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Sammanfattning 
Att vi lever i ett mångkulturellt samhälle är något vi ofta hör i media. Men vad menas med ett 
mångkulturellt samhälle? Inom förskolan får de mångkulturella målen mer utrymme, men 
ingen riktig förklaring på vad det innebär ges. Denna studies mål är att ge en bild av det 
mångkulturella arbetet i förskolan. Studien tar upp hur forskare ser på begreppet samt hur de 
anser att pedagoger i förskolan och skolan ska arbeta med det. Denna studie redovisar även 
fem förskollärares syn på begreppet mångkultur, samt hur de arbetar och tycker man ska 
arbeta med mångkultur i förskolan. Som metod för insamling av data har jag använt mig av 
kvalitativa intervjuer. Resultaten ger spridda bilder av vad mångkultur är eller kan vara, där 
etnisk kultur ställs mot en individuell hemkultur. Detta påverkar även deras arbetssätt. 
Förskollärarna beskriver ett arbete som sträcker sig mellan utformning av lärmiljön, firande 
av högtider och hur kommunikation är en central del i verksamheten. I slutändan beskrivs 
även vikten av barns inflytande och att det är i barnens deltagande i aktiviteter och i mötet 
med gruppen som lärande sker.    

Nyckelord: förskola, mångkultur, interkultur, pedagogens roll 
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1 Inledning  
Det mångkulturella samhället är något som diskuteras i skolan, på tv, i tidningar och böcker. 
Pratar vi om samma sak när vi diskuterar mångkultur och det mångkulturella samhället? 

I läroplanen står det som ett mål att förskolan ska sträva efter att varje barn ska känna 
delaktighet i sin egen kultur och utveckla känsla och respekt för andra kulturer. Det definieras 
dock inte vad sin egna eller andras kultur är för något. Mitt intresse är att se likheter och 
skillnader mellan hur människor som arbetar inom förskolan ser och förhåller sig till 
begreppet mångkultur. Framför allt är jag intresserad av att få en tydligare bild av hur 
förskollärare faktiskt arbetar med mångkultur i förskolan.  

När jag först valde att skriva om mångkulturellt arbete i förskolan ställde jag frågan; hur kan 
man belysa andra kulturers högtider och traditioner i förskolan. Jag valde att bredda min 
frågeställning då jag insåg hur mycket mer än bara högtider som ligger i begreppet 
mångkultur. 

Då jag snart är utexaminerad förskollärare är jag framför allt intresserad av hur man som 
förskollärare kan jobba på ett normkritiskt sätt för att det mångkulturella arbetet ska 
genomsyra alla lärotillfällen. Det är något jag känner kan vara svårt och därför har jag valt att 
intervjua fem förskollärare om hur de arbetar med mångkultur i förskolan. Min förhoppning 
med intervjuerna är att se likheter och skillnader som kan hjälpa mig i mitt arbete som 
förskollärare.   

1.2	  Syfte	  och	  frågeställningar	  	  	  
Syftet med den här undersökningen är att få en djupare och mer konkret förståelse för hur 
förskollärare arbetar med mångkultur i förskolan. Jag har även velat få en mer tydlig 
definition av begreppet mångkultur, och framförallt vilken definition förskollärarna jag 
intervjuat har av begreppen.  

Jag är medveten om att mina frågor är breda och förväntar mig inte uttömmande svar på alla 
frågor. Jag tror att detta arbete kan ge en betydelsefull inblick i hur ett antal förskollärare 
arbetar med mångkultur.  
 

Frågeställningar:  

-Hur arbetar förskollärare för att uppnå läroplanens mål angående mångkultur? 

-Vilken syn finns på begreppet mångkultur?  

-Hur inkluderar pedagogerna barnen i det mångkulturella arbetet? 

-Är kulturella högtider ett bra sätt att synliggöra ett mångkulturellt samhälle? 
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2 Bakgrund 
I detta avsnitt beskriver jag olika forskares syn på det mångkulturella arbetet i förskolan. Jag 
ger även min syn på begreppet mångkultur samt varför jag tycker det är viktigt att arbeta med 
det i förskolan.  

2.1	  Varför	  mångkulturellt	  arbete	  i	  förskolan?	  	  
Under	  denna	  rubrik	  lyfter	  jag	  varför	  forskare	  tycker	  det	  är	  viktigt	  med	  mångkulturellt	  arbete	  i	  
förskolan.	  	  

2.1.1	  En	  mångkulturell	  förskola	  för	  alla	  
Det finns olika uppfattningar om vad som menas med mångkultur menar Lunneblad (2013), 
och detta påverkar hur pedagoger väljer att arbeta med mångkultur i förskolan och skolan. Det 
viktiga med att arbeta mångkulturellt i förskolan och skolan är för att alla ska få samma 
möjligheter, oavsett kön, social klass, etnisk eller kulturell skillnad menar Banks och Banks 
(2010). På liknade sätt ser Sarraj, Bene, Li och Burley (2015) det mångkulturella arbetet, då 
de menar att mångkulturellt arbete kan vara en väg till att förebygga rasism, mobbning och 
andra former av diskriminering framför allt i skolan, men även i tidigare åldrar.  

I Sverige är kopplingen mellan mångkultur och utbildning oftast marginaliserad till en 
utbildning för ”dem” – barn från andra länder som talar ett annat språk, oftast förekommande 
i invandrartäta förorter (Brömssen, Olgaç, 2010, s. 123). Men om man tittar på hur 
barngrupper i svenska förskolor ser man barn från olika kulturer, även om barnen inte 
kommer från olika länder, har var och en sin egna kulturella bakgrund. Förskolan kan ses som 
en spegling av det mångkulturella samhället, med alla individers egen kultur, som skapar en 
mångkultur. Förskolans uppdrag är att belysa och grunda arbetet i var och ens egen kultur 
(Lunneblad, 2013, s.127).  Dock menar Gayle-Evans (2004) att det är extra viktigt med 
mångkulturellt (I detta fall kulturer från andra länder) arbete i barngrupper som är homogena 
då de barnen inte naturligt stöter på en varierad grupp människor från olika länder. En 
förskola eller skola som arbetar med mångkultur lär barnen att världen är större än livet i 
skolan och hemmet (Gayle-Evans, 2004, s. 2).    

2.1.2	  Förskolan:	  en	  mångkulturell	  mötesplats	  
Det står i lpfö 98-10 att man ska arbeta med mångkultur, men varför är det viktigt att så tidigt 
börja med det? Det står även att förskolan ska fostra barnen till att bli demokratiska 
medborgare och bli del av det samhälle vi lever i (läroplan för förskolan, 98 rev 2010, s.12). 
Läroplanens syn på arbetet med mångkultur i förskolan är den samma som Sarraj, Bene, Li 
och Burley (2015) har. De menar att huvudmålet med mångkulturellt arbete i förskolan är att 
utveckla barnens förståelse för att samhället är mångkulturellt och vilka tillgångar som följer 
av det och i slutänden kommer detta leda till en mer demokratisk värld att leva i.   

Förskolan är en av de viktigaste institutionerna i samhället och de processer som finns i 
förskolan socialiserar barnen till att bli en del i det samhälle som vi lever i. Det är i förskolan 
barnen utvecklar en medborgerlig identitet. Viktigt är, att i detta identitetsskapande skapa en 
förståelse för de tillgångar som kulturell mångfald medför. Genom den förståelsen skapas en 
solidaritet mellan människor, samt att det visar på alla kulturers lika värde (Lunneblad, 2013, 
s. 125).  

I förskolan utvecklas alla delar av barnets liv som skapar en helhet, och därför är det viktigt 
att börja med mångkulturellt arbete i förskolan menar Brahim och Sumantri (2010). De menar 
att det är viktigt att involvera mångkultur för att skapa en stark förståelse om vad som menas 
med kultur hos olika människor och på så sätt skapa ett förstående för andra kulturer och i sin 
tur andra människor.   
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Barn i förskolan utvecklar tidigt en förståelse för olikheter mellan hemmet och förskolan. I 
förskolan stöter barnen på olikheter mellan olika individer vilket kan skapa (kultur)krockar. 
Förskolemiljön och det stadiet barnen är i skapar en unik möjlighet för pedagogerna att 
utveckla en grund hos barnen skapad av respekt för olikheter som barnen kan komma att stöta 
på senare i livet (Ponciano, Shabazian, 2012, s. 24). 

Utbildningssystemet i Sverige har till uppdrag att skapa en förståelse för andras värderingar 
men också för värderingar man delar med andra och därigenom få alla människor att känna 
sig delaktiga och som en del av det mångkulturella samhälle vi lever i (Brömssen, Olgaç, 
2010, s. 131). 

2.2	  Begreppet	  mångkultur	  –	  min	  syn	  	  	  
I vårt samhälle inbegriper begreppet mångkultur framför allt människor från andra länder, 
religioner och traditioner än vad vi själva har. En uppfattning är att varken ett barn eller vuxen 
representerar ett lands kultur, utan bara dess egen kultur, varje barn har en egen kultur. Denna 
bild har jag inte alltid haft, det är en bild som har skapats efter flera års studier på 
förskollärarprogrammet. Jag ser mig själv som svensk och ateist, men enligt vissa kanske jag 
betraktas som en andra generationens invandrare bara för att min pappa kommer från 
Sydamerika.  

