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Sammanfattning  

Denna studie handlar om hur pedagoger på olika förskolor arbetar för att involvera barns olika 

kulturer. Genom kvantitativ och kvalitativ metod har vi studerat om arbetet skiljer sig mellan 

förskolor som är mer och mindre mångkulturella, vi har också jämfört arbetet på förskolor i två 

orter, dels i Uppsala som är en relativt stor stad och en mindre ort Sala.   

Resultatet visar att det inte fanns några större skillnader mellan Uppsala och Sala vad gäller 

pedagogers arbete med mångkultur eller förhållningssätt till barns skilda kulturer. Däremot kunde 

vi finna ett mönster som genomsyrade pedagogers mångkulturella arbete överlag och det var att 

det inte genomsyrar hela verksamheten utan istället är begränsad till enstaka aktiviteter och 

tillfällen. 
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Förord  

Vi vill börja med att tacka alla pedagoger som har ställt upp i vår studie och som har gjort det 

möjligt för oss att genomföra denna studie. Ett stort tack vill vi ge till vår handledare Ylva som 

under arbetsgång har kommit med konstruktiv kritik. Vi vill även tacka våra familjer för deras 

positiva stöd som de har givit oss under arbetets gång. Ett speciellt tack vill vi ge till Jonas, Inga-

Lill, Maria och Martina som har hjälpt oss extra mycket under arbetets gång och som har kommit 

med konstruktiv kritik 
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Inledning  

I en notis från Lärarnas tidning skriver Agneta Ericsson, för skolinspektionen, om hur 

flerspråkiga barns erfarenheter i dagens förskolor och skolor ofta osynliggörs. 1 Hon menar att 

språklig kompetens utvecklas när barnen får utnyttja sina tidigare färdigheter och kunskaper i 

situationer där de är språkligt aktiva. Samtidigt konstaterar hon i denna artikel att en rad studier 

visar att många förskolor och skolor inte tar till vara på detta vid sin planering av verksamheten.  

 

Då vi under vår utbildning studerat mångkulturellt arbete i förskola och skola vet vi att det 

mångkulturella arbetet har en stor betydelse för barn och unga. Tidigare studier inom 

flerspråkighet har pekat på många positiva samband mellan barns flerspråkighet och kognitiva 

utveckling. Intelligenstest gjord på tvåspråkiga och enspråkiga barn har också visat att tvåspråkiga 

barn har fördelar när det gäller förmågan att tänka flexibelt och abstrakt.2 Andra studier har även 

pekat på en mer utvecklad metalingvistisk medvetenhet hos de barn som behärskar fler än ett 

språk.3 Arbetet med barns andra språk har dessutom visat sig ha betydelse för deras 

identitetsskapande och Otterup beskriver i sin avhandling att det är i mötet med andra människor 

som barnet, med hjälp av språket, förhandlar och konstruerar sin identitet.4 

Under den verksamhetsförlagda utbildningen har vi varit på ett antal förskolor och där tagit 

del av olika arbetssätt för att arbeta med det mångkulturella inom förskolan. Det finns en stor 

variation av andelen barn i barngrupperna som haft annat modersmål/kultur än den svenska. 

Våra egna erfarenheter är att det mångkulturella arbetet bland pedagogerna har skiljt sig åt mellan 

olika förskolor, framförallt beroende på i vilken utsträckning förskolan vi varit på kan sägas vara 

en mångkulturell förskola. Den mångkulturella insats som förekommit mest har varit den 

obligatoriska modersmålsundervisning som varje förskola är ålagda att erbjuda. Vid enstaka fall 

har vi även sett att vissa förskolor erbjudit några av barnen böcker på deras modersmål. 

Kunskapen om vikten av mångkulturellt arbete, tillsammans med våra egna erfarenheter, har 

inspirerat oss att närmare studera hur man arbetar på olika förskolor för att involvera barns skilda 

kulturella erfarenheter och bakgrunder, hur skiljer sig detta arbete åt mellan olika förskolor? Hur 

mångkulturella är försklorna och finns det någon skillnad mellan hur man arbetar på förskolor 

med flera olika kulturer jämfört med förskolor med bara några få skilda kulturer representerande?  

Uppsatsen är disponerad i sex kapitel. I kapitel ett behandlas den historiska invandrarpolitiken 

mellan 1970 och 1990-talet i en historisk tillbakablick, här beskrivs också invandrarbefolkningen i 

                                                 
1 Ericsson, Agneta 2012, Lärarnas tidning Flerspråkiga barns erfarenheter osynliggörs i förskola och skola, nr 12, 24 

augusti-6 september, årgång 23, s. 6 
2 Otterup, (2005), s.14 
3 Ibid., s.14 
4 Ibid., s.28 
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Sverige idag statistiskt. I kapitel två redogörs tidigare forskningar och studiens teoretiska 

utgångspunkter som därefter, i kapitel tre, följs av studiens syfte och frågeställningar. I kapitel 

fyra beskrivs metodvalet och vårt tillvägagångssätt vid behandlingen av insamlat material och i 

kapitel fem redogörs studiens resultat och analys. Slutligen i kapitel sex diskuterar vi studiens 

resultat och slutsatser i förhållande till vår teoretiska bakgrund. 
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Historisk bakgrund 

Efter andra världskriget har Sveriges invandring varierat. Till en början kom de flesta invandrarna 

från Finland och f.d. Jugoslavien men efter hand kom även invandrare från övriga Europa.5  

I och med att fler invandrade till Sverige beslutade riksdagen att man skulle underlätta 

invandrares anpassning till ett liv i Sverige. Det man framför allt ville uppnå var att invandrare 

skulle känna en jämlikhet till den inhemska befolkningen. Den allmänna uppfattningen om 

invandrare var att det skulle vara bäst om de som invandrade inte tänkte återvända till sitt 

hemland och att de assimilerades så snabbt som möjligt till det svenska samhället.  

Assimilationstanken kom emellertid att ifrågasättas varvid en utredning gjordes som hade till 

uppgift att se över vilka åtgärder som behövde göras för att underlätta invandrares möjligheter till 

att leva och verka i Sverige. För att se över detta initierades Invandrarutredningen och det ledde 

fram till att riksdagen fattade beslut om nya riktlinjer för en svensk invandrarpolitik. 

Utredningens tre mål var jämlikhet, valfrihet och samverkan. Inriktningsmålen tog avstånd från 

assimilationen och försökte istället ta hänsyn till invandrares kulturella bakgrund och språk, en 

slags ambition att erkänna invandrares olikheter. Man skulle inte bara erkänna deras kultur, utan 

även verka för att främja den. 

 För att förverkliga nya invandrarpolitiska målsättningar sökte man alltså nya förutsättningar 

för invandrares möjligheter att utvecklas i förhållande till det svenska samhället. Några av dessa 

var hemspråkundervisning och tv-program på andra språk än svenska. Detta då man ansåg att 

kontakten med sitt modersmål var viktigt. Målet med invandrarpolitiken var alltså att hjälpa 

invandrare som grupp in i det svenska samhället. Man ville förebygga ”annorlundaskap”, men 

med facit i hand gick utvecklingen mot en uppdelning av befolkningen i ett ”vi” och ”dom”.6 

 

Under 1980-1990 talet ökade invandringen i Sverige kraftigt och detta föranledde regeringen 

att på nytt se över den generella politikens konsekvenser för invandrargruppen genom dess 

utformning och genomförande på alla samhällsområden och nivåer. År 1996 tillsatte därför 

regeringen en kommitté för att utreda frågan. I kommitténs betänkande konstaterades det att 

Sverige hade blivit ett alltmer mångkulturellt samhälle och att det i snitt var runt 50 000 personer 

per år som under 1980-1990 hade flyttat till Sverige7. I Sverige bodde 1996 ca 900 000 invandrare 

och 700 000 personer med minst en förälder född i ett annat land.  

I september 1997 lade regeringen fram propositionen Sverige, framtiden och mångfalden – från 

invandrarpolitik till integrationspolitik, till riksdagen. Målet med denna proposition var att alla 

människor, oavsett etnisk och kulturell bakgrund, skulle ges samma rättigheter och möjligheter. 

                                                 
5 SOU 1996:55, 1997, Proposition, Regeringen s.9 
6 Ibid., s.15, 17-18 
7 Ibid., s.110  
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Vidare syftade propositionen till att skapa en samhällsgemenskap i Sverige som kännetecknades 

av ömsesidig respekt och tolerans och som alla oavsett bakgrund skulle vara delaktiga i och 

medansvariga för.8  

Propositionen synliggjorde ett mönster över hur invandringen såg ut. Man såg en variation i 

invandringen på så sätt att invandringen från ett land kunde vara stark under några år för att 

sedan minska under några år.9 

 

Sverige är idag ett samhälle som består av etnisk och kulturell mångfald. Enligt kommittén ska 

denna grupp bejakas och ses som en naturlig del av den svenska vardagen. Ett mångkulturellt 

samhälle består av en mångfald värderingar och förhållningssätt som påverkar varandra och som 

tillsammans utvecklas till nya livsreformer som bland annat demokratiska processer. Från att 

invandrare skulle anpassa sig till ett liv i Sverige anger kommittén att målet med invandringen är 

att samhället ska integreras och att alla ska behandlas likvärdigt oavsett ursprung och bakgrund.10  

 

Synen på invandring har kommit att bli allt mer komplex och idag talar man inte bara om 

invandrares anpassning till det svenska samhället utan om hur individer med utländsk bakgrund 

kan integreras i samhället och samtidigt bevara sitt kulturella ursprung. Problemet har vidgats från 

att individen skall anpassa sig till samhället till att människors skilda kulturer och språk skall 

integreras och inkluderas i samhället som därmed också formas och omformas.  

Med utländsk bakgrund menar vi i vår studie barn som har annat modersmål än svenska.  En 

vidare förklaring för vad utländsk bakgrund i vår studie innebär kommer att redogöras i vår 

genomgång av tidigare forskning. 

Andelen utlandsfödda i Sverige  

Tittar man på statistik över hur folkmängden i Sverige har sett ut genom de senaste decennierna 

ser man tydligt att andelen invandrare i Sverige har ökat. Statistik från Immigrant-institutet visar 

hur invandringen har sett ut åren 2000 till 2007. År 2000 var folkmängden 8 882 792 personer 

och av dessa var 1 003 798 utlandsfödda, år 2004 var folkmängden 9 011 392 och av dessa var 

1 100 262 utlandsfödda, år 2007 var folkmängden 9 182 927 och av dessa var 1 227 770 

utlandsfödda.11 Statistiken visar att antalet invandrare varje år har ökat med runt 100 000 

människor och att invandrarantalet mellan åren 2000-2007 ökade med totalt 223 972 människor.   

