

Det är viktigt att barnen behåller sitt modersmål och talar det hemma för andraspråkets 

utveckling. Vissa ord på svenska kan vara svåra att översätta och det finns ingen direkt 

översättning. Därför är det viktigt att barnen behåller sitt hemspråk så att de kan göra sig 

förstådda hemma. 

Under arbetets gång har tankarna på fortsatta förslag på vidare studier framkommit och även 

vissa förbättringar. För att få ett bredare underlag till vidare studier så kan man undersöka 
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flera förskolor, eller göra en undersökning mellan en mångkulturell förskola och en förskola 

med en annan inrikting. Man skulle kunna blanda intervjuer med observationer och även 

kunna intervjua barnen på en mångkulturell förskola. En tanke som också har växt fram är att 

fråga föräldrarna till de barn som går på förskolan hur de ser på verksamheten och vilka 

fördelar respektiv nackdelar som de har sett. 

Jag vill avsluta med ett citat av en av förskollärarna som jag intervjuade som jag tycker 

sammanfattar allt om vår profession och hur viktiga vi är: 

Vi betyder jättemycket för de här familjerna det har vi förstått, vi är deras länk ut 

till samhället, jag har aldrig känt mig så här behövd. 
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7 Bilagor 

7.1 Bilaga 1 Missiv 

Till pedagogerna på förskolan: 

Mitt namn är Kristina Lindkvist och jag läser på lärarutbildningen inriktning förskola vid 

högskolan i Gävle. 

Inom utbildningen ingår examensarbete 15 hp som jag nyligen har börjat med. 

Syftet med studien är att undersöka hur det faktum att en barngrupp i förskolan är 

mångkulturell påverkar arbetet i verksamheten.  

Min önskan är att du som pedagog på förskolan kan ta dig tid att svara på några frågor. 

Intervjun kommer att spelas in. Allt material kommer att förstöras och varken namnet på 

förskolan eller något personnamn kommer att användas i mitt arbete. 

Önskar du ytterligare upplysningar om uppsatsen eller om de frågor jag ska ställa är du 

välkommen att kontakta mig 

Kristina Lindkvist 

076-XXX XX XX 

XXXXXXXX@XXX.se 
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 7.2 Bilaga 2 Intervjufrågor 

 

Intervjufrågor:  

 

Kan du beskriva din barngrupp? (hur många nationaliteter?) 

 

Hur märker du att du har en mångkulturell barngrupp?  

 

Påverkar den mångkulturella sammansättningen hur du arbetar med målen i din grupp?  

 

Har religiös bakgrund betydelse för hur du uppnår målen?   

 

Kan du ge exempel på mål i läroplanen som behöver tolkas utifrån det faktum att du har en 

mångkulturell barngrupp?  

 

Har relationen till barnens föräldrar betydelse för ditt arbete med att uppnå de pedagogiska 

målsättningarna? 

 

 

 

 

 

 