Läser man nyheterna får man en känsla av att många i Sverige är rädda för olikheter istället 
för att se dem som en tillgång. Den politiska osäkerheten och högervindar som blåser över 
landet (och hela Europa) i kombination med att många flyktningar från krigsdrabbade länder 
kommer för att söka trygghet tycks få fram sidor hos folk som inte setts tidigare. Bara de 
senaste veckorna har flera brott med främlingsfientliga motiv ägt rum. Hatbrott handlar i 
grunden om okunskap och rädsla, vilket gör arbetet med mångkultur i förskolan är ett av de 
viktigaste målen pedagogerna har att uppnå, för att i slutändan fostra demokratiska 
medborgare.  
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3 Tidigare forskning  
I detta avsnitt lyfter jag forskares syn på det mångkulturella begreppet samt individens egen 
kultur. Jag lyfter även forskares syn på hur pedagoger bör arbeta med mångkultur i förskolan 
och skolan. 

3.1	  Forskares	  syn	  på	  begreppen	  kultur,	  mångkultur	  och	  ett	  mångkulturellt	  samhälle	  	  
Under denna rubrik lyfts hur forskare definierar mångkultur samt individens egen kultur. 

 3.1.1	  Definitioner	  på	  mångkultur 
Samhällsdiskursen syn på kultur är oftast etnisk kulturell och religiösa skillnader menar 
Lunneblad (2013), men hen hävdar själv att mångkulturen i samhället, enklast kan definieras 
som samhällets tillstånd. Ett samhälle där inte olika kulturer utan olika individer lever och de 
individerna har olika bakgrund, som kan vara etniska, kulturella eller religiösa. Begreppet 
mångkultur behöver inte ha något värde i sig utan beskriver bara befolkningen i ett samhälle 
(Lunneblad, 2013, s.11).   

Begreppet kultur kan delas in i tre olika nivåer menar Stier och Sandström Kjellin (2009), de 
benämner de som samhällsnivån, gruppnivån och individnivån. På samhällsnivån ses kulturer 
som ett socialt system där t.ex. normer, värden, traditioner och språk väver samman 
befolkningen i en gemenskap. I samhället finns dock olika kulturer så det kan även fungera 
som en gränsdragning mellan vi och dem.  

I samhället skapas även grupper av subkulturer, det är dessa kulturer som Stier och Sandström 
Kjellin (2009) räknar in på gruppnivå. Dessa (sub)kulturer skiljer sig ofta från den 
övergripande samhällskulturen. 

Individnivån handlar om personens egen kultur, hur man uppfattar sig själv. Den individuella 
kulturen uttrycks av inlärda beteenden, känslomönster och tankemönster. Detta kan även 
innefatta rädslor individen har för andras kulturer (Stier, Sandström Kjellin, 2009, s. 28-29). 

Sammanfattning  

I detta stycke blir det tydligt att det finns flera definitioner på mångkultur. Att alla människor 
har sin egen kultur oberoende av var vi är födda eller vilken religion vi har. En individ ingår 
även i olika former av kultur, dels samhällets kultur, olika grupper individen är del av samt 
sin egen individuella kultur.   

3.1.2	  Individens	  kultur	  
Kultur är något som människan skapat, och i sin tur skapar kulturen oss. Det vi gör och tänker 
är inte saker som bara händer utan är formade av våra egna erfarenheter vilka i sin tur formar 
hur vår egen kultur ter sig (Banks, Banks, 2010, s. 37). De menar också att det vi ser runt 
omkring oss och det vi vill ha och strävar efter är skapat av kulturen och att alla har en egen 
kultur, detta betyder att även om en grupp människor ser ut att fungera på samma sätt så är vi 
alla olika i grunden (Banks, Banks, 2010, s. 37).  

Att förstå att en individ som tillhör en kulturell grupp, ser sitt deltagande på ett individuellt 
sätt och som en del av hens personlighet är viktigt menar Niemi, Kuusisto och Kallioniemis 
(2014). Detta betyder även att den kulturella gruppen inte har ett sätt att vara på, utan att det 
finns en mängd olika världsbilder, värderingar och traditioner inom gruppen, och att de inte är 
något statiskt utan kan förändras över tid.  

Även om den allmänna bilden i samhället av vad mångkultur är begränsar sig till skillnader 
mellan var du kommer ifrån, vilken religion du har och vilken kultur du har, har Lunneblad 
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(2013) med flera en enig bild om att det handlar om den enskilda individens sätt att vara. Att 
ens egen kultur skapas och omskapas i möten med samhället och möten med människor. Vår 
egen kultur utvecklas från det att vi är små tills det att vi dör. Denna socialisationsprocess 
kopplar samman normer, värden, beteendemönster och olika symboler och skapar något som 
är ens eget som hela tiden förändras (Stier, Sandström Kjellin, 2009s. 24).  

I min uppsats har jag valt att använda mig av begreppet mångkultur trots att det finns andra 
benämningar som betyder samma eller liknande saker. En kritik med begreppet mångkultur 
är, att det enbart beskriver att det finns olika kulturer som existerar i samma sammanhang och 
inte beskriver mötet mellan kulturerna menar Stier och Sandström Kjellin (2009). Istället 
tycker de att interkulturellt perspektiv bättre beskriver hur olika grupper möts och samspelar, 
men även beskriver individens sätt att vara, tänka och handla (Stier, Sandström Kjellin, 2009, 
s. 30). På grund av detta kommer jag under en senare rubrik beskriva hur interkulturell 
pedagogik kan se ut i skolan.  

Sammanfattning 

Detta stycke beskriver hur individen skapar sin egen kultur. Att detta är något som startar vid 
födseln och fortgår och förändras genom hela livet. Att även om individen är del av olika 
grupper så ser hen sitt deltagande på ett individuellt sätt.  

3.3	  Forskares	  syn	  på	  ett	  mångkulturellt	  arbetssätt	  

Samhällets syn på mångkultur beskriver inte hur det relaterar till förskolans uppdrag menar 
Lunneblad (2013). Förskolans uppdrag är att följa läroplanen för förskolan, och i den står det 
att förskolan ska arbeta med mångkultur, men inte tydligt vad man faktiskt ska göra. I detta 
stycke kommer jag att beskriva det jag hittat i böcker och artiklar gällande vad man faktiskt 
kan göra i förskolan som pedagog. 

3.3.1	  Pedagogens	  roll 
Det har funnits en kritik mot förskolan och skolan att det mångkulturella arbetet blir till ett 
eget ämne, eller en aktivitet vid sidan av den ”vanliga” undervisningen (Lunneblad, 2013, s. 
28). Förskollärare ska anpassa läroplanen efter ett mångkulturellt arbetssätt menar Gayle-
Evans (2004). Barnens hemkultur kan användas för att arbeta med läroplanen och hen menar 
även att pedagogerna kan behöva och bör få hjälp med hur man gör det, t.ex. kan pedagogerna 
få hjälp av barnens familjer (Gayle-Evans, 2004, s. 12). Men man kan även ta hjälp av 
pedagoger med annan kulturell bakgrund (Guo, 2015, s. 67). 

För att ett mångkulturellt förhållningssätt ska genomsyra allt arbete i förskolan bör man i 
arbetslaget fråga sig: hur ska vi planera vårt arbete? Hur kan vi använda oss av barnens egna 
erfarenheter? Hur kan vi få barnen att ha inflytande i verksamheten (Lunneblad, 2013, s. 
127)?  Lunneblad (2013) menar även att det är viktigt att arbetslaget utvärderar sitt arbete och 
sig själv i arbetet med mångkultur. 

Pedagogerna måste vara medvetna om att barn lär av varandra menar Gayle-Evans (2004), 
och pedagogens roll blir att skapa aktiviteter där barnen får samarbeta och arbeta ihop, detta 
för att barn från olika grupper ska interagera mer och på så sätt lära sig respektera alla 
människor. Har man aktiviteter tillsammans samt diskussioner om barnens individualitet får 
barnen en förståelse för att alla människor är olika men ändå bidrar lika mycket till gruppen 
och i sin tur till samhället (Ponciano, Shabazian, 2012, s. 24)   

Lärare som arbetat med mångkultur ska vara en medforskande lärare som med entusiasm lär 
sig tillsammans med baren, hen är medveten om sin okunskap och medveten om att hens egen 
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kultur påverkar uppfattningen om andra kulturer, denna typ av lärare kallar Stier och 
Sandström Kjellin (2009) som den medvetna läraren. Den medvetna läraren tolkar olika 
kulturer från olika synvinklar. Lärarens entusiasm smittar av sig på barnen vilket leder till en 
positiv bild av andra kulturer och visar hur givande olika kulturmöten kan vara (Stier, 
Sandström Kjellin, 2009, s.120-121).    

Lärare ska lära sig om de olika kulturerna som finns i klassrummet och i samhället menar 
Gayle-Evans (2004) (i denna bemärkelse menas kultur som etniska kulturer från andra 
länder), hen menar att det lätt går att göra genom filmer, böcker och tidningar.  

Detta är även något Guo (2015) skriver om. Dock menar hen att även om det är bra att lära sig 
om olika etniska kulturer, är det betydligt viktigare att lära sig om barns hemkulturer, lära sig 
av barnen och deras föräldrar hur det är hemma hos dem.  

Sammanfattning 

Detta avsnitt beskriver hur pedagogen ska få det mångkulturella arbetet att genomsyra 
verksamheten. Pedagogens roll beskrivs som medforskande och pedagogens roll blir att skapa 
en verksamhet där planeringen av aktiviteter är skapad efter barnens intresse och erfarenheter. 
Barnens hemkultur belyses som viktig och med det skapas barninflytande. De aktiviteter som 
pedagogen utformar ska skapa diskussion mellan barnen och ge en förståelse för att alla är 
olika men bidrar lika mycket.   