De senaste uppgifterna som finns över invandrarstatistiken i Sverige är från år 2011, som visar att 

antalet invandrare var 96 467 personer.12 Jämför man statistiken från 2011 med år 2007 kan man 

                                                 
8SOU 1996:55, 1997, Proposition, Regeringen s.1 
9 Ibid., s.10 
10 Ibid., s.110 
11 Invandrare i Sverige 2000-2007 – Statistik. http://www.immi.se/migration/statistik/2007.htm 

12 Statistiska centralbyrån, www.scb.se (2012-11-29) 

http://www.immi.se/migration/
http://www.scb.se/
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se en minskning av invandringen. Trots detta är invandringen till Sverige ändå hög och Sverige 

räknas idag till ett etniskt mångkulturellt samhälle.  

I denna studie har data samlats in från pedagoger som jobbar i förskolor belägna i Uppsala 

och Sala kommun. Befolkningsstatistiken från Uppsala kommun visar att det år 2011 totalt bodde 

200 001 personer i hela Uppsala kommun och att 42 855 personer av dessa hade utländsk 

bakgrund. Definitionen av personer med utländsk bakgrund beskriver Uppsala kommun som 

personer som är utrikesfödda, eller som personer som är inrikesfödda men med båda föräldrarna 

födda utrikes.13  

Åtta stycken av de förskolor som deltar i vår studie ligger i Uppsala. Av dessa förskolor ligger 

två stycken belägna i Uppsala innerstad och de sex andra förskolorna i områden Gottsunda och 

Stenhagen. Befolkningsstatistiken över dessa områden visade att det år 2011, i Uppsala innerstad, 

bodde 14367 personer och av dessa utgjorde 18 % personer med utländsk bakgrund. Statistiken 

över Gottstunda visade att det bodde 9888 personer och av dessa utgjorde 55 % personer med 

utländsk bakgrund. I Stenhagen bodde totalt 4865 personer av dessa utgjorde 47 % personer med 

utländsk bakgrund.14  

I Sala kommun visade statistiken att befolkningen i Sala tätort år 2011 var 12 500 personer och 

av dessa utgjorde 20 % personer med utländsk bakgrund15. Uppgifter över hur befolkningen är 

uppdelad i Sala innerstad går enligt Sala kommun inte att få fram. 

Mångkultur i dagens förskola  

Mot bakgrund av ovanstående statistik kan man förutsätta att samtliga förskolor idag är mer eller 

mindre mångkulturella, och de inskrivna barnen talar fler språk än bara svenska. 

Utbildningsdepartementets rapport Uppdrag att stödja barns flerspråkiga utveckling visar att:  

 

Minst vart fjärde barn som växer upp i Sverige idag har sina rötter i en annan språklig och/eller 

kulturell bakgrund. Nästan vart femte barn som är inskrivet i förskolan talar ett annat modersmål än 

svenska i hemmet. Många är själva födda i ett annat land eller har föräldrar som är det16.  

 

Uppgifterna från utbildningsdepartementet visar att förskolorna idag är mer mångkulturella 

och flerspråkiga. I vissa förskolor finns endast några enstaka barn med annat modersmål än 

svenska inskrivna medan dessa barn i andra förskolor utgör en majoritet. I förskolan möts de här 

barnen och tillsammans delar de förskolans vardag med alla dess aktiviteter och traditioner. 

Personal inom förskolan skall arbeta med mångkultur enligt läroplanen.  Den anger att förskolan 

                                                 
13 Områdesfakta Uppsala kommun (2012) www.uppsala.se (2012-11-29) 
14 Ibid., s. 14,17 & 34. 
15 Johansson, Anders (2012) Samhällsplanera Sala, telefonsamtal 2012-12-17  
16 Utbildningsdepartementet www.regeringen.se (2012-11-29) 

http://www.uppsala.se/
http://www.regeringen.se/
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har i uppdrag att utveckla barnens kulturskapande samt att förskolan förväntas överföra kulturarv 

från en generation till nästa.17  

Läroplanen uppmuntrar förskolor att lägga stor vikt vid att stimulera varje barns 

språkutveckling samt att hjälpa barn med utländsk bakgrund att utveckla sitt modersmål då detta 

visat sig ge barnen bättre möjligheter att tillägna sig det svenska språket och att utveckla andra 

kunskaper inom olika områden.18 Även skollagen framhåller att förskolan ska arbeta för att barn 

med annat modersmål än svenska ges möjligheten till att utveckla såväl sitt modersmål som det 

svenska språket.19  

Qunita Ogletree och Patricia J. Larke 20 skriver i en artikel om pedagogers arbete med att 

involvera mångfald i förskolans verksamhet att den kulturella mångfalden inom förskolan har 

ökat och att variationen av olika kulturer i barngruppen har förändrats. Författarna menar att 

många pedagoger i förskolan inte är förberedda på den förändring som genom åren har skett och 

att många pedagoger idag saknar den mångkulturella utbildning och kunskap som behövs för att 

arbeta med mångfald.21 De menar att pedagogerna har viljan och den rätta attityden för att arbeta 

med mångkultur men att de saknar den rätta kunskapen. Därför menar Ogletree och J. Larke att 

det idag finns ett behov av utbilda personal inom förskola i hur man arbetar med mångkultur. 

I deras artikel refererar de till en studie av James A. Banks som visar på att arbete med 

mångkultur har betydelse för att förändra barns rasistiska attityder till andra människor. Banks 

menar att lärares arbete med mångkulturell undervisning i förskola och skola kan bidra till att 

rasistiska stereotyper och fördomar hos barn försvinner och att utvecklandet av demokratiska 

attityder, värderingar och beteenden i stället ökar. Men för att kunna utveckla dessa förmågor hos 

barnen menar Banks att det är viktigt man redan i förskoleåldern påbörjar mångkulturell 

undervisning.22 Detta då tidigare forskning har visat att barn redan vid tre till fyra års ålder 

påbörjar konstruktionen av kön och rastillhörighet. 

Banks menar att fördomar kan utvecklas redan hos små barn och benämner de här för ”pre-

prejudice”, "för-fördomar."23 Dessa för-fördomar menar han kan vara baserade på 

missuppfattningar som grundar sig på barns begränsade erfarenheter och utvecklingsnivå. Han 

förklarar att barns tidiga fördomar även kan förklaras utifrån en rädsla av att uppfattas som 

annorlunda och onormal och att barns fördomar även kan förstås som imitationer av vuxnas 

beteende. För-fördomar menar Banks börjar som idéer och känslor hos de yngre barnen men att 

                                                 
17 Lpfö98 reviderad 2010. Läroplan för förskolan. Utbildningsdepartementet. Stockholm:Fritzes 
18 Ibid., s.8 
19 Skollag (2010:800) www.riksdagen.se (2012-12-01) 
20 Qunita Ogletree och Patricia J. Larke. National forum of multicultural issues journal. Implementing 

Multicultural Practices in Early Childhood Education. Volume 7, Nummer 1, 2010, s.1 
21 Ibid., s.1 
22 Ibid., s.2 
23 Ibid., s.5 

http://www.riksdagen.se/
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de, beroende på vilka förebilder barnen växer upp med, antingen kan förstärkas och uppmuntras 

eller motverkas”.24 

Pedagogerna inom förskolan har här en viktig roll då de tillsammans med barnen kan arbeta 

för att motverka deras fördomar och genom mångkulturell undervisning arbeta för att i stället 

främja mångkulturen i vårt samhälle. Därför vill vi i denna studie studera hur pedagoger i 

förskolan uppfattar arbetet med mångfald och mångkulturell undervisning.   

                                                 
24Qunita Ogletree och Patricia J. Larke. National forum of multicultural issues journal. Implementing 

Multicultural Practices in Early Childhood Education. Volume 7, Nummer 1, 2010, s.5 



12 

 

Litteraturöversikt  

I kapitlet Tidigare forskning behandlas studier om förskolors arbete med flerspråkighet och 

mångkulturer.  

 Under kapitlet Teoretiska utgångspunkter redogörs sedan studiens teoretiska utgångspunkter 

samt begrepp som är relevanta för studien.  

Tidigare forskning  

Pedagogers definition av mångkultur och mångkulturellt arbete 

Johannes Lunneblad har gjort en etnografisk studie av en förskola i ett multietniskt område där 

han studerar pedagogernas arbete med att involvera den kulturella mångfalden i den dagliga 

verksamheten. Studien pågick under 18 månader och i hans studie följer han pedagogernas arbete 

med att diskutera fram vad ett mångkulturellt arbetssätt för förskolan innebär samt deras arbete 

att diskutera och planera fram mångkulturella mål för deras verksamhet och deras utvärdering av 

målen.25 

Då denna studie avser studera olika pedagogers syn på mångkultur och hur de arbetar för att 

involvera den i deras verksamhet känner vi att den här studien är relevant. 

Resultatet av Lunneblads studie visade att pedagogerna på förskolan hade viljan till att arbeta 

med kulturell mångfald. Det som hindrade dem var en osäkerhet för vad som menas med 

mångkultur och ett mångkulturellt arbetssätt, samt hur själva mångkulturella arbetet skulle 

genomföras i praktiken.26 Gemensamt för båda avdelningarna på förskolan var att all personal 

ansåg att ett mångkulturellt arbete innebär att man i sin verksamhet arbetar utifrån de olika 

etniska, nationella och kulturella identiteter som finns i barngruppen. Enligt dem handlade det då 

om att man i sin verksamhet skulle arbeta för att synliggöra alla de olika identiteter och kulturer 

som fanns i barngruppen.27 Utifrån detta kom pedagogerna fram till att de i sin verksamhet skulle 

jobba med sånger och ramsor från barnens olika hemländer. 