3.3.2	  Lärmiljön	  
Under tidigare rubrik har jag beskrivit pedagogens roll i det mångkulturella arbetet. Utöver 
det har flera forskare skrivit om hur de tycker att man ska använda själva förskolan för att 
arbeta mångkulturellt.  

Leksaker och föremål ses som viktigt i Ponciano och Shabazians (2012) artikel. Att flera 
etniska grupper och olika kulturer är representerade i t.ex. dockor, böcker, köksleksaker och 
musik och att det ska representera det större samhället utanför förskolan. De beskriver också 
att det ofta sitter bilder på väggarna på folk från olika kulturer, här hävdar dem att man i 
stället ska ha bilder på barnen i barngruppen och bilder på lärarna på väggarna (Ponciano, 
Shabazian, 2012, s. 27). Dock menar Gayle-Evans (2004) att det just är det man ska göra, 
sätta upp bilder på väggarna som visar på kulturella och etniska skillnader.  

Flera forskare är eniga om att mångkulturella böcker med bilder och språk från hela världen är 
en bra källa till mångkulturell förståelse, detta tar b.la. Gayle-Evans (2004) och Ponciano och 
Shabazian (2012) upp i sina artiklar. Böcker kan vara ett bra sätt att skapa diskussioner mellan 
barn, och mångkulturella böcker tar ofta upp viktiga ämnen som demokrati menar Sarraj, 
Bene, Li och Burley (2015). De tar även upp i sin artikel att multimediala klipp med rörlig 
bild, musik och dans kan vara en bra startpunkt till att skapa intresse hos barnen. 

Att skapa en brygga mellan förskolan och hemmet ser Ponciano och Shabazian (2012) som 
viktigt. Detta genom att skapa tid för diskussion, att barn får ta med sig föremål hemifrån, 
göra böcker eller fotoalbum med bilder från hemmet (föräldrar, släktingar och husdjur). Ge 
barnen möjlighet att dela med sig av sånger, historier och språk från den kulturen barnet har. 
Barn som har andra måltidsrutiner t.ex. äter med pinnar eller med händerna, borde få göra det 
i förskolan menar Ponciano och Shabazian (2012) och även ha möjlighet att lära andra barn 
om de är intresserade och att detta skulle skapa en stolthet för den egna kulturen.  

 



	   10	  

Sammanfattning 

I detta stycke ser vi att utformningen av lärmiljön är viktig. Böcker, bilder och leksaker från 
andra etniska kulturer kan bidra med att barnen känner en stolthet för de land barnen eller 
barnens föräldrar kommer ifrån. Det är dock viktigt att inte bidra till en stereotyp bild av 
andra kulturer som kan skapa en felaktig bild och i slutändan leda till mer missförstånd. I 
detta stycke beskrivs även vikten av att få in barnens hemkultur i lärmiljön.     

3.3.3	  Språk	  	  
Ett barn som utvecklar språket sent kan bli frustrerad när hen inte blir förstådd. Det kan liknas 
med ett barn som kommer till Sverige från ett annat land och inte kan språket (Stier, 
Sandström Kjellin, 2009, s. 48). Pedagoger måste få en förståelse för hur det kan kännas att 
försöka lära sig ett andra språk. Pedagogerna kan prova att lära sig ett nytt språk för att få en 
bättre förståelse för vilken stress som kan ligga bakom ett barn som förväntas lära sig ett nytt 
språk, detta är ett exempel Gayle-Evans (2004) tar upp i sin artikel. Som hjälp för att lyfta alla 
de språken som finns i barngruppen kan pedagogen använda sig av modersmålslärare samt 
föräldrar som kommer till barngruppen och pratar och läser på olika språk, detta ger de 
språken högre status och barnen känner sig stolta över sitt modersmål (Gayle-Evans, 2004, s. 
12).   

På det här sättet kan språklig mångfald lyftas till något positivt och skapar nya 
identifikationsmöjligheter för barn med annat modersmål, men även för barn med svenska 
som modersmål (Lunneblad, 2013, s. 118). Som hjälp menar Lunneblad (2013) att 
pedagogerna bör utgå från barnens familjer och hemmiljö när de väljer att arbeta med språklig 
mångfald. 

3.3.4	  Högtider	  	  
I förskolan firas det ofta högtider, ofta de kristna/svenska traditionella högtiderna. Lunneblad 
(2013) menar att det för många enbart ses som en repertoar med sånger och ramsor, men hen 
hävdar även att högtider skapar en gemenskap och samhörighet mellan människor. Dock 
måste pedagogerna vara försiktiga hur högtider framställs så att inte felaktiga identiteter och 
värderingar uppmärksammas (Lunneblad, 2013, s. 75). Förskollärare kan ha svårt att prata 
med föräldrar angående hur de firar sina högtider då de ofta är kopplade till religion. Sverige 
är ett sekulariserat land, vilket betyder att religion fått mindre betydelse i samhället och ses 
som något privat (Lunneblad, 2013, s. 76).  

I firandet av kulturer som är mer eller mindre okända för pedagoger, reduceras de oftast ned 
till stereotypa högtider, där musik, mat och speciella kläder är det viktiga, menar Niemi, 
Kuusisto och Kallioniemi (2014). De menar även att det kan uppstå problem när pedagoger 
enbart fokuserar på skillnaden mellan andra kulturers högtider och den egnas kultur. 
Pedagogerna bortser även helt från olikheter inom den kulturella gruppen. De menar även att 
detta är ett resultat av att pedagoger ofta har väldigt liten kunskap och erfarenhet om hur man 
faktisk gör i andra kulturer (Niemi, Kuusisto, Kallioniemi, 2014, s. 265).   

Högtider är viktiga då de representerar flera lager i det mångkulturella samhället menar 
Niemi, Kuusisto och Kallioniemi (2014). I sin text beskriver de lagren som macro-sociala, 
mezzo-sociala och micro-sociala. I detta fall representerar macro-social kulturell kännedom 
och respekt för alla på ett världsomfattande sätt. Mezzo-social representerar den nationella 
jämlikheten som finns i samhället (eller bör finnas). Micro-social representerar de 
interkulturella möten individen själv stöter på (Niemi, Kuusisto, Kallioniemi, 2014, s. 258).   

Att fira högtider i skolan belyser mångkultur på alla dessa nivåer, då man på ett globalt plan 
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vill visa på lika värde, frihet, fred, olika kulturella bakgrunder och olika religioner. På en 
nationell nivå kan man se en koppling mellan högtiden och landets historia, men högtiden 
säger även något om hur samhället ser ut idag. Detta skapar en förståelse på individnivå om 
var kulturella högtider härstammar ifrån, och vad det för med sig för värden och normer 
(Niemi, Kuusisto, Kallioniemi, 2014, s. 259).  

Fördelen med att fira högtider i förskolan, är att det skapar en förståelse om sig själv men 
även en förståelse om andra så länge man undviker stereotypa bilder av högtiden och 
framhäver mångfalden i samhället (Niemi, Kuusisto, Kallioniemi, 2014, s. 265).  

Sammanfattning 

I detta stycke beskrivs fördelarna med högtider, att de skapar gemenskap och förståelse för 
andra människor. Genom högtider belyses flera lager i samhället vilket är viktigt för att visa 
barnen hur samhället ser ut. I stycket beskrivs även svårigheter med att fira högtider. Om 
pedagogen inte är insatt i de högtider som ska firas kan de reduceras till en stereotyp av 
högtiden och den kulturen som högtiden tillhör.  

3.4	  Teoretisk	  perspektiv	  	  
I	  detta	  stycke	  lyfter	  jag	  tre	  teoretiska	  perspektiv	  som	  går	  att	  koppla	  till	  det	  mångkulturella	  
arbetet.	  	  

3.4.1	  Normkritisk	  pedagogik	  
För att en pedagog ska kunna arbeta normkritiskt är det väsentligt att ställa sig själv frågor om 
sina egna värderingar. Vilka normer har jag? Och vilka normer förmedlar jag? Hur påverkar 
det min undervisning? Det är först när man besvarat dessa frågor man kan få ett normkritiskt 
perspektiv och det är först då man kan börja jobba med normkritisk pedagogik (Bromseth, 
Darj, 2010, s.41). Det är viktigt att den normkritiska pedagogiken genomsyrar alla delar av 
förskolan. Från planeringsstadiet och utformningen av lärmiljön till vilka böcker och leksaker 
som finns på avdelningen. I arbetslaget är det viktigt hur man pratar med varandra och med 
barnen, det är viktigt att synliggöra vilka normer som finns i arbetslaget (Bromseth, Darj, 
2010, s.43). Det kan vara ett känsligt ämne, men det är nödvändigt för att kunna se de 
problem som finns kopplade till de normer som existerar i arbetslaget (Bromseth, Darj, 2010, 
s.43). 

I den normkritiska pedagogiken belyser pedagogerna fördomar, normer och vilken hierarkisk 
ordning som finns mellan dem. Fokuserar pedagogen på sin egen position i normhierarkin får 
hen en förståelse för sin egen roll i att skapa normerande orättvisor i förskolan. Genom att 
reflektera över de normer man själv har, och som finns på förskolan och de problem som 
kommer med, kan pedagogerna börja arbeta normkritiskt i förskolan (Bromseth, Darj, 2010, 
s.49). 

3.4.2	  Sociokulturellt	  perspektiv	  	  
När barnet föds (eller egentligen redan i magen), utvecklas barnet biologiskt, med det menas 
utvecklingar som sker någorlunda lika hos alla barn oavsett var ifrån i världen de växer upp. 
Utöver biologisk utveckling sker även utveckling som påverkas av vår omgivning, vilken 
kultur barnet växer upp i och hur barnet kommunicerar med kulturen runt omkring. Även om 
barnet från födseln kommunicerar med sin omgivning kommer språket att vara den viktigaste 
beståndsdelen för hur barnet blir delaktigt i sociokulturella sammanhang (Säljö, 2011, s.161).  

Inom sociokulturellt perspektiv använder sig människor av redskap eller artefakter, detta för 
att utföra handlingar eller kommunicera något. Dessa delas upp i fysiska och psykiska 
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redskap. Med fysiska redskap menas föremål människan skapat för att utföra en handling, 
t.ex. en hammare för att spika i en spik. Till skillnad mot fysiska redskap handlar psykiska 
redskap om sådant som hjälper oss att tänka och kommunicera, t.ex. alfabet, siffersystem 
o.s.v. Inom sociokulturella perspektivet ses språket som det viktigaste redskapet. Språket 
hjälper människor delta i sociala sammanhang och ta del av andras perspektiv och tankar 
(Säljö, 2011, s.162-163). 

Gruppen är viktig inom det sociokulturella lärandet. Mellan deltagarna medieras olika 
erfarenheter och olika kunskaper vilket gör att vi lär av varandra. Det vi lär oss har vi med oss 
och analyserar det inombords för att vid tillfälle när man använder sig av den nya kunskapen 
kommunicerar vidare det man lärt sig till nästa person eller grupp (Säljö, 2011, s. 164). I det 
sociokulturella perspektivet betonas att människan lär och utvecklas genom att delta i sociala 
praktiker, barnet utvecklas som sociokulturell aktör i ett samhälle och en kultur (Säljö, 2011, 
s. 171).  

3.4.3	  Interkulturell	  pedagogik	  
I Sverige introducerades den interkulturella pedagogiken för att skapa ett samhälle där 
svenskar fick en förståelse för människor som invandrade till Sverige för att skapa ett 
samhälle där alla kunde samexistera (Lunneblad, 2013, s. 26). Skillnaden mellan ordet 
mångkultur och interkultur är att mångkultur kan ses som en beskrivning av ett samhälle där 
många olika kulturer bor, medan interkultur beskriver en handling, en interkulturell handling 
beskriver något som sker, inte något som är menar Lunneblad (2013). Det intressanta för en 
pedagog är det som händer mellan människor, möten mellan människor med olika kulturer 
eller etnisk bakgrund.  

Det interkulturella perspektivet handlar framför allt om mellanmänskliga processer menar 
Stier och Sandström Kjellin (2009). Det handlar om att kunna ta fasta på likheter hos 
människor men också att se skillnader hos individer och deras kultur. Varje situation är unik, 
kulturen finns dels i samhället men även på en individnivå och detta präglar samspelet mellan 
människor (Stier, Sandström Kjellin, 2009, s. 30). 

Interkulturell pedagogik är grundad ömsesidig respekt för alla människor och en tro på att en 
skola som bygger på de normer som i slutändan kommer påverka den demokratiska världen 
med den värdegrund som lärs ut i förskolan och skolan. Detta leder till ett samhälle präglat av 
respekt och jämlikhet för alla människor oberoende av kulturell bakgrund (Lunneblad, 2013, 
s. 27). 

Sammanfattning  

Under rubriken teoretisk bakgrund beskriver jag begreppen, normkritiskt perspektiv, 
sociokulturellt perspektiv samt interkulturell pedagogik. I de analyser jag gjort i mitt resultat 
har jag inte gjort kopplingar till interkulturell pedagogik. Detta har jag inte gjort då jag tycker 
att interkulturell pedagogik involverar de delar jag valt att skriva om i det normkritiska 
perspektivet samt det sociokulturella perspektivet. Det normkritiska perspektivet fokuserar på 
vilka normer och värden som finns i verksamheten och i slutändan att det normer och värden 
som förmedlas ska vara goda. I likhet med normkritiskt perspektiv är den interkulturella 
pedagogikens mål att skapa en ömsesidig respekt för alla människor och den ska i slutändan 
leda till ett jämlikt samhälle för alla. Interkulturell pedagogik beskrivs som mellanmänskliga 
processer, det lärande som sker i mötet mellan människor. I det sociokulturella perspektivet 
ligger även fokusen på lärandet mellan individer och vad som sker i mötet med gruppen. Att 
människan lär av varandra i det möte som sker är något som är väldigt lika i det 
sociokulturella perspektivet och den interkulturella pedagogiken.  
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4 Metod 
I detta avsnitt kommer jag redogöra för vilken metod jag använt vid min datainsamling samt 
redogöra hur genomförandet av datainsamlingen gått till.  
4.1	  Intervju	  som	  metod	  	  
Jag hade redan innan starten av detta arbete tankar på att jag skulle göra intervjuer för att få 
fram mina resultat. Under en period hade jag tänkt göra både samtalsintervjuer och enkäter, 
dock kan enkäter vara svåra att få tillbaka och de svar man får kan vara svårtolkade. Lantz 
(2013) benämner fyra olika typer av intervjuformer, den helt öppna, den riktat öppna, den 
halvstrukturerade samt den helt strukturerade. Enkät faller även under helt strukturerade 
intervjuer (Lantz, 2013, s. 44). 

I den öppna och den riktat öppna ställs frågor om fenomen som den tillfrågade fritt får 
associera och resonera kring. Den intervjuade får tid att beskriva sin bild och den som 
intervjuar är följsam för att skapa en tydlig mening i den intervjuades perspektiv på 
fenomenet (Lantz, 2013, s. 43). Om svaren tas ur sitt sammanhang kan de få en annan 
innebörd och personen som blivit intervjuad kan känna sig missrepresenterad (Lantz, 2013, s. 
43). Detta innebär även att de data som samlas in blir sammanhangsbestämt och ger en 
förståelse om var den intervjuade står i frågan om det fenomen som utforskas (Lantz, 2013, s. 
43-44). Detta leder till att de intervjuer som görs kommer få olika svar beroende på hur de 
som blir intervjuade definierar fenomenet, detta leder i slutändan till att den som intervjuar 
har fått en djupare förståelse av fenomenet (Lantz, 2013, s. 44). 

En intervju ska vara användbar och den ska uppnå allmänna kvalitetsmått beskriver Lantz 
(2013).  Krav på reliabilitet, validitet samt att detta ska kunna granskas i efterhand. Bell 
(2006) beskriver ordet reliabilitet som tillförlitlighet och åsyftar då att samma metod får 
samma resultat vid olika tillfällen om omständigheterna är den samma.  Lantz (2013) menar 
att ett viktigt kriterium för om en intervju har reliabilitet är om den speglar källan (Lantz, 
2013, s. 16). Bell (2006) menar att validitet beskriver giltigheten i intervjun, dels att de frågor 
man ställer faktiskt ger svar på det man vill undersöka men också att de analyser man gör och 
de slutsatser som dragits är förankrade i det data som samlats in. För att kunna uppnå det sista 
kvalitetsmåttet, att det man undersöker ska gå att granskas i efterhand, måste intervjuaren 
beskriva sin metod av datainsamling och hur man har gått till väga när man analyserat det 
insamlade materialet tydligt i texten (Lantz 2013, s. 20). 

Jag har i denna studie valt att använda mig av öppna intervjuer eller öppna riktade intervju. 
Detta för att det jag är intresserad av är att få förskollärares egna bilder på begreppet 
mångkultur samt hur de tycker att arbetet med mångkultur ska gå till (samt hur de faktiskt 
gör). Jag har även haft intresse av att undersöka huruvida informanternas syn på hur arbetet 
kring mångkulturellt arbete stämmer överens med bilden forskare har kring det 
mångkulturella arbetet. Eftersom det är förskollärarnas syn på ett fenomen jag är ute efter, så 
stämmer det överens om vad Lantz (2013) skrivit i sin bok angående olika intervjuformer.   

I frågan om den här undersökningen uppnår kraven på reliabilitet och validitet, så anser jag att 
de är uppfyllda. Jag tror att svaren skulle bli desamma om de ställdes vid ett nytt tillfälle. De 
frågor som ställts i intervjutillfället har gett svar på de frågor som ställts i början av det här 
arbetet.   

4.2	  Urvalsgrupp 
Jag har valt att göra kvalitativa intervjuer. Målet med de urval man har i kvalitativa studier är 
inte att få en statistisk bild över hur det ser ut i kommunen eller i landet. Med kvalitativ 
intervju behöver antalet man intervjuar inte vara lika stort som vid kvantitativ, då det inte är 
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intressant att undersöka hur det ser ut i ett större sammanhang (Trost, 2010, s. 143). Det är 
mer intressant att det blir variation på de som blir intervjuade men att det ändå är en homogent 
sammankopplad grupp på något plan (Trost, 2010, s. 137). 

Bekvämlighetsurval handlar om att man gör det enkelt för sig, så beskriver Trost (2010) det, 
t.ex. att den som ska göra intervjuerna sätter upp lappar på anslagstavlor eller annonser i 
tidningen och välja de som svarar.  Jag tog kontakt med förskollärare jag känner, och valde att 
intervjua de som ville ställa upp. De förskollärare jag känner jobbar framförallt i områden där 
barnens föräldrar är födda i Sverige. Jag tog också kontakt med förskolechefer som arbetar i 
mer invandrartäta områden, detta för att få en större bredd inom den homogena gruppen 
(förskollärare) jag ville intervjua.  