För pedagogerna ansågs detta centralt för hur de skulle inkludera den kulturella mångfald som 

fanns i barngruppen.28  

På en av avdelningarna ansågs även uppmärksammandet av barns högtider som relevant del i 

deras mångkulturella arbete då de menade att det var ett sätt att belysa barnens olikheter. Men 

Lunneblads observationer visade att pedagogerna uppfattade arbetet med barns högtider 

                                                 
25 Lunneblad, (2006), s 9, 60-61 
26 Ibid., s.105,119 
27 Ibid., s. 108, 119 
28 Ibid., s.109 
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problematiskt, då det tangerade frågor om föräldrarnas religion. Pedagogerna såg högtider som 

nära sammankopplat med barnens religioner och menade att religiösa yttringar kunde ses som 

något privat och känsligt att prata om.29 

 

Utöver pedagogernas svårigheter med att definiera ett mångkulturellt arbetssätt visade 

Lunneblads studie även pedagogernas svårigheter med att definiera vilka utav barnen som 

representerade den kulturella mångfalden. Pedagogerna ansåg att de barn som de trodde firade 

andra högtider hemma var de barn som fick representera den kulturella mångfalden. Lunneblad 

studie visade att den kulturella mångfalden i det här fallet handlade om mer än ett att ha en 

förälder som inte var född i Sverige. Pedagogernas kategorisering av ”invandrarbarn” handlade 

här om en annorlundahet i relation till det ”Svenska” i firandet av högtider.30  

I pedagogernas samtal om hur invandrarbarnen skulle kategoriseras var det barnens etnicitet 

som till största del användes för att kategorisera barnen, men även de språk som barnen talade 

nämndes som en viktig aspekt. I de fall där barnet hade föräldrar som kom från olika länder blev 

pedagogerna däremot tveksamma för vilken tillhörighet de skulle tillägna barnet. Om barnet i det 

fallet skulle räknas till gruppen för iranier eller perser och så vidare. 

Ett sätt att förstå pedagogernas kategorisering av den kulturella mångfalden kan enligt 

Lunneblad förstås genom att tillägna pedagogernas samtal ett dialektiskt perspektiv. Han menar 

att pedagogernas samtal även kan handla om vad som räknas som det svenska.  Genom att vara 

annorlunda det svenska definieras på så sätt vilka som räknas till kategorin ”invandrarbarn”.31 

Arbetet med barnens språk och det svenska språket  

Anne Kultti har i sin avhandling studerat hur mångkulturella förskolor arbetar för att främja 

lärande och utveckling för barn som är flerspråkliga. Studien bygger på observationer och 

videoinspelningar från åtta förskolor där tio barn med annat modersmål än svenska deltar. Kultti 

har studerat hur pedagogerna utgår från ett lärande för de flerspråkliga barnen genom lärarledda 

aktiviteter såsom lek, måltider, sångsamling och sagostund.32   

Det Kultti kom fram till i sin studie var att pedagogerna på förskolorna hade ett fokus på att 

de barn som var flerspråkiga skulle lära sig det svenska språket. Barnen befann sig på olika 

utvecklingsstadier och därför utgick man ifrån bilder, symboler och upprepningar för att barnen 

på så sätt lättare skulle kunna få en förståelse vad man gjorde och sa.33 

När pedagogerna genomförde lärarledda aktiviteter var även där oftast det svenska språket i 

fokus. Vid enstaka fall kunde ett språkbyte ske och då pratade pedagogerna med barnet på deras 

                                                 
29 Lunneblad, (2006), s. 112-113 
30 Ibid., s. 115-116 
31 Ibid., s.117 
32 Kultti, (2012), s. 61,75 
33 Ibid., s. 137, 148 
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modersmål. Under dessa tillfällen uppmuntrade pedagogen barnet att säga olika ord på sitt egna 

modersmål och pedagogen besvarade det som barnet sa genom att säga att det var rätt och 

repetera det barnet precis hade sagt. Vid de tillfällen då verksamheten inte var styrd och barnen 

fick leka fritt tilläts barnen att prata på sitt modersmål.34 Det bidrog till att barnen tidigt blev 

medvetna om i vilka sammanhang som de olika språken fick användas.  

 

En studie som liknar Kulttis är Anders Skans (2011) avhandling En flerspråkig förskolas didaktik 

i praktiken. I denna studie följer Skans en förskolas didaktiska arbete med att utveckla flerspråkiga 

barns begrepp och språkutveckling.  

De flesta av barnen i barngruppen hade svenska som andra språk och på avdelningen arbetade 

fyra flerspråkiga pedagoger som tillsammans behärskade fem utav barngruppens modersmål.   

Pedagogerna själva beskrev arbetet med barnens alla språk som en av de viktigaste uppgifterna 

i deras pedagogiska arbete och menade att både modersmålet och det svenska språket behövdes 

för att barnen skulle integreras in i samhället.35  

Pedagogerna såg arbetet med avdelningens alla språk som en central del i deras dagliga 

verksamhet men menade att barnens förmåga att kommunicera och delta i olika kommunikativa 

övningar var viktigare än på vilket språk som barnen vid dessa tillfällen valde att använda sig av. I 

all den dagliga verksamheten tilläts därför barnen använda sig av sitt modersmål till att 

kommunicera vid de tillfällen som de inte hittade motsvarande ord på svenska. Vid de tillfällen 

som barnen inte förstod olika frågor eller instruktioner från pedagogen såg en av pedagogerna i 

verksamheten till att översätta meningarna till barnens modersmål.36  

Precis som Kulttis studie utgick pedagogerna i denna studie utifrån olika bilder, symboler och 

konkreta föremål under samtalen med barnen, i nästan all sin undervisning, för att på så sätt 

underlätta deras förståelse och förmåga att delta i undervisningen. Pedagogerna var angelägna om 

att få alla barnen delaktiga i de gemensamma samtalen varför de vid avdelningens större 

gruppaktiviteter, såsom samlingarna och sagostunderna, strävade efter att alla pedagogerna var 

närvarande. På så sätt kunde pedagogerna representera nästan alla barnens språk i barngruppen. 

Barnen som inte hade ett modersmål som överensstämde med pedagogernas språk 

kompenserades genom att pedagogerna såg till att lära sig några ord på deras olika språk.37 

Föräldrasamverkan 

I Skans studie hade pedagogerna ett nära samarbete med barnens föräldrar. Pedagogerna såg 

föräldrasamarbetet som viktigt för att barnen skulle känna en gemenskap och delaktighet i 

förskolans verksamhet. De uttryckte att en god relation till föräldrarna gav dem en bättre relation 

                                                 
34 Kultti, (2012), s. 153-154, 165 
35 Skans (2011), s.63 
36 Ibid., s. 75 
37 Kultti, (2012), s.84,111 
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till barnen vilket var en central del för barnens lärande på förskolan.38 Pedagogerna använde 

föräldrarna som språkresurs och eftersom språket var en viktig del i förskolans verksamhet 

uppmuntrade pedagogerna föräldrarna att läsa böcker för barnen på deras modersmål. 

Föräldrarna fick tillgång till förskolans bibliotek där böcker på flera olika språk fanns att tillgå. På 

så sätt fick barnen möjlighet att lyssna på böcker både på svenska och på sitt modersmål. 

Pedagogerna uppmuntrade även föräldrarna till att tala med barnen på deras modersmål 

hemma.39 

 

Även i Lunneblads studie framkom barnens föräldrar som en central roll i pedagogernas 

mångkulturella arbete. Personalen talade om ”invandrarföräldrarna” som utövare av ”religiösa 

och kulturella repertoarer” och såg föräldrarna som representanter för att undervisa om barnens 

olika högtider. Pedagogerna ansåg att det var bättre att bjuda in föräldrarna till att delta och läsa 

ramsor och sjunga sånger på barnens språk än att de själva gjorde de, då de menade att de 

saknade kunskaper för att kunna genomföra det. Lunneblad tolkade det som att pedagogerna såg 

invandrarbarnens familjer som medansvariga för målsättningen av deras mångkulturella arbete. I 

deras arbete med att belysa de olika kulturerna skickades därför brev ut till föräldrarna där de 

uppmuntrades att delta i deras arbete och föräldrarna uppmuntrades även att komma med 

information till pedagogerna om deras traditioner.40 

Likhetsprincipen som osynliggör mångfalden 

För pedagogerna i Lunneblads studie var likhetsprincipen en viktig aspekt i deras mångkulturella 

arbete. För pedagogerna innebar det att alla barnens språk och kulturer skulle uppmärksammas 

lika mycket för att inget av barnen skulle känna sig bortglömd eller utanför.41 Av Lunneblads 

observationer blev det synligt att arbetet utifrån denna princip, för pedagogerna, även innebar att 

man i arbetet betonar det som är det gemensamma snarare än det som skiljer barnen åt.42 Ett 

exempel på detta ur Lunneblads avhandling är där han vid en av hans observationer observerar 

en pedagogs lunch tillsammans med barnen.43 På bordet står två skålar med köttfärssås, en med 

nötfärs och en med blandfärs. Ett av barnen frågar pedagogen varför några av barnen serveras en 

annan köttfärs varav pedagogen svarar att det är samma innehåll i båda skålarna och det nog 

smakar likadant. I ett försök att vidbehålla det gemensamma undviker pedagogen, enligt 

Lunneblad, här att prata om olikheter och betonar i stället det gemensamma. I stället för att prata 

                                                 
38 Skans (2011), s.68  
39 Ibid., s. 116 
40 Lunneblad (2006), s. 113-114, 127, 
41 Ibid., s.139 
42 Ibid., s. 134 
43Ibid., s. 235 
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om olikheter och besvara barnet på sin fråga väljer pedagogen att betona det gemensamma vilket 

i denna situation är att alla barnen äter samma mat.44 

Resultatet av pedagogernas arbete utifrån denna likhetsprincip visade att många av deras 

uppsatta mål inte uppnåddes. Pedagogernas förklaring till detta var att de ansåg sig sakna 

tillräckligt med kunskap och material om barnens olika kulturer för att kunna undervisa om dessa. 

Bristen av tid förklarades som ytterligare en orsak till varför målen inte uppnåddes. Resultat av 

deras handlande utifrån denna likhetsprincip genererade till att mångfalden i deras verksamhet 

många gånger i stället osynliggjordes.45  

Teoretiska perspektiv  

Under detta avsnitt kommer vi att redogöra för vilka perspektiv denna studie grundar sig på samt 

viktiga begrepp som kommer att användas. Studien har sin utgångspunk ur det interkulturella 

perspektivet. 