Tids- och kostnadsaspekten är en viktigare variabel när man funderar på hur många som ska 
intervjuas menar Trost (2010). Jag ansåg att det var rimligt att göra fem intervjuer inom de 
tidsramar vi fått. Detta stämmer överens om Trosts (2010) syn på hur många intervjuer som är 
rimliga. Hen menar att fyra till fem är bra som utgångspunkt (hen skriver även att man kan 
lägga till flera i efterhand) annars blir materialet ohanterligt.    

Mina informanter är alla förskollärare och arbetar på kommunala förskolor i en svensk 
storstad. Tre av förskolorna ligger i invandrartäta områden och två ligger i områden där 
majoriteten av barnens föräldrar är födda i Sverige. Deras arbetserfarenhet som förskollärare 
sträcker sig mellan nio år och trettiofyra år. 

4.3	  Genomförande	  
Jag genomförde intervjuer med fem förskollärare. Jag ville få en bredare bild av hur det ser ut 
i den kommunen jag gjort undersökningen i. Av den anledningen gjorde jag intervjuer dels 
med förskollärare som arbetar i invandrartäta områden, samt förskollärare som arbetar i 
områden där merparten i generationer bott i Sverige. En intressant fråga blev även att se om 
arbetsmetoder är liknande eller om det skiljer åt sig i olika områden. Genom den litteratur jag 
tagit del av utformades frågor som jag ansåg skulle hjälpa mig få svar på de frågorna jag hade. 
Under intervjutillfället var jag noga med att vara intresserad och engagerad för att den 
intervjuade skulle känna sig bekväm i situationen. Innan intervjuerna hade jag frågat om de 
ville få information om vilka frågor jag skulle ställa. De intervjuer jag gjort är inspelade på 
diktafon, detta för att jag skulle kunna vara fokuserad på de svar jag fått under intervjun och 
inte behövde sitta och anteckna, samt att det underlättade i skrivprocessen att kunna gå 
tillbaks och lyssna ordagrant på vad som sagts i intervjun. Jag har utgått från det insamlade 
materialet när jag skapat mina kategorier. Utifrån de svar som getts av informanterna har jag 
gjort kategoriseringar av återkommande teman i svaren. Utifrån kategorierna har jag 
sammanställt resultaten från intervjuerna och sedan kopplat de till tidigare forskning och 
teoretiska perspektiv. Under rubriken diskussion drar jag egna slutsatser från resultatet och 
analysen. Frågorna som ligger till grund för intervjuerna kan ses i bilaga 1. 

4.4	  Forskningsetiska	  ställningstaganden	   
När jag först tog kontakt med de jag ville intervjua (via mail) informerade jag vad mitt ämne 
handlade om, samt i vilket syfte intervjuerna skulle användas. Jag skrev även att deras 
identitet skulle förbli konfidentiell och om de ville kunde få frågorna i förväg. Detta stämmer 
överens om vad Trost (2010) skriver i sin bok. Dock berättade jag inte att jag hade 
tystnadsplikt samt att de fick avbryta intervjun när de ville, samt att de inte behövde svara på 
alla frågor (Trost, 2010, s. 123-124). Det var för mig något som var självklart och jag hade 
inte en tanke på att det kunde vara oklart för dem jag intervjuade.    

I vetenskapsrådets forskningsetiska principer beskrivs fyra krav som i sin tur utgör 
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individskyddskravet: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet.  

Informationskravet handlar om att den som blir intervjuad ska bli informerad om vad syftet 
med undersökningen är. Med samtyckeskravet menas att den som blir intervjuad själv 
bestämmer över sitt deltagande, t.ex. hur länge hen deltar och under vilka villkor. Under detta 
krav ingår även att den intervjuade har rätt att avsluta sin medverkan när hen vill. 
Konfidentialitetskravet försäkrar den intervjuade om att personliga uppgifter som kan 
identifiera vem personen är inte ingår i forskningen. Personer som ställer upp på intervjuer 
skall inte kunna identifieras. Med nyttjandekravet menas att man enbart använder den 
information man får av intervjuerna till de som är sagt till de som blir intervjuade, och att man 
t.ex. inte använder de i kommersiella sammanhang utan bara i forskningssammanhang. Jag 
anser att jag har uppfyllt dessa krav så gott jag kunnat, dock missade jag att berätta för de jag 
intervjuade att de fick avsluta intervjun när de ville.     
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5 Resultat och analys 
I detta avsnitt kommer jag redogöra de svar som jag fått av de intervjuade. Av deras svar 
kommer jag göra analyser samt koppla svaren till den tidigare forskningen samt de teoretiska 
perspektiv jag utgått från.  

5.1	  Synsätt	  och	  förhållningsätt	  
Min fråga var: Vilken syn finns på begreppet mångkultur?  

Tanken med detta avsnitt är att ge en tydlig bild hur förskollärarna ser på begreppet 
mångkultur. Svaren jag fick på denna fråga beskriver även hur ett normkritiskt perspektiv kan 
hjälpa pedagogerna att synliggöra vilka normer som finns på förskolan.   

5.1.1	  Mångkultur:	  etnisk	  kultur	  eller	  hemkultur?	  
Som nämnts tidigare finns det olika uppfattningar om vad mångkultur är, där den vanliga 
bilden i samhället är att se på begreppet som etnisk kultur, medan forskare ser på begreppet 
som ett samhälle där individer lever med sina egna kulturer. Resultatet från min studie visar 
att bilden även ser olika ut i olika förskolor. Två bilder av vad som kan vara mångkultur 
framkommer i intervjuerna. Den ena som etnisk kultur och den andra som barnets hemkultur. 
Flertalet av de intervjuade menade att individens egen kultur eller hemkultur var det viktiga 
att fokusera på i förskolan. Hemkultur beskrivs i intervjuerna som det viktigaste för barnen, 
det kan röra religion och språk men även vilken musik barnet gillar eller vilka leksaker barnet 
gilla att leka med. Det som blir tydligt i intervjuerna är att det skiljer sig mellan alla olika 
individer. Synen på mångkultur som etnisk kultur är kopplad till olika länders kulturer, vilket 
språk som talas, vilken religion som utövas samt seder och högtider kopplade till land och 
religion. Båda synsätten beskriver ett samhälle där individer med olika kulturer lever, men 
synen på vad kultur och mångkultur är, är det som skiljer. Resultatet visar dock att synen på 
mångkultur skiftar under olika tillfällen i intervjun från hemkultur till etnisk kultur. 

Analys  

Synen på det mångkulturella samhället som ett samhälle där olika individer lever stämmer 
överens med Lunneblads (2013) syn. Bild av det mångkulturella samhället ur ett etniskt 
perspektiv stämmer mer överens med den bilden som Lunneblad (2013) beskriver som 
samhällsdiskursen. Att den vanligaste bilden är att ett mångkulturellt samhälle syftar på ett 
samhälle med många etniciteter, religioner och språk.   

Tidigare har jag beskrivit tre olika nivåer av kultur som Stier och Sandström Kjellin (2009) 
kallar samhällsnivå, gruppnivå och individnivå. Synen på mångkultur som hemkultur liknar 
det som Stier och Sandström Kjellin (2009) beskriver på individnivå, medan synen på 
mångkultur ur ett etniskt perspektiv mer liknar de som kallas samhällsnivå. I resultatet 
beskrivs även hemkultur som familjens kultur vilket liknar det som Stier och Sandström 
Kjellin (2009) kallar gruppkultur. 

Synen på hemkultur som hur familjen har det hemma tar inte hänsyn till individen. Banks och 
Banks (2010) hävdar att det även i grupper finns individuella kulturer, vilket stämmer överens 
med bilden av hemkultur som individens egen kultur. Niemi, Kuusisto och Kallioniemis 
(2014) tar upp vikten av att se individen i gruppen, vilket stämmer överens med bilden av 
hemkultur som individens egen kultur, dock beskriver inte det individen som en del av 
gruppen överhuvudtaget. Individen är bortkopplad från familjen och ses enbart i sin egen 
kultur. Banks och Banks (2010) menar att vår egen kultur skapas av allt vi ser runt om kring 
oss och även våra erfarenheter, vilket styrker det förhållningsättet. Dock styrker det även 
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synen på familjen som del av individens kultur då individen präglas av hemmet och kompisar 
i skapandet av sin egen kultur.  

I frågan om det är vanligare att arbeta med mångkultur i invandrartäta områden, skiftar synen 
på mångkultur från hemkultur till etnisk kultur hos många av det intervjuade. Från individnivå 
till samhällsnivå som Stier och Sandström Kjellin (2009) beskriver det. Där flera av 
informanterna tror att det är lättare och naturligare att arbeta med mångkultur i invandrartäta 
områden, skiftar förskollärarnas vinkel och hamnar i den nivå som Stier och Sandström 
Kjellin (2009) beskriver som samhällsnivån. Detta styrker Lunneblads (2013) bild av att det 
är den vanligaste bilden i samhället om begreppet mångkultur. Denna typ av fördom stämmer 
överens med den bilden Brömssen och Olgaç (2010) beskriver i sin artikel, en fördom om att 
mångkulturellt arbete är menad för ”de andra” och inte för alla. Har man som pedagog ett 
normkritiskt förhållningssätt till mångkulturellt arbete, ska det synas i all undervisning 
(Bromseth, Darj, 2010, s. 43).   