 

Interkulturella perspektivet  

 

Utifrån det interkulturella perspektivet ses lärande som något som sker i interaktion mellan 

människors medskilda etniska eller kulturella bakgrunder.46 Villkor för lärandet och själva 

kunskapsinnehållet representeras av olika etniska och kulturella skillnader. Lahdenperä menar att 

interkulturalitet handlar om hur religioner och kulturer samverkar och berikar varandra.47 Utifrån 

detta perspektiv bör man i undervisning ta hänsyn till de olika etniska och kulturella bakgrunder 

som finns representerade i den aktuella gruppen. För förskolans del handlar detta om att skapa en 

lärandemiljö där man integrerar barnens olika språk och kulturella bakgrunder. Enligt Lorentz 

och Bergstedt krävs kompetens hos personalen i mångkulturella förskolor kring sociala och 

interkulturella faktorer för lärande. Med detta menas en förståelse för att en mångkulturell 

lärandemiljö består av individer med skilda kulturella uppfattningar, beteenden och värderingar.48 

Enligt Lahdenperä är det viktigt att läraren tar hänsyn till alla barns kultur, språk och erfarenheter 

vid planering av upplägg och innehållet i undervisningen.49 

 

                                                 
44 Lunneblad (2006), s. 135 
45 Ibid., s, 139, 143 
46 Lorentz & Bergstedt (2006), s.29 
47 Lahdenperä (2008), s.28 
48 Lorentz & Bergstedt (2006), s. 16, 28 
49 Lahdenperä (2008), s.100 
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Centrala begrepp  

Enligt Lorentz och Bergstedt är betydelsen olika människor ger ordet kultur en grundläggande 

förståelse för expansionen av begreppet, såsom mångkultur, mångfald, interkulturell, subjektiv och 

objektiv kultur.50 Kultur är för dem en social konstruktion, något man kan dela upp mellan objektiv 

kultur och subjektiv kultur. Objektiv kultur handlar om hur människor anpassar sig till 

institutionaliserade aspekter av kultur som religiösa, politiska och ekonomiska system. Subjektiv 

kultur handlar om hur den världsåskådning människan själv erfar den sociala verkligheten som är 

skapad av samhällets institutioner. Baserat på skilda perspektiv av subjektiv kultur menar Lorentz 

och Bergstedt att begreppet mångfald kan definieras som kulturella skillnader i värderingar, 

övertygelser och inlärda beteenden som delas av grupper. Kulturell mångfald kan därför förklaras 

som att vi människor tolkar och anpassar oss efter samhällets institutioner utifrån vår egen tro, 

värderingar och de inlärda beteenden vi utvecklat under vår uppväxt och som vuxna. Det betyder 

att olika individer har olika kulturella bakgrunder, och att man genom social interaktion delar 

dessa erfarenheter med varandra.51  

 

Lorentz och Bergstedt gör en åtskillnad mellan interkulturell och mångkulturell. Med begreppet 

inter menas en interaktionsprocess mellan minst två personer och ordet kultur låter förstå att 

interaktionen sker mellan olika kulturer. Med mångkulturell menar de ett tillstånd eller en situation 

som representeras av individer från skilda kulturer, nationaliteter och etniciteter.52 Det kan 

exempelvis vara en mångkulturell skola eller ett mångkulturellt samhälle. 

Begreppet interkulturell är enligt dem en term som indikerar en process, en handling, ett 

gränsöverskridande och en interaktion mellan individer. Genom samverkan kan 

meningsskapande kulturer skapas, såsom religiösa, etniska, språkmässiga, könsmässiga, 

tankemässiga, livsstilsrelaterade och klassmässiga.53  

Lahdenperä drar en skiljelinje mellan att bara infinna sig i en mångkulturell miljö och att ta till 

vara på den, genom interaktion. Således är det bara personer som kommunicerar med varandra 

som befinner sig i en i en interkulturell miljö, de andra i en mångkulturell miljö.54 Med begreppet 

mångkultur kan menas en medvetenhet om att kulturer kommer i många olika former och att 

ingen kultur är ensamt överlägsen.55 Enligt Edling är det som förenar olika kulturer människor 

med gemensamma värderingar och livserfarenheter. Att betrakta kulturer utifrån synsättet 

mångfald riskerar att skapa ett avstånd mellan olika kulturer och ge en upplevelse av ett ”vi” och 

                                                 
50 Lorentz & Bergstedt (2006), s.114-115 
51 Ibid., s.115 
52 Ibid.,  s. 16 
53 Lahdenperä (2008) s. 29 
54 Ibid., s.29 
55 Edling (2012), s.138 
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”dom”, samt och en jämförelse mellan ”deras avvikande beteende” mot ”vårt normala 

beteende”.56   

 

För den del av kulturbegreppet som rör språk används i denna studie termerna modersmål, 

flerspråkighet och tvåspråkighet.  Modersmål är det eller de språk barnet lär sig först i det naturliga 

samspelet med förälder och kamrater.57 Enligt Svensson kan man ha två modersmål, detta om 

exempelvis föräldrarna talar olika språk.  

Flerspråklighet/Tvåspråklighet innebär att personer använder sig av två eller flera språk. 

Tidigare forskning har visat på positiva samband mellan barns flerspråkighet och utvecklande av 

kognitivt tänkande. Men för att barnen ska uppnå tvåspråkighetens positiva konsekvenser menar 

Cummings att barnet behöver uppnå en lägre tröskelnivå inom båda språken58. 

 

I förskolan används begreppet mångfald för att beskriva förskolor där barngruppen 

representerar skilda kulturer, etniciteter och nationaliteter.59 I denna studie kommer en åtskillnad 

att göras mellan förskolor som räknas som ”En mindre mångkulturell förskola” och de förskolor 

som räknas som ” En mer mångkulturell förskola”. Detta då vi i vår studie har för avsikt att 

studera eventuella skillnader i pedagogernas syn på det mångkulturella arbetet. En ”mer 

mångkulturell förskola” kommer därför i detta sammanhang innebära att avdelningens barngrupp 

består av minst 50 % barn med annat modersmål än svenska. Barngruppen som består av färre 

barn med annat modersmål än svenska kommer i denna studie kategoriseras som ”mindre 

mångkulturell förskola”.  

 

Ytterligare ett centralt begrepp som är av betydelse att definiera är begreppet mångkulturell 

undervisning. Vad som avses med det i vår studie är att pedagogerna, i sin verksamhet, arbetar 

för att synliggöra den kulturella mångfald som finns både i förskola/skola och i samhället. Det 

innebär att pedagogerna i undervisningen låter barnen ta del av andra länders kulturer såväl 

genom kommunikation som genom olika lekar och estetiska uttryckformer. 

                                                 
56Edling (2012), s.138 
57 Svensson (2009), s.190 
58 Otterup (2005), s. 15 
59 Lahdenperä (2008), s.16 
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Syfte och frågeställningar  

Syftet med studien är att undersöka hur pedagogerna i förskolan uppfattar arbetet med mångfald 

och mångkulturell undervisning. För att undersöka syftet har följande frågeställningar 

formulerats:  

 

 Hur arbetar pedagogerna för att involvera barnens olika kulturer i den styrda 

verksamheten? 

 Vilka möjligheter eller problem ser pedagogerna med att involvera den kulturella 

mångfalden i verksamheten? 

 Arbetar man mer med mångkulturell undervisning på förskolor som har fler 

mångkulturella barn, och i så fall på vilket sätt? 
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Metod 

Under detta avsnitt kommer vi att redogöra för hur vi har gått tillväga när vi har planerat vilka 

metoder som vi kommer att använda oss av i vår studie.  

Metodval  

Studien är genomförd med hjälp av 135 stycken enkäter av kvantitativ karaktär och 10 

kompletterande intervjuer av kvalitativ karaktär. Enkäterna har skickats ut till såväl barnskötare 

som utbildade förskollärare. Antalet insamlade enkäter är 82 stycken vilket betyder att vi har ett 

bortfall på totalt 53 enkäter.  

Enkät som metod har valts då forskaren härigenom tillges ett större urval och också får en 

större överblick över flera pedagogers syn kring det mångkulturella arbetet. Enligt Trost är 

kvantitativ studie den bästa metoden när man exempelvis är intresserad av att kunna dra 

slutsatser om vad större grupper tycker i olika frågor.60 Då ambitionen för denna studie var att 

kunna uttala sig om en större bredd pedagogers arbetssätt upplevdes detta som en passande 

metod. Enkäten består av både strukturerade frågor med fasta svarsalternativ och öppna frågor 

som tillåter svarspersonerna att med egna ord få beskriva sitt arbetssätt.  

Enkätmetod har flera olika sorters distributionsformer. Ejlertsson menar att det är enkelt att 

förknippa enkät med vanliga frågeformulär som skickas ut med posten, men att det finns olika 

alternativ för hur man väljer att distribuera enkäterna.61  I denna studie används vad Ejlertsson 

kallar för Enkät till besökare, vilket innebär att författarna själva åkt ut till samtliga informatörer för 

att såväl dela ut som, vid ett senare tillfälle, samla in enkäterna.62  

 

Utöver enkäterna har kompletterande och fördjupande intervjuer genomförts med 10 stycken 

utav informatörerna. Personliga intervjuer valdes då man genom denna metod gavs möjligheten 

att ställa mer komplexa frågor kring våra frågeställningar samtidigt som möjligheten gavs att 

avstämma enkätens svar med informatörerna.63 

 Det finns två olika former av intervjuer och dessa är informantundersökning och 

respondentundersökning. I den här studien används respondentundersökning och vid en 

respondentundersökning är forskaren intresserad av vad varje enskild svarsperson anser om det 

som undersökningen handlar om, och därmed ställs i stort sätt samma frågor till alla 

                                                 
60 Trost (2012), s. 23 
61 Ejlertsson (2005), s. 10 
62 Ibid., s. 10 
63 Esaisson m.fl. (2012), s. 236 
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svarspersoner. Eftersom det vid respondentundersökning ges möjlighet att vidareutveckla och 

fördjupa några av enkätens frågor, valde forskarna att använda sig av den intervjuformen. 

Det finns två former av respondentundersökning och dessa två är samtalsintervjuer och 

frågeundersökningar. I denna studie valdes samtasintervjuer som innebär att man vid en 

samtalsintervju använder intervjuaren sig av en redan förutbestämd uppsättning teman och 

frågor. Beroende på hur dialogen med respektive person utvecklar sig så kan dock innehållet att 

variera mellan de olika intervjuerna.64  

Urval  

Urvalet som gjorts för denna studie är att den bygger på enkätsvar från 82 stycken pedagoger.  

Enkäterna har skickats ut till slumpmässigt utvalda förskolor i Sala och Uppsala. Totalt deltog 12 

stycken förskolor i studien, varav fyra stycken var belägna i Sala och sex stycken var belägna i 

Uppsala. Innan enkäterna delades ut tilldelade vi varje enkät varsitt kodnummer. Enkäterna 

placerades sedan i numrerat kuvert. Det gjordes för att vi vid sammanställningen och analysen av 

det insamlade materialet ska kunna jämföra och skilja de olika förskolornas svar åt. Anledningen 

till att vi valde Uppsala och Sala för vår studie är för att utbildningsnivån varierar mellan dessa 

stadsdelar. Även inkomstnivåerna och orternas dominerande näringsverksamhet ser olika ut. 

Jämte detta är förskolorna mer eller mindre mångkulturella varför de representerar 

upptagningsområden som ser olika ut.65  

Då avsikten med studien är att jämföra arbetet hos en mer mångkulturell förskola med en 

förskola som är mindre mångkulturell var kravet att de utvalda förskolorna var mer eller mindre 

mångkulturella. Det innebär att vi endast hörde av oss till de förskolor där minst ett utav barnen 

har annat modersmål än det svenska, detta för att vi ska kunna se en skillnad över studiens gång 

med mångkulturellt arbete i förskolan.  

Av de utvalda förskolorna har även 10 pedagoger valts ut för att svara på en kompletterande 

intervju. Dessa pedagoger har blivit slumpmässigt utvalda. 

Material 

Till denna studie har 135 stycken enkäter skickats ut till olika förskolor (se bilaga 1) och av dessa 

har totalt 82 stycken enkäter blivit besvarade. Utöver det har även 10 kompletterande intervjuer 

gjorts och dessa har delats upp följande: 

Sex interjuver har gjorts i Sala och dessa har utförts av Josefin.  

Fyra intervjuer har gjorts i Uppsala och dessa har utförts av Anna.  

                                                 
64 Esaisson m.fl. (2012) s. 228 
65Områdesfakta Uppsala Kommun www.uppsala.se (2012-11-29), Statistiska centralbyrån www.scb.se (2012-

11-29) 

http://www.scb.se/
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Genomförande  

Undersökningen inleddes med att författarna besökte ett flertal kommunala förskolors hemsidor i 

de två tänkta orterna. Därefter kontaktades förskolecheferna via mail och telefon (se bilaga 2) där 

förskolornas pedagoger ombads att delta i studien. Under samtalet med förskolecheferna 

bestämdes även vilka dagar som forskarna skulle komma förbi förskolorna för att lämna ut samt 

samla in enkäterna.  

Efter att ha fått ett godkännande från förskolecheferna kontaktades sedan några av 

förskolorna för se vilka av förskolornas pedagoger som var villiga att ställa upp på studiens 

kompletterande intervjuer. Med de pedagoger som var villiga att ställa upp på intervjuer 

bestämdes därefter ett datum för detta. Sammanlagt intervjuades 10 stycken pedagoger, varav sex 

stycken från förskolor i Sala och de resterande fyra från förskolor i Uppsala. 

 

Samtliga intervjuer utgick från enkätens tre teman, som formulerats utifrån studiens 

frågeställningar (se bilaga 3). Utifrån enkätens teman hade en uppsättning färdiga frågor 

formulerats som forskarna under sin intervju utgick från. Dessa frågor ställdes för att få en 

bredare data att analysera studiens frågeställningar mot. 

Intervjuerna spelades in med hjälp av en diktafon och vid varje intervjutillfälle var båda 

författarna närvarande. Däremot delades ansvaret för vem som under intervjuerna hade 

huvudansvaret för intervjun. Detta innebar att den som hade huvudansvaret var den som ledde 

intervjun och även ställde frågorna medan den andra ansvarade för att föra anteckningar. Den 

som antecknade såg till att anteckna viktiga nyckelord vid varje svar. Detta för att försäkra sig om 

att den huvudsakliga informationen kom med ifall att diktafonen inte skulle fungera eller om 

ljudupptagningen av vissa svar skulle ha blivit dålig. 

Efter varje intervju renskrev och sammanställde vi de intervjuer vi själva haft ansvar för.  

Under intervjuerna hade Josefin huvudansvaret för de intervjuer som utfördes i Sala och Anna 

för de som utfördes i Uppsala. 

Databearbetning och analysmetod 

Allt insamlat material från både enkätundersökningarna och intervjuundersökningar har 

bearbetats var för sig.  Som en hjälp till vår analys har vi i vår bearbetning av enkätstudien använt 

oss av det Esaisson m.fl. kallar för kodbok. De innebär att varje enkätfråga som bestått av fler än 

ett svarsalternativ har tilldelats varsin variabel. Till varje tillhörande variabel har vi sedan tillfört 

varsitt variabelvärde som beskriver varje variabels betydelse.66  

Även de öppna frågorna från enkäten har tilldelats varsin variabel. Utifrån de öppna svaren har vi 

kategoriserat olika teman. Temana har valts ut efter hur respondenterna har svarat. Enligt 

                                                 
66 Esaisson m.fl. (2000), s. 200 
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Ejlertsson är det vanligt att vissa teman förekommer hos flera respondenter. 

Utifrån respondenternas svar har vi valt ut våra teman och dessa olika teman har sedan lagts in i 

programmet SPSS, vilket är ett datorprogram som används för statistisk analys, och tilldelats olika 

variabelvärden.67 Detta har gjorts för att även de svar från enkätens öppna frågor har kunnat 

databehandlas på samma sätt som de övriga enkätsvaren. 

  

Varje insamlad intervju har fallbeskrivits, det vill säga att hela intervjuen har transkriberats. 

Detta har vi gjort utifrån varje inspelad intervju. Vid transkriberingen av intervjuerna har Josefin 

ansvarat för intervjuerna från Sala och Anna för intervjuerna från Uppsala. Efter transkriberingen 

har vi lyssnat av samt korrekturläst varandras intervjuer för att på så sätt säkerhetsställa att vi fått 

med all information. När vi sedan har analyserat svaren utifrån intervjuerna har vi fastställt olika 

teman som är relevanta utifrån intervjusvaren. Under tiden vi fastställde de olika temana för vår 

analys har vi samtidigt gjort en datareduktion, som innebär att vi har reducerat bort de frågor som 

vi ansett är orelevanta för vår studie och som inte besvarar våra frågeställningar.68  

Etiska aspekter  

Vetenskapsrådet anger fyra grundläggande krav att ta hänsyn till när man gör den här typen av 

studie, vilket har framgått i informationsbrevet som respondenterna har delgivits (se bilaga 4).  

Det första kravet, informationskravet, innebar att vi i vårt brev informerade pedagogerna att vår 

studie handlar om att studera förskolans arbete med mångfald och att deras medverkan i vår 

studie var frivillig. Det andra kravet, samtyckeskravet, innebar att vi informerade pedagogerna att de 

själva fick bestämma över hur länge de ville medverka i vår studie och att de när som helst kunde 

avbryta sin medverkan.69 Vidare informerade vi om konfidentialitetskravet som innebär att allas 

personuppgifter i vår studie kommer att anonymiseras så att ingen som läser vårt arbete kommer 

att kunna urskilja från vilken förskola svaren kommer ifrån. Det fjärde och sista kravet, 

nyttjandekravet, uppfylldes genom att vi informerade pedagogerna om att det insamlade materialet 

endast kommer att användas för vårt examensarbete och för eventuell framtida forskning.70 

Reflektioner över metoden 

En styrka med att välja en kombination av enkäter och intervjuer är att man på så sätt kan få ett 

bredare och djupare underlag att utgå ifrån. Delar av enkäten gav kvantitativ data såsom 

exempelvis frågan om mångfald var en stående punkt på personalens planeringsmöten. Det hade 

varit önskvärt med många frågor av detta slag, men antalet valdes utifrån hänsynstagande till 

                                                 
67 Ejlertsson (2005), s. 111 
68 Lantz (2007), s.107 
69 Forskningsetiska principer www.cm.se s.7, 9-10 (2012-09-04) 
70 Ibid., s. 12, 14 

http://www.cm.se/
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belastning för informatörerna och därmed risken för bortfall. Andra frågor i enkäten var av 

kvalitativ karaktär, där informatörerna kunde ge mer fylliga beskrivningar kring mångkulturellt 

arbete. För att kunna svara på våra frågeställningar var det därför viktigt att respondenterna 

kunde formulera egna svar och inte bara ta ställning till ett antal svarsalternativ. I detta avseende 

breddas eller fördjupades studien genom att enkät kombinerades med intervjuer. De 

kompletterande intervjuerna syftade främst till att besvara frågan om vilka möjligheter eller 

problem pedagogerna ser med att involvera den kulturella mångfalden i verksamheten, men också 

att fördjupa innebörden av vad arbete med mångkultur kan innebära.  För att nå högre validitet 

kunde man gjort ytterligare fördjupade intervjuer med pedagogerna, deras chefer och barnens 

föräldrar. Vidare kunde man gjort observationer för att få en mer saklig bild av hur det faktiska 

arbetet med dessa frågor ser ut. Det finns såklart många brister vad gäller tillförlitligheten i data 

med såväl enkäter som intervjuer. I detta fall inte minst då detta med mångkultur kan vara en 

politisk känslig fråga.   

Vad gäller representativitet är urvalet begränsat till förskolor belägna i Uppsala och Sala 

innerstad. Detta var en pragmatisk ansats men självklart hade validiteten kunna stärkts genom ett 

bredare urval. Pedagogerna som deltog i studien arbetade på förskolor som var mer eller mindre 

mångkulturella, vi har alltså studerat allmänt förekommande förskolor men har inte material som 

gör att vi kan dra några generella slutsatser för förskoleverksamheten i Sverige.  