Sammanfattning  

I detta stycke fick jag svar på min fråga om vad de olika förskollärarna hade för syn på 
begreppet mångkultur. Svaren visar att uppfattningen delvis skiljer sig mellan de jag 
intervjuat. Dock visar de svar jag fick, att förskollärarnas bild av mångkultur ibland skiftar 
från mångkultur som hemkultur och mångkultur som etnisk kultur.   

5.1.2	  Att	  synliggöra	  normer	  och	  värden	  i	  förskolan	  
I mina intervjuer blir det tydligt att arbetet på olika förskolor ser väldigt olika ut, man har 
kommit olika långt och man fokuserar på olika saker i arbetet. Arbetet med sina egna 
förhållningssätt och normer är dock något som återkommer i flera av intervjuerna.  

I intervjuerna återkommer begreppet normkritiskt förhållningsätt och hur det ska genomsyra 
verksamheten. I frågan om hur detta ska uppnås ges olika svar, men det blir tydligt att det 
framför allt är genom diskussion man kan synliggöra vilka normer och värden som finns på 
förskolan och på sin avdelning. Det framkommer även att det är viktigt att börja med sig själv. 
Frågor att arbeta med kan vara; vad har jag för normer? Och vilka normer ska finnas i 
förskolan? De normer som styrdokumenten framhäver som ”rätt” är de normer och värden 
som ska finnas på förskolan framhävs som viktiga. Flera av informanterna menar att 
arbetslaget hjälps åt att identifiera normer och värden samt att de syns i verksamheten. Dock 
beskrivs detta som en känslig process då den kritik som ges kan tolkas på fel sätt. Genom att 
synliggöra vilka normer och värden som finns i sitt arbetslag kan arbetet med att 
implementera det i verksamheten börja så att det normkritiska tänket kan genomsyra hela 
verksamheten så att det inte blir ett eget ämne.    

Analys 

En viktig del av att jobba normkritiskt är att ställa frågor till sig själv och sina medarbetare 
menar Bromseth och Darj (2010). Frågor som leder till att man kan belysa vilka fördomar 
som finns på sin arbetsplats. Resultatet visar att informanterna arbetar med just dessa frågor 
för att gå vidare med deras normkritiska arbete.   

Den normkritiska pedagogiken ska genomsyra hela verksamheten menar Bromseth och Darj 
(2010). Även detta framkommer ur resultaten som något informanterna arbetar med och ser 
som en viktig del i det mångkulturella arbetet. Även Lunneblad (2013) tar upp att det finns 
kritik mot förskola och skola, att det mångkulturella arbetet kommit på sidan av och inte blivit 
en del av undervisningen. Detta styrker även Brömssen och Olgaç (2010) som menar att det 
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mångkulturella arbetet ofta marginaliseras till undervisning som sker vid ett fåtal tillfällen, 
och inte något som är del i all undervisning.  

Sammanfattning 

Detta stycke beskriver hur förskollärarna arbetar med normer och värderingar i deras 
verksamhet. Flera förskollärare beskriver hur de arbetar med normkritiska frågor i arbetslaget, 
för att identifiera vilka normer och värden som finns där. Flera pedagoger menar att det 
mångkulturella arbetet bör genomsyra hela verksamheten.  

5.2	  Mångkulturellt	  arbete	  i	  verksamheten 
Min fråga var: Hur arbetar förskollärare för att uppnå läroplanens mål angående mångkultur? 

Jag tar även upp frågorna: Hur inkluderar pedagogerna barnen i det mångkulturella arbetet? 
Och: Är kulturella högtider ett bra sätt att synliggöra ett mångkulturellt samhälle? 

Tanke är att de svar som ges i detta stycke ska ge en tydlig bild vad förskollärarna rent 
praktiskt gör i verksamheten. 

5.2.1	  Hur	  inkluderas	  barnen?	  	  	  
Av resultatet från intervjuerna framgår att det är viktigt för flera av de intervjuade att barnens 
intresse och erfarenheter ska ligga till grund för delar av det mångkulturella arbetet. Detta kan 
ske på olika sätt, exempel som tas upp är att barnen får delta i diskussioner där barnen berättar 
om olika länder de varit i när de t.ex. besökt sina släktingar. I dessa diskussioner kan även 
barnen få berätta om kulturella skillnader de upplevt på förskolan jämfört med i hemmet, t.ex. 
vad de gör i stället för att fira jul. Resultatet visar dock att diskussioner om etniskt kulturella 
skillnader kan vara känsliga då pedagogerna inte vill peka ut något barn, en av informanterna 
beskriver det som ” en balansgång, det gäller att vara lyhörd så inget barn tycker det blir 
jobbigt”.  

Barnens intresse och erfarenheter kan även vara grunden till hur pedagogen planerar sitt 
arbete. Genom att göra barnintervjuer och sedan diskutera svaren med barnen visar pedagogen 
på kulturella skillnader och med det visa på att alla människor är olika. Barnens intresse kan 
även ligga till grund för andra planerade aktiviteter som kan belysa kulturella skillnader. 
Exempel som ges i intervjuerna, där pedagogerna kopplat hemkultur till planerade aktiviteter 
är t.ex. att barnen får ta hand om ett gosedjur på avdelningen, men även ta hem gosedjuret 
över helgen och fotografera den i olika aktiviteter. Med denna aktivitet lär sig barnen 
omvårdnad och respekt för andra, men det visar även på olikheter i hemmet vilket kan leda till 
djupare förståelse hur olika det kan vara i olika hem. En annan aktivitet som framkommer 
från intervjuerna, är hur en av pedagogerna fångat barnens intresse för djur och dinosaurier, 
och utifrån det skapat en aktivitet med fokus på bygg och konstruktion, där barnen fått bygga 
hus av olika material till deras leksaker. Huvudsyftet med denna aktivitet var att lära barnen 
om hållbarhet, men också visa på olikheter i hemkulturer. Genom att använda sig av barns 
intresse och koppla det till deras erfarenheter, blir det tydligare för barnen och lättare att förstå 
hur olika det kan se ut i olika hem.   

Analys  

Att utforma sin verksamhet utifrån den informationen de fått av barnen om deras intresse 
stämmer överens med hur Lunneblad (2013) beskriver planeringsprocessen i förskolan. 
Arbetslaget diskuterar tillsammans hur de kan få barnen att ha inflytande i verksamheten och 
hur de kan använda sig av barnens erfarenheter i verksamheten. Läroplanen anpassas efter ett 
mångkulturellt arbetssätt, och pedagogerna använder sig av barnens hemkultur för att arbeta 
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med målen i läroplanen, detta sätt att inkludera baren och deras hemkultur i verksamheten 
stämmer väl överens med det som Gayle-Evans (2004) beskriver i sin artikel.  

Att inkludera barnen i planeringsprocessen är något som Lunneblad (2013) ser som en viktig 
del i framställningen av aktiviteter i förskolan. Även Gayle-Evans (2004) menar att inkludera 
barnens hemkultur och egna erfarenheter är viktigt vid planeringstillfället. Aktiviteter som 
skapar diskussioner där barnen lär sig om barnens individualitet, leder till en förståelse att alla 
är olika men bidrar lika mycket i barngruppen, och i slutändan i samhället menar Ponciano 
och Shabazian (2012).  

När pedagogerna utvecklar verksamheten med hjälp av barnen, deras intressen och 
erfarenheter, sker ett utbyte mellan pedagog och barn, de lär av varandra. Sedan beskriver 
pedagogerna hur barnen tillsammans lär av varandra i de aktiviteter som pedagogerna 
planerat. Detta lärande, där gruppen lär av varandra, dels lär sig pedagogen, och sedan lär 
barnen sig, dels av pedagogen men även av de andra barnen, beskriver Säljö (2011) som 
grunden i det sociokulturella perspektivet. Människan lär och utvecklas genom att delta i 
sociala praktiker.  

Sammanfattning 

I detta stycke svarar förskollärarna på hur de inkluderar barnen i det mångkulturella arbetet. I 
svaren beskrivs hur några av förskollärarna tar del av barnens intresse i planeringsarbetet av 
aktiviteter. Svaren visar även hur förskollärarna använder sig av barnens hemkultur för att 
visa på hur vi alla är olika och med det skapa en förståelse för varandra.   

5.2.2	  Lärmiljön	  och	  material	  
Av intervjuerna framgår att flera av informanterna anser att det är viktigt att det syns på 
avdelningen att det finns barn där från olika länder. Detta kan göras genom att ha flaggor från 
olika länder, alfabet på olika språk och bilder från olika delar av världen på väggarna. Andra 
sätt att belysa mångkultur genom lärmiljön är att ha utklädningskläder från olika delar av 
världen, dockor med olika hudfärg, musik från olika delar av världen samt mångkulturella 
böcker och böcker på andra språk. En av informanterna beskriver att de försökt få in barnens 
hemkultur i lärmiljön genom att ha en ”trygghetsvägg” där barnen får sätta upp bilder från 
deras hem, detta kan t.ex. vara bilder på deras föräldrar, mor/farföräldrar eller husdjur.  

Analys 

Flera av informanterna menar att det ska synas på förskolan att de har barn som kommer från 
olika delar av värden, detta bl.a. genom att ha bilder på väggarna som visar byggnader och 
människor från andra länder. I denna fråga är de forskare jag läst artiklar av oeniga. Ponciano 
och Shabazian (2012) menar att det kan ge en felaktig bild och att det är viktigare att ha bilder 
på de barn som går på förskolan istället. Dock menar Gayle-Evans (2004) att bilder från olika 
delar av värden lär barnen om kulturella skillnader. Ponciano och Shabazian (2012) menar att 
de leksaker och föremål som representerar olika etniska kulturer är bra då de skildrar hur 
samhället utanför förskolan ser ut, vilket flera av informanterna menar att de har i sin lärmiljö.  