 

Vad gäller enkätmetodens mätsäkerhet är enkätfrågorna valda för att i möjligaste mån vara 

oberoende av tidsaktuella eller platsbundna aspekter. Enkätfrågorna är indelade i fyra teman: 

Bakgrund, Den dagliga verksamheten, Utveckling och lärande och Kunskap. Frågorna är valda 

för att kunna ge viktig bakgrundsdata, information om hur pedagogerna arbetar med mångkultur 

och vad de inte gör, men även för att kunna fånga personalens inställning och attityd till det 

mångkulturella arbetet. Vad gäller mätsäkerhet i den intervjudata som insamlats har strukturerad 

intervjuguide, inspelning av intervjuerna och ”korsläsning” vid renskrivning av dem använts. För 

att öka systematiken i insamlingen av data har vi i analysen av enkäterna använt oss av kodbok 

som innefattar variablar och kodnummer, och i analysen av intervjuerna använt oss av teman och 

datareduktion. Då allt detta samt analysmetoden är väl beskriven kan man anse att metoden är 

replikerbar på det stora hela. Av praktiska skäl och av hänsyn till informatörernas integritet har de 

getts utrymme att svara på enkäterna såsom de vill. Således kan man ej säkerställa att de inte 

hjälpts åt att svara exempelvis. 
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Resultat och analys  

I detta avsnitt kommer vi att disponera resultat och analysera informanternas utsagor utifrån fyra 

olika teman. Under varje tema kommer vi först att återge utsagorna och sedan analysera dessa 

mot tidigare presenterade teoretiska perspektiv. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av 

analyserna. 

 

Av de 135 stycken enkäter som vi skickade ut har vi ett bortfall på 52 stycken enkäter. I vårt 

resultat kommer därför insamlad data från 82 stycken enkäter (se bilaga fem), varav 47 stycken är 

från mer mångkulturella förskolor och 35 stycken är från mindre mångkulturella förskolor. Vi 

kommer även att redovisa 10 intervjuer, varav sex stycken från Sala och fyra stycken från 

Uppsala.  
 
Definition av kulturell mångfald71  

 

På frågan hur pedagogerna definierar kulturell mångfald framkom det att pedagogerna hade olika 

definitioner av begreppet.  

 

Gemensamt för de flesta pedagogerna i Sala och Uppsala var att de beskrev kulturell mångfald 

som något som innefattar människor som kommer från olika länder och olika kulturer.  

Nedan följer ett exempel från en pedagog i Sala som menar att mångfald inte bara innebar att 

man kommer från olika länder och kulturer. 

 Ja för mig är kulturell mångfald att alla kommer från olika kulturer även om man är inom samma 

religion. Jag känner ju att man har olika bakgrunder fast man är uppvuxen i samma land och då är 

den kulturella mångfalden så mycket mer än bara barn från olika länder. Så därför innefattar 

kulturell mångfald alla och inte bara folk med annan kultur som kommer till oss, utan även vi i 

Sverige har olika kulturer och därför innefattar mångfald så mycket mer (Sala, mer mångkulturell 

förskola).   

Detta exempel från en pedagog i Uppsala visar en bredare syn på mångfald:  

Det är barnens hemsituation, det kan vara ett annat modersmål, ett annat ursprung. Det är en del 

utav det men det kan också komma in allt möjligt i det. Barnen har ju väldigt olika 

hemförhållanden. Det är inte bara mamma-pappa-barn utan det kan ju också vara mamma-

mamma-barn och så vidare. Allt det tycker jag väl också kan tillgå till att beskriva en 

mångfald./../Så egentligen är ju varje barn unikt. Oavsett om det bara skulle vara svenska barn så 

skulle det i alla fall vara en kulturell mångfald (Uppsala, mer månkulturell förskola). 

På frågan när ett barn räknas till den kulturella mångfalden svarade fyra av pedagogerna i Sala att 

det var när ett barn hade minst en förälder som kom från ett annat land. Enligt en pedagog från 

                                                 
71 Ansvarig Anna Lindhe 
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Uppsala innefattade det barn som var födda utomlands eller barn som hade föräldrar som 

kommer från ett annat land. En annan pedagog i Uppsala menade att ett barn räknades till den 

kulturella mångfalden först när barnet själv var medveten om vart han/hon kom ifrån.  

 

Ytterligare ett gemensamt svar för många av pedagogerna i Sala och Uppsala var att ingen av 

pedagogerna ansåg att man skulle dela in barnen i ”olika fack”, på grund av ökad risk för 

diskriminering. De svarade att alla barn har sin egen kultur och att det inte ska spela någon roll 

ifall barnet kommer från ett annat land.   

 

Resultatet av intervjuerna visar att det finns en variation i pedagogernas sätt att definiera 

begreppet kulturell mångfald. En gemensam uppfattning är att begreppet innefattar människor 

som kommer från olika länder och/eller bär olika kulturer. Relaterat till Lorentz och Bergstedts 

definition av kulturell mångfald, visar det att pedagogerna har en förståelse för att en kulturell 

mångfald består av flera individer med olika kulturella bakgrunder. 72  

För de pedagoger som arbetade på en mer mångkulturell förskola gavs begreppet kulturell 

mångfald en större innebörd. Enligt dem innefattade det inte bara barnens land och kultur utan 

även barnens ursprung, det språk barnet talade i hemmet och barnets hemförhållande in i 

beskrivningen av en kulturell mångfald. Således ansågs därför även infödda svenskar inkluderas i 

benämningen för en kulturell mångfald då även Sverige är bärare av olika kulturer.  

Av pedagogerna hos de mer mångkulturella förskolorna kan man skönja en mer utvecklad 

kompetens inom mångkulturell undervisning då de i sina svar visar en uttalad medvetenhet om 

att kulturer finns i många former och att det sin tur även innefattar kulturella skillnader i 

värderingar, övertygelser och inlärda beteenden.73 

  

Resultatet av pedagogernas svar på hur de definierar vad/vilka som räknas till den kulturella 

mångfalden visar det sig att det där råder delade uppfattningar. Några av pedagogerna i Sala ansåg 

att ett barn räknas till den kulturella mångfalden då minst en av barnets föräldrar kommer från ett 

annat land medan en pedagog i Uppsala ansåg att det var om barnet var fött utomlands eller hade 

föräldrar från ett annat land. Ytterligare en pedagog i Uppsala svarade att ett barn först räknades 

till den kulturella mångfalden då barnet själv var medveten om att denne hade sitt ursprung eller 

släkt i ett annat land. 

Till skillnad mot pedagogerna på de mindre mångkulturella förskolorna svarade fler av 

pedagogerna från de mer mångkulturella förskolorna att de inte delade in barnen utifrån denna 

benämning då de ansåg att barnen då placerades i ”olika fack”. Av pedagogernas svar kan man 

tolka en rädsla för att användningen av benämningen mångkulturella barn ska resultera i att 

barngruppen delas upp i ett ”vi” och ”dem” och att barn med en annan kulturell tillhörighet ska 

                                                 
72 Lorentz & Bergstedt (2006), s.115 
73 Lorentz & Bergstedt (2006), s.28. Edling. 2012, s. 138. 
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känna sig utpekad eller annorlunda.74 För pedagogerna kan benämningen av mångkulturella barn 

därför ses som en exkluderande funktion som markerar ett utanförskap.75 Risken som finns med 

att se på kulturell mångfald utifrån denna definition är att pedagogerna ser barnen som en 

homogen grupp och inte tillvaratar den kulturella mångfald som finns. Förskolan förblir då 

endast en mångkulturell miljö och inte en interkulturell miljö.76  

 
Pedagogernas kulturella arbete i förskolan 
 

På frågan hur pedagogerna definierar mångkulturellt arbete svarade en pedagog i Uppsala att det 

innebär att man uppmärksammade kulturer på olika sätt, såsom att prata med barnen om deras 

språk och högtider: 

Vi pratar om det lite när som helst men kanske just vid måltider eller när det passar sig. När de 

kommer på tal eller om modersmålsläraren klistrar upp något som barnen gjort. Då frågar man om 

det. Man pratar med barnen om hur de gör hemma och så vad de gjorde i helgen och så vidare. 

Sen vet vi ju inte riktigt någonting mer om det (Uppsala, mer mångkulturell förskola). 

En annan pedagog från Uppsala svarade att mångkulturellt arbete är när modersmålslärarna 

kommer till förskolan: 

Nu är de tyvärr bara här i 45 minuter per vecka. En del pedagoger har vi nära kontakt med och de 

kommer in och pratar barnens språk och så. De brukar lära oss någon sång på barnens språk. Då 

är det mer modersmålspedagogen som håller i samlingen och vi sjunger spanska sånger mm. De 

brukar även kunna läsa sånger på spanska. Då får alla barnen som vill vara med, även de som till 

exempel pratar persiska (Uppsala, mer mångkulturell förskola). 

Tabell. 1 Hur arbetar ni på er förskola med kulturell mångfald? 

 

  
Uppmärksammar/pratar 

om barnens 
språk/kulturer 

FN-
dagen/Internationella 

veckan 

Flygande 
mattan - 
besöker 

olika 
länder 

Ej 
svarat 

Total  

Mer 
mångkulturell 
förskola 

27 3 0 17 47 

Mindre 
mångkulturell 
förskola 

9 1 3 22 35 

Total 36 4 3 39 82 

 

Av tabellen kan man läsa att det mer förekommande sättet att arbeta med mångkultur i förskolan 

innebar att pedagogerna i sin verksamhet oftast valde att prata om barnens språk och kulturer 
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76 Ibid., s.114-115 
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tillsammans med barnen. Orsakerna till detta var enligt några av de intervjuade pedagogerna på 

grund utav att de saknade tillräckligt med kunskap och material för att på ett mer djupgående 

plan arbeta med kulturell mångfald. Pedagogernas svar kan här ses som en orsak till varför så 

många pedagoger valde att inte svara på enkätfrågan. Ytterligare en orsak till varför många av 

pedagogerna inte valde att svara på frågan förklarades av många pedagoger bero på att de 

arbetade på en småbarnsavdelning och att de då ansåg att barnen var för små. 

 Ett fåtal av pedagogerna svarade att de arbetade med den kulturella mångfalden vid 

enskilda/specifika tillfällen, som av tabellen visar då begränsades till den internationella veckan, 

FN-dagen eller vid leken ”Flygande mattan”. 

Tabell 2. Uppmärksammar ni högtider från varje barns kultur? 

 
  Ja Nej Ej svarat  Total 

Mer 
mångkulturell 
förskola 

5 41 1 47 

Mindre 
mångkulturell 
förskola 

5 30 0 35 

 Total 10 71 1 82 

 

Tabellen visar att endast ett fåtal av pedagogerna svarade att de uppmärksammade högtider från 

varje barns kultur. Flera av de tillfrågade pedagogerna beskrev att orsaken till varför de inte 

uppmärksammade högtider från varje barns kultur berodde på kunskapsbrist och tidsbrist. 

Gemensamt för både Sala och Uppsala var att pedagogerna ansåg att det i deras barngrupp fanns 

för många barn med olika kulturer för att de skulle kunna uppmärksamma alla. För pedagogerna i 

Uppsala var det då viktigt att uppmärksamma alla de kulturer som fanns representerade i 

barngruppen och att inget barn glömdes bort. Något de fann svårt då det inom varje kultur finns 

många varianter på hur man firar olika högtider. Gemensamt svar för Sala och Uppsala var att 

pedagogerna därför i stället valde att uppmärksamma barnens olika högtider genom att prata om 

dem tillsammans med barnen vid samlingar och måltider. Två av pedagogerna i Uppsala svarade 

att det var dåliga på att uppmärksamma barnens olika högtider men att de i alla fall gjorde det 

under FN-dagen eller under den internationella veckan:  
 

Vi äter mat från olika länder, provar på olika exotiska frukter, sjunger olika sånger. Vi bjuder in 

modersmålslärarna och de brukar sjunga lite sånger på barnens olika språk. De utländska 

föräldrarna brukar komma och då har de oftast med sig maträtter från sin kultur/hemland eller så 

har de klädesplagg som är typiska för deras land (Uppsala, mindre mångkulturell förskola). 

 

Gemensamt för en pedagog i Sala och en pedagog i Uppsala var att ytterligare en orsak till varför 

de inte uppmärksammade högtider från varje barns kultur var att föräldrarna inte förväntade sig 

att förskolan skulle göra det, och att vissa föräldrar inte heller kände till att den möjligheten fanns. 
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Föräldrarna förväntar sig inte att vi ska uppmärksamma deras högtider utan de sköter de själva. 

Oftast är de lediga då också. Om man tar den kurdiska stora högtiden, ramadan, då är ju barnen 

oftast lediga (Uppsala, mer mångkulturell förskola). 

Tabell 3. Vilka högtider uppmärksammar ni i er förskola?  
 

  FN-dagen Kurdiskt nyår 
Svenska 
högtider 

Ramadan 
Internationella 
veckan 

Iranskt nyår 
Ej 

svarat 
Total 

Mer 
mångkulturell 
förskola 

15 4 31 1 0 4 8 63 

Mindre 
mångkulturell 
förskola 

0 0 21 0 1 0 
14 

36 

Total 15 4 52 1 1 4 22 99    

 

Tabellen visar att det är de svenska högtiderna som oftast uppmärksammas i förskolan. Till 

skillnad mot de mindre mångkulturella förskolorna visar resultatet att de mer mångkulturella 

förskolorna även väljer att uppmärksamma andra högtider utöver de svenska, såsom det kurdiska 

och iranska nyåret samt ramadan. Av de intervjuade pedagogerna svarade några av pedagogerna 

att de var dåliga på att uppmärksamma barns olika högtider men att de såg till att göra det under 

FN-dagen. Vanligast var då att pedagogerna förde en dialog med barnen om de olika länder och 

kulturer som finns representerade i deras barngrupp. 
 

Resultatet visar att mångkulturellt arbete för många av pedagogerna innebär att man vid olika 

tillfällen pratar med barnen om deras olika kulturer, högtider och språk. Då vid tillfällen som 

exempelvis under samlingar, måltider eller vid de tillfällen barnen själva tar initiativet. Till skillnad 

mot de mindre mångkulturella förskolorna visar tabell 1 att fler av de mångkulturella förskolorna 

väljer att uppmärksamma barnens olika kulturer och högtider under FN-dagen eller under den 

internationella veckan. Däremot var det bara de mindre mångkulturella förskolorna som svarade 

att de uppmärksammade förskolorna under aktiviteten flygande mattan, vilket är en lek då barnen 

får resa till olika länder. Sett utifrån Lahdenperäs förklaring av skillnaden mellan en 

mångkulturell- och interkulturellmiljö kan detta liknas med att vissa förskolor lyckas få den 

mångkulturella undervisningen att genomsyra hela verksamheten i stort, medan andra begränsar 

detta till några enstaka aktiviteter.77. Men generellt visade tabell 1 att det inte fanns någon större 

skillnad mellan hur de olika förskolorna arbetar med mångkultur i förskolan.  

Enligt flera av pedagogerna var förklaringen till varför de på deras förskola inte arbetade med 

alla barnens olika högtider och kulturer på grund utav kunskapsbrist. Precis som Lahdenperä 

menade pedagogerna att de för att kunna arbeta med mångkultur behöver ha kunskap om alla 

barnens olika kulturer och språk så att inget av barnen missgynnas eller känner sig bortglömd.78 

                                                 
77 Lahdenperä (2008), s. 29 
78 Ibid., s.29 
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Eftersom pedagogerna inte kände att de hade tillräckligt med kunskap blev svaret från några av 

pedagogerna att de då i stället valde att uppmärksamma barnens kulturer genom att prata om 

dem. Ytterliggare en förklaring som gavs var att många av pedagogerna som deltog i vår studie 

arbetade på en småbarnsavdelning och att de därför inte arbetade med mångkultur på 

avdelningen. 

 

På frågan om vilka högtider som pedagogerna uppmärksammar svarade majoriteten av 

pedagogerna hos både de mer och de mindre mångkulturella förskolorna att de 

uppmärksammade de svenska högtiderna. Skillnaden mellan förskolorna var att endast de mer 

mångkulturella förskolorna svarade att de även uppmärksammade FN-dagen, det kurdiska och 

det iranska nyåret samt ramadan. Endast en av pedagogerna som arbetar på en mindre 

mångkulturell förskola svarade att de uppmärksammade den internationella veckan. Resultatet 

kan tolkas som att de mer mångkulturella förskolorna oftare än de mindre mångkulturella skapar 

lärarmiljöer där barnens olika språk och kulturer tillåts att integrera med varandra, vilket kan 

liknas med vad Lahdenperä menar utmärker ett interkulturell lärande.79  

En intressant iakttagelse är att flera pedagoger svarade att de inte firade högtider från varje 

barns kultur då de saknade kunskapen och då de ansåg att det var orättvist och diskriminerande 

mot de barn som inte blev representerade. Ändå framgår det av resultatet att flera förskolor till 

största delen endast tar hänsyn till de svenska högtiderna i sin verksamhet. Detta kan tolkas som 

att pedagogerna omedvetet missgynnar de barn som har annan kulturell bakgrund.80 
 
Modersmålsundervisning81 

 

På frågan när barnen får använda sig av annat språk än svenska i verksamheten visade resultat 

från enkäten följande: 

Tabell 4. Vid vilka tillfällen tillåts barnen att tala sitt modersmål? 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
79 Lahdenperä (2008), s. 28 

80 Ibid., s.100.  
81 Ansvarig Josefin Lindell 

  
Barnen får prata sitt 
modersmål när de 

vill 
Total 

Mer mångkulturell 
förskola 

47 47 

Mindre mångkulturell 
förskola 

35 35 

 Total  82 82 
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Tabellen visar att det inte var några skillnader mellan förskolorna i Sala och Uppsala utan att 

samtliga pedagoger svarade att barnen fick prata sitt modersmål när de vill. Även samtliga svar 

från intervjuerna i Sala och Uppsala visade att pedagogerna gav barnen utrymme att tala sitt 

modersmål närhelst de ville, men att barnen däremot inte alltid gjorde det:  

Ja de får prata när som helst, men de gör det lite dåligt. Vi har börjat med att vi ska lära oss ordet 

hej på de språk som vi har här inne. Just för att jag tror att man som pedagog kan puffa på att de 

ska prata sitt språk här (Sala, mer mångkulturell förskola). 

På frågan om pedagogerna ansåg att det fanns något problem med att låta barnen tala sitt 

modersmål svarade nästan alla pedagoger nekande. En pedagog menade att en potentiell risk med 

att låta barnen tala sitt modersmål skulle vara att de valde att prata det språket oftare än det 

svenska, och att de därmed inte lärde sig tala svenska lika bra:  

Ett exempel så har vi en pojke här som är väldigt ny och han pratar arabiska. Han kan inte svenska 

än för han har levt i en familj där man bara pratar arabiska. Och när han sitter och äter då sitter 

han och pratar på arabiska. Annars kan han vara ganska blyg för han kan inte svenskan. Han har 

precis börjat förstå lite och då är det självklart att han ska få prata på sitt modersmål då (Uppsala, 

mer mångkulturell förskola). 

Tabell 5. Vilken betydelse har modersmålsundervisningen för barnen? 

  

Identitet & 
Självkänsla 

Språkutvecklande 
& för att lära sig 

svenska 

Identitet och 
språkutveckling 

Vet 
inte 

Ej 
svarat 

Total 

Mer 
mångkulturell 
förskola 

6 13 21 0 7 47 

Mindre 
mångkulturell 
förskola 

4 12 4 1 14 35 

Total 10 25 25 1 21 82 

 

Tabellen visar att det finns en skillnad i svaren hos pedagogerna som arbetar på en mer 

mångkulturell förskola och de som arbetar på en mindre mångkulturell förskola. Det mest 

förekommande svaret hos pedagogerna på den mer mångkulturella förskolan var att 

modersmålundervisningen har betydelse för barnens identitet och språkutveckling. Pedagogerna 

på den mindre mångkulturella förskolan svarade att det hade betydelse för barnens 

språkutveckling och för att lära sig svenskan.  

Då några av pedagogerna valde att inte svara på frågan kan man tolka det som att det hos dem 

råder en osäkerhet för vilken betydelse som modersmålundervisningen har för barnen och de 

därför valde att inte svara på frågan.  

Det som framgick i intervjuerna var att två pedagoger från Sala ansåg att de, baserade på egna 

erfarenheter, visste att modersmålet hade betydelse för barnets identitet och språkutveckling. 

Även de övriga pedagogerna ansåg att modersmålet var viktigt för barnets språkutveckling: 
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Jag tycker att det ska ges till alla och de flesta vill ofta ha det och det underlättar ju för barnens 

tvåspråklighet då vi bara pratar svenska här men att det hemma får prata sitt modersmål. Vi 

uppmuntrar föräldrar till det (Sala, mindre mångkulturell förskola).  