I intervjuerna framkommer att det är viktigt vilka böcker som finns på avdelningen och att de 
ska vara normkritiska (vilket även innefattar mångkulturalitet) och gärna på flera olika språk. 
Gayle-Evans (2004) och Ponciano och Shabazian (2012) är eniga om att mångkulturella 
böcker är ett bra verktyg att använda sig av i förskolan, då bilder och språk i böckerna skapar 
en förståelse för andra delar av världen. Även Sarraj, Bene, Li och Burley (2015) beskriver 
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mångkulturella böcker som ett bra sätt att arbeta i förskolan, då det ofta tar upp viktiga ämnen 
som t.ex. demokrati.  

Sammanfattning 

Detta stycke beskriver en viktig del i det mångkulturella arbetet i förskolan. Hur utformandet 
av lärmiljön hjälper förskollärarna i deras arbete. I svaren som ges beskriver förskollärarna 
framförallt vikten av böcker som beskriver ett mångkulturellt samhälle. Dels att innehållet ger 
en normkritisk bild av det samhälle vi lever i men även att böckerna finns på olika språk. En 
del av förskollärarna vill belysa vikten av bilder, utklädningskläder och andra föremål som 
visar att avdelningen är mångkulturell.   

5.2.3	  Högtider	  
Av resultatet från intervjuerna framkommer att attityden gällande högtider skiljer sig, och 
även hur olika förskolor väljer att arbeta med dem. Alla informanter berättar att de firar de 
svenska högtiderna, som påsk, midsommar, lucia och även jul. Arbetet kring andra kulturer 
och religioners högtider skiljer sig dock mellan förskolorna. Några av informanterna menar att 
de inte firar andra kulturers högtider men att de skulle göra det om de hade barn som kom från 
andra delar av världen än Sverige. Medan flera av de intervjuade beskriver hur de firar andra 
högtider än de svenska. Men att hur de firar har förändrats, från att vara storslagna händelser 
med dans, kläder och mat från den kulturen högtiden härstammat till att mer prata om det med 
barnen och belysa de högtider som fanns i barngruppen. Dock menar flera av informanterna 
att det även är viktigt att exponera barnen för de svenska högtiderna då en del av barnen sällan 
möter dessa.   

Merparten av informanterna beskriver att de har egna högtider på förskolan som de firar. En 
av informanterna menar att de kulturellt bundna högtiderna ändå firas i hemmet och att det då 
inte var nödvändigt att göra det på förskolan med och att ” i förskolan blir vi vår egen familj 
med egna traditioner som alla är en del av”. Ett exempel på en egenskapad högtid från 
intervjuerna var en ljusfest. Informanten menar att i många högtider är ljus i någon form en 
viktig del och att de gjort en egen högtid där det firar ljuset. Under denna högtid får barnen 
göra ljuslyktor samt sjunga sånger om gemenskap.  

Flera av informanterna är positivt inställda till att fira högtider på förskolan då de anser att det 
är lustfyllt och roligt. De menar även att det bidar till att skapa en gemenskap bland barnen 
och att de kan få barnen att känna stolthet till när deras högtid firas. En av informanterna 
menar att det kan vara en trygghet för barn som kommer från krigsdrabbade länder, ”barnet 
kan behöva något att hålla sig i, speciellt i orostider”. I intervjuerna framgår även att högtider 
kan bidra med att barnen får en förståelse för hur samhället ser ut utanför förskolan. Från 
intervjuerna framgår även att högtider inte alltid är positivt kopplat till barnen. I många 
högtider dricker ofta den vuxna alkohol, och barns erfarenheter kring detta kan vara väldigt 
negativa, vilket är en aspekt som oftast inte tas upp i diskussioner angående högtider.      

Analys  

Hur pedagogerna väljer att fira högtider är viktigt menar Lunneblad (2013). Detta för att inte 
fel värderingar uppmärksammas. Av de intervjuer jag gjort är det svårt att få en tydlig bild av 
vilka värderingar som förmedlas eller hur mycket kunskap förskollärarna har om de högtider 
som firas, något som Niemi, Kuusisto och Kallioniemi (2014) menar är viktigt för att 
motverka stereotypa framställningar av högtider och de kulturer högtiderna tillhör. I enlighet 
med flera av informanterna menar Lunneblad (2013) att högtider kan skapa gemenskap i 
barngruppen. Flera av informanterna beskriver att de firat andra kulturers högtider, tidigare 
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genom sång dans och mat, men att det inte firar lika mycket nu. Att fira andras kulturer på det 
sättet menar Niemi, Kuusisto och Kallioniemi (2014) kan bero på okunskap om högtiden hos 
pedagogerna, och att förskollärarna ska vara försiktiga så att inte de porträtterar en stereotyp 
bild av högtiden.   

I resultatet beskrivs hur mötet med andra högtider kan ge en bild av hur det ser ut i det övriga 
samhället. Niemi, Kuusisto och Kallioniemi (2014) menar att högtider kan representera 
samhället men även hela världen och individen. De menar att individens möte med olika 
kulturers högtider skapar en förståelse för sig själv samt en förståelse för andra.  

Flera av informanterna beskriver traditioner som de själva skapat på förskolan. I de texter jag 
läst har jag inte hittat några konkreta exempel på förskolor som gjort så och inte heller hittat 
forskare som stödjer att det är bra att göra så. En teori jag har är att, som Lunneblad (2013) 
skriver, är Sverige ett sekulariserat land där religion får mindre betydelse hela tiden. 
Dessutom tycker vi att religion är något privat som det inte pratas om. En av informanterna 
menar att, ”hemma gör de som de gör, här på förskolan gör vi på vårt sätt”. Detta tror jag är 
ett tecken på att religiösa högtider och traditioner är något som känns svårt och är känsligt i 
den svenska förskolan.  

 Sammanfattning 

Detta stycke ger en bild av förskolan där förskollärarna inte visar stort intresse för olika 
kulturella högtider. Känslan i de svar förskollärarna ger, visar en bild där högtider var 
viktigare förr. Tydligt blir även att flera av de förskollärare som intervjuats anser att egna 
högtider som är skapade på förskolan är något att föredra.  

5.2.4	  Kommunikativa	  medel	  
Ett återkommande tema i intervjuerna är kommunikation. Framför allt språklig 
kommunikation men även andra former. I förskolor som ligger i invandrartäta områden ses 
språk och kommunikation som de viktigaste delarna inom det mångkulturella arbetet då 
många barn och föräldrar kan lite eller ingen svenska. Dessa informanter menar att det är 
viktigt att synliggöra de språk som finns på avdelningen för att skapa en stolt känsla inför 
barnens modersmål samt visa på språklig mångfald i samhället. Dock menar flera av 
informanterna att det även är viktigt för barnen att höra och lära sig svenska, för att få det 
lättare efter förskolan. Att enbart prata och leka med de som har samma språk som en kan 
vara en trygghet, men en av informanterna menar att det kan hämma barnets utveckling. Att 
lära sig ord och fraser på barnens språk ses som ett sätt för pedagogerna att ge barnen en 
stolthet och positiv känsla för sitt modersmål. Utöver att använda sig av barnens språkliga 
kunskap ses andra pedagoger i arbetslaget och modersmålspedagoger som en bra källa till 
kunskap. Flera av informanterna ser även lärmiljön som ett hjälpmedel att belysa språk, dels 
genom att ha alfabet och fraser på andra språk på väggarna men även böcker på olika språk 
kan hjälpa de barn som har svårt med det svenska språket. I intervjuerna framkommer att det 
inte bara är det talade språket som är viktigt vid kommunikation. För barn som inte förstår 
språket pedagogerna talar blir minspråk och kroppsspråk extra viktigt. Även bildstöd kan vara 
ett bra verktyg för kommunikation menar en av informanterna. Andra former av 
kommunikation som tas upp i intervjuerna är vikten av att lära barnen att ta kontakt och 
förmedla känslor. Utöver kommunikationen med barn beskrivs även svårigheter att förmedla 
hur verksamheten ser ut för föräldrar som har svårigheter med det svenska språket. Tolk, 
fotografier och film ges som exempel på hur pedagogen kan kommunicera med dessa 
föräldrar.  
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Flertalet av informanterna beskriver hur modersmålspedagoger hjälpt dem i deras verksamhet. 
Dock beskrivs två typer av modersmålspedagoger, dels den som går i väg med de barnen som 
har modersmål och undervisar dem, samt den modersmålspedagogen som är med i 
verksamheten med alla barnen. Alla informanter föredrar den senare och menar att de tror att 
det bidrar till att alla barn får en bättre förståelse om andra språk samt att det visar på språklig 
mångfald som något positivt. Modersmålspedagogens medverkan i verksamheten kan t.ex. 
ske vid den pedagogiska måltiden eller vid lässtund då förskolläraren och 
modersmålspedagogen läser samma bok fast på olika språk, då de läser en mening och sedan 
upprepar meningen på modersmålspedagogen språk.   

Analys 

Inom det sociokulturella perspektivet beskriver Säljö (2011) språket som det viktigaste 
redskapet för kommunikation mellan människor. Detta stämmer överens med hur flera av 
informanterna ser på språk och kommunikation. Andra former av kommunikation, som 
bildstöd men även teckenspråk och kroppsspråk, benämns som fysiska och psykiska redskap, 
eller artefakter inom sociokulturella perspektivet, där även det talade språket ingår. Olika 
former av språk och kommunikation ses som ett sätt för barn som inte har det svenska språket 
in i verksamheten, samt ett sätt att ta kontakt och utvecklas. I det sociokulturella perspektivet 
menar Säljö (2011) att det är i kommunikation och samspel med andra och gruppen där 
barnen lär sig och utvecklas.  

Att integrera barnens språk i vardagen på förskolan ses som en viktig del i det mångkulturella 
arbetet. Det ska synas på väggarna och pedagogerna jobbar med att lära sig ord på olika språk. 
Att lära sig språk eller i alla fall ord på olika språk är något Gayle-Evans (2004) ser som 
positivt, då pedagogerna får en inblick i hur svårt och stressande det kan vara för de barn som 
försöker lära sig ett nytt språk.  

Vikten av språk eller i alla fall att bli förstådd ser Stier och Sandström Kjellin (2009) som 
viktigt, och menar att barnen kan bli frustrerade ifall de blir missförstådda. Även om ingen av 
de förskollärare jag intervjuade specifikt nämnde vikten av att bli förstådd, så menade de att 
barnen kände en stolthet och glädje när deras språk användes, och när de barn som inte kan 
svenska lyckades att kommunicera med sina kamrater eller pedagoger.    

Sammanfattning 

Detta stycke beskriver förskollärarnas syn på språk och kommunikation som något viktigt. 
Dock ges olika bilder av hur arbetet ska gå till. En del förskollärare beskriver språk som den 
viktigaste formen att kommunicera. De beskriver en förskola där barnen ska känna sig stolta 
över sitt modersmål. En annan förskollärare diskuterar andra former av kommunikation, där 
förskollärarna bl.a. använder sig av bildstöd, kroppsspråk och minspel. I detta stycke beskrivs 
även vikten av att barnen lär sig svenska, dels för att ha lättare att delta i aktiviteter, men även 
för att klara av skolan.    
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6 Diskussion  
Detta arbete har gett mig en mer mångfasetterad bild av begreppet mångkultur. Det har även 
stärkt min tes om att alla har olika bilder av vad mångkultur är för något. Det har även visat 
att mångkultur är ett känsligt ämne, i de intervjuerna jag gjort har informanterna varit noga 
med hur de uttryckt sig för att inte framstå på ett felaktigt sätt. En intressant aspekt som 
framkommit av intervjuerna är att förskollärarna var tydliga med att förklara deras syn på 
mångkultur var lika med alla individers egen kultur. Men när de fick frågan om ett 
mångkulturellt arbetssätt var vanligare i invandrartätaområden, svarade alla att det var det för 
att det var lättare och mer naturligt. Om det blir mer naturligt för att förskolan är belägen i ett 
område där det bor många invandrare måste väl det betyda att deras syn på mångkultur 
framförallt är riktad mot länders kulturella skillnader, något som de hävdat tidigare inte var 
fallet. Även jag har haft problem med hur jag formulerar mig i mitt skrivande. Den rädsla 
informanterna känt över hur de formulerar sig för att inte framstå på fel sätt har även jag känt. 
Frågor om hur man beskriver områden som det framför allt bor svenskar i har lett till 
funderingar om vad en svensk är och när man blir det o.s.v.  

6.1	  Diskussion	  om	  var	  förskolan	  är	  belägen	  kontra	  när	  förskollärarna	  tog	  examen	  	  
Det är intressant att se hur synen på mångkultur skiljer sig. Men varför är det så? Beror det 
bara på var förskolan är lokaliserad? Svaren från två av de informanterna som arbetar i 
invandrartäta områden styrker det. Deras syn på mångkultur skiljer sig från hur övriga 
informanter ser på begreppet. De ser mångkultur som etnisk kultur medan de andra 
informanter ser det som individens egen kultur, eller hemkultur. Detta betyder dock att en av 
informanterna som arbetar i ett invandrartätt område inte har samma syn som de två andra, 
trots att de arbetar i liknade områden. Betyder detta att det är när förskolläraren tog examen 
som spelar roll? Två av informanterna som arbetar i invandrartäta områden har över trettio års 
erfarenhet som förskollärare, medan informanten vars syn skiljer sig från de två har nio års 
erfarenhet. Kan det bero på att utbildningen har förändrats så pass mycket från åttiotalet tills 
nu? Detta skulle kunna vara en förklaring till varför det skiljer sig mellan informanterna då de 
arbetar i liknande områden. Min tanke är att den utbildning förskollärare får nu fokuserar mer 
på mångkultur och normkritiskt arbete än vad man gjorde förut, och trots fortbildningskurser 
kan det vara för sent eller ta längre tid att helt ändra hur man arbetar som förskollärare.  

6.2	  Diskussion	  om	  högtider	  
När jag började med denna studie var jag intresserad av hur förskolor arbetade med högtider, 
framförallt i ett mångkulturellt syfte. Jag har jobbat och haft praktik på flera förskolor och 
aldrig sett att de firat eller belyst andra länders högtider, jag ville undersöka om det fanns 
förskolor som gjorde det och i så fall hur. Min studie har istället visat mig att högtider är 
något som förskollärare inte lägger så stor vikt vid. Istället var flera förskollärare inne på att 
det kändes mer meningsfullt och roligare att göra egna högtider. Jag tyckte det var intressant 
att jag inte kunde hitta någon forskare som skriver om detta. Jag tror att det kan var en 
”svensk grej”. Lunneblad (2013) skriver om det sekulariserade Sverige och hur vi tycker att 
religioner är ett privat och känsligt ämne, många högtider är kopplade till religion och jag tror 
det kan vara en bidragande faktor till att förskollärare hellre firar högtider mer kopplade till 
deras verksamhet än religiösa högtider.  

6.3	  Fortsatt	  forskning	  
Det jag anser skulle vara intressant att forska vidare på är de enskilda kategorierna från mina 
resultat. Att djupdyka i hur pedagoger arbetar med t.ex. mångkulturella böcker eller 
hemkultur. Jag tycker det även skulle vara intressant att göra en studie om högtider i 
förskolan, varför är pedagogerna tveksamma till kulturellt bundna högtider i förskolan? Är det 
bara i Sverige? Har det (som var min tes) med sekulariseringen i Sverige att göra? Vad bidrar 
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egenskapade högtider med? Har det en positiv inverkan på verksamheten? Jag tycker även att 
det vore intressant att göra en liknande studie fast från ett barns perspektiv, där de fick 
spekulera utifrån sin syn på vad kultur och mångkultur är för dem?  

6.4	  Metod	  diskussion	  	  
Intervju som metod och framför allt att använda sig av riktat öppna intervjuer tycker jag har 
givit mig den data jag varit ute efter. I samtalen med de förskollärare jag intervjuat har jag fått 
en klarare bild över vad som kan ingå i mångkulturellt arbete. Jag har länge arbetat som 
vikarie i förskolan samt haft verksamhetsförlagd utbildning vid flertal tillfällen. Under de 
tidpunkterna har jag ofta tänkt att det mångkulturella arbetet inte varit synligt. Efter mina 
intervjuer har jag fått en annan uppfattning om vad som ingår i det mångkulturella arbetet 
vilket fått mig att inse, att det mångkulturella arbetet förekommit.  

Jag anser dock att intervju som form för datainsamling inte ger absoluta resultat. Den 
intervjuade kan förfina svaren för att ge en bild av deras verksamhet som ”bättre” än vad den 
är. För att få en mer riktig bild av det faktiska arbetet som sker på förskolor hade 
observationer som komplement till intervjuer eller bara observationer varit ett bättre sätt att 
samla in data.  
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Bilaga 1  
Intervjufrågor till självständigt arbete med mångkutrur 
 

1. När tog du din förskollärarexamen? 
2. Hur länge har du jobbat inom förskolan?  
3. Hur länge har du jobbat på din nuvarande arbetsplats?  
4. Hur kom det sig att du blev förskollärare?  
5. Hur många jobbar på *namn* förskola? 

-är det någon med invandrarbakgrund som jobbar här? 

 

 
 

6. Det pratas ofta om ett mångkulturellt samhälle. Vad menas med ett mångkulturellt 
samhälle enligt dig? 

-hur påverkar det arbetet i förskolan? 

 

7. I lpfö 98/10 står det: förskolan ska sträva efter att varje barn ska känna delaktighet i 
sin egen kultur och utveckla känsla och respekt för andra kulturer. Hur arbetar ni för 
att uppfylla det målet? 

8. Är mångkulturellt arbete något ni diskuterar i arbetslagen eller på apt? 
9. Hur ser förskolans vision ut gällande mångkultur?  

-Hade ni svårigheter att komma fram till en gemensam vision? 

10. Har föräldrarna visat intresse till att arbeta med mångkulturella frågor? 
11. Ofta får man höra att förskolan är en mötesplats för olika kulturer, hur ser du på det? 
12. Vad anser du är det positiva med att belysa andra kulturer för barn? 
13. Tycker du att förskolor lägger för stor vikt vid mångkulturellt arbete? 
14. Brukar ni fira högtider på denna förskola? Vilka? På vilket sätt tror du det är positivt 

att fira högtider i förskolan?  
15. Tror du att man arbetar mer med mångkulturellt arbete i förskolor som ligger i 

invandrartäta områden? Om så, varför? 
16. Vad har du för framtida visioner angående det mångkulturella arbetet på den här 

förskolan?  
17. Har du något du skulle vilja tillägga 
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