Även pedagogerna vi intervjuade i Uppsala svarade att modersmålet var viktig för barnets 

språkutveckling då de menade att en bra grund i modersmålet hjälpte barnet att uppnå en bra 

svenska: 

Jag är ju själv flerspråklig så jag vet att ha en bra grund i sitt modersmål hjälper dig att ta till dig 

andra språkutvecklingar (Uppsala, mer mångkulturell förskola). 

På frågan hur modersmålsundervisning går till svarade tre pedagoger i Sala att modermålsläraren 

kommer till verksamheten och har separat undervisning med alla barn som har fyllt tre år. 

Pedagogerna uttryckte önskemål om att denna undervisning på ett bättre sätt skulle integreras i 

den övriga verksamheten då modersmålsläraren enligt praktiken förväntas delta i den 

gemensamma verksamheten. Även två av pedagogerna vi intervjuade i Uppsala svarade att de 

önskade att modersmålsläraren deltog mer i den allmänna verksamheten. Framför allt därför att 

de andra barnen i barngruppen skulle få ta del av modersmålslärarens språkundervisning med 

tillhörande aktiviteter: 

För de har alltid ett program, de har alltid med sig något material och mycket som barnen får 

tillverka. Fokus ligger på pyssel. Det kan också vara ett spel (Uppsala, mer mångkulturell förskola). 

Tre andra pedagoger i Sala och en i Uppsala svarade att modersmålsläraren var med i 

verksamheten där barnet var men att modersmålsläraren även ibland valde att gå iväg med barnen 

för att ha egen undervisning. En annan pedagog i Uppsala menade på att det berodde på vilken 

tid under dagen som modersmålsläraren kom till verksamheten och vad man gjorde just då.  

På frågan om pedagogerna önskade att modersmålslärare var mer delaktig i den dagliga 

verksamheten svarade två pedagoger att det var osäkra på vad de tyckte. Båda pedagogerna 

menade att barnen erbjöds en så begränsad tid med sina modersmållärare och att de därför kunde 

vara mer effektivt för barnen om de fick spendera all den tiden ensamma med modersmålläraren. 

En annan pedagog menade att det kunde underlätta för barnet att få sitta avskilt med sin 

modersmålslärare då risken annars fanns att barnet kunde känns sig utpekad i barngruppen.   

 

Resultatet från såväl enkätstudien som intervjuerna visar att barnen får tala sitt modersmål när 

de vill och att de har en stor betydelse för barnet enligt pedagogerna. På frågan om pedagogerna 

ansåg att det fanns något problem med att låta barnen prata sitt modersmål svarade en pedagog 

att ett problem kunde vara i fall en väldigt hög andel av barnen talade ett annat språk och valde 

att prata det språket oftare än svenska. Hon menade då att det fanns en risk för att dessa barn 

inte lärde sig en lika bra svenska som resten av barnen. Det man kan tolka här är att pedagogen 
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tänker på att barnet inte kommer komma över den lägsta tröskelnivån som innebär att barnet 

kommer få negativa konsekvenser av den tvåspråkliga inlärningen.82  

 

 I intervjun och i enkäten svarade samtliga pedagogerna att de ansåg att modersmålet var 

betydelsefullt för barnets identitet och språkutveckling, en del pedagoger uttryckte också att 

modersmålet var viktigt för att barnen ska kunna lära sig svenska. Resultatet utifrån intervjuerna 

visade också att det idag finns två olika sätt för hur modersmålsundervisningen går till, där det 

ena sättet var att modersmålsläraren gick iväg med barnet för att undervisade och det andra att 

modersmålsläraren stannade kvar på avdelningen. Från intervjuerna framkom det att flera av 

pedagogerna var missnöjda med hur modersmålsundervisningen idag går till då de önskar att 

barnens modersmålsundervisning i stället ska ske i interaktion tillsammans alla barnen på 

avdelningen. Detta tyder på att några av pedagogerna ser på lärandet utifrån ett interkulturellt 

perspektiv som handlar om att man ser på lärandet som sker i interaktion med andra människor, 

där betydelsen av kommunaktion mellan olika individer med olika kulturella bakgrunder är 

viktig.83  

Kunskaper inom kulturell mångfald 

På frågan om pedagogerna använder sin planeringstid till den kulturella mångfalden svarade 

pedagogerna följande:  

Tabell 6. Används er planeringstid till den kulturella mångfalden?  

  Ja Nej Ej svarat  Total 

Mer mångkulturell 
förskola 

18 28 1 47 

Mindre mångkulturell 
förskola 

6 28 1 35 

Total 24 56 2 82 

 

Av tabellen kan man utläsa att de flesta pedagogerna inte använder sin planeringstid till att inte 

diskutera den kulturella mångfalden. Av intervjun framgick det att ingen av pedagogerna i 

Uppsala använde deras planeringstid till att behandla kulturell mångfald. I intervjuerna från Sala 

svarade en pedagog att det gick i perioder om hur mycket de på hennes avdelning pratade om 

ämnet. Två andra pedagoger svarade att de inte pratade om mångkulturellt arbete över 

huvudtaget. Tre andra pedagoger svarade att de har mångkulturellt arbete som en stående punkt i 

deras arbetslag och att man tog upp det regelbundet i och med att man jobbade med 

likabehandlingsplanen och inför en aktivitet som heter ”Flygande mattan”.   

 

                                                 
82 Otterup (2005), s.15 
83 Lorentz & Bergstedt (2006), s.29 
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Tabell 7. Jag vill ha kunskap om sagor från andra kulturer?  

 

  Instämmer Instämmer ej Ej svarat Total 

Mer mångkulturell 
förskola 

33 7 7 47 

Mindre mångkulturell 
förskola 

25 4 6 35 

Total 58 11 13 82 

 

Tabellen visar att de flesta av pedagogerna hos både den mer och den mindre mångkulturella 

förskolorna ville ha mer kunskaper om sagor från andra kulturer.  

Tabell 8. Jag vill ha kunskap om ramsor från andra kulturer? 

 

  Instämmer Instämmer ej Ej svarat Total 

Mer mångkulturell 
förskola 

27 7 13 47 

Mindre 
mångkulturell 
förskola 

23 5 7 35 

Total 50 12 20 82 

 

Tabellen visar att även ramsor från olika kulturer var något som de flesta pedagogerna ville ha 

mer kunskap om. Här visade tabellen ingen större skillnad i mellan de olika förskolorna.  

Tabell 9. Jag vill ha kunskap om sånger från andra kulturer?  

 
  Instämmer Instämmer ej Ej svarat  Total 

Mer mångkulturell 
förskola 

33 6 8 47 

Mindre 
mångkulturell 
förskola 

27 2 6 35 

Total 60 8 14 82 

 

Av tabellen kan man utläsa att samtliga pedagogerna, oavsett vilken förskola som de arbetade på 

önskade få mer kunskap om sånger från andra kulturer. Detta var även en önskan som framkom 

under intervjuerna, där några av pedagogerna svarade att det ville ha kunskaper om såväl barnens 

kultur men också olika sånger. De menade att det skulle underlätta deras arbete kring 

mångkulturer på förskolan.  

Tabell 10. Jag vill ha kunskap om barnens olika språk?  

 
  Instämmer Instämmer ej Ej svarat Total 

Mer mångkulturell 
förskola 

34 5 8 47 

Mindre 27 4 4 35 
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mångkulturell 
förskola 

Total 61 9 12 82 

 

I tabellen kan man utläsa att pedagogernas svar inte skiljer sig så mycket ifrån varandra. De flesta 

pedagogerna på båda förskolorna instämde i att de behövde mer kunskap om barnens olika 

språk. Det var även ett gemensamt svar från samtliga intervjuer: 

Det jag saknar mest är att jag inte kan alla språk! Jag är en sån som använder det i mitt arbete. Jag 

tycker det är jätteviktigt att barnen känner en trygghet och för de föräldrar som jag kan 

kommunicera med på deras språk så märks det även på dem att de gärna kommer till mig då de 

känner denna trygghet (Uppsala, mer mångkulturell förskola). 

Tabell 11. Andra kunskaper jag skulle vilja utveckla inom mångkulturellt arbete?  

 

  
Barnuppfostran/ 

Kvinnosyn/normer 
& sociala regler 

Kulturella 
traditioner 

Ej svarat Total 

Mer 
mångkulturell 
förskola 

2 5 41 47 

Mindre 
mångkulturell 
förskola 

2 3 29 34 

 Total 4 8 70 82 

 

Tabellen visar svaren från enkätfrågan där pedagogerna med egna ord fick beskriva den kunskap 

som de känner att de saknar. Av tabellen kan man se att pedagogernas svar inte skiljer sig åt 

beroende på vilken förskola som de arbetade på. Det som däremot framgick i intervjun var att 

pedagogerna bland annat kände att det saknade kunskaper om barnuppfostran och vilka olika 

tankesätt som finns inom varje kultur.  

Att många pedagoger här valde att inte besvara enkätfrågan kan bero på att de flesta 

pedagogerna kände att de redan besvarat frågan, vilket går att se enligt tabell 7-10. 

 

Resultatet visar att på frågan, om ämnet mångkultur tas upp i arbetslaget, finns det en skillnad 

på svaren mellan de pedagoger som arbetar på en mer mångkulturell förskola och de som arbetar 

på en mindre mångkulturell förskola. Bland de pedagoger som jobbade på en mer mångkulturell 

förskola svarade några att de tog upp ämnet mångkultur medan ingen av pedagogerna på den 

mindre mångkulturella förskolan gjorde det. Dessa svar kan liknas med Lahdenperäs skiljelinjer 

mellan att infinna sig i en mångkulturell miljö och hur man tar tillvara på den. Hon menar att 

personer kan infinna sig i en mångkulturell miljö utan att de olika kulturerna interagerar med 

varandra, vilket innebär att personen befinner sig i en mångkulturell miljö och inte i en 

interkulturell miljö.84 En annan pedagog svarade i intervjun att det har haft mångkulturellt arbete 

                                                 
84 Lahdenperä (2008), s. 29 
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som en stående punkt när de har träffats i arbetslaget och då har man bland annat planerat inför 

en aktivitet som heter ”Flygande mattan”. Detta kan man tolka som att denna pedagog jobbar 

utifrån ett interkulturellt perspektiv som handlar om att man ser på lärandet som något som sker i 

interaktion med andra människor med olika kulturella bakgrunder.85 Detta då barnen genom 

aktiviteten flygande mattan tillåts ta del av varandras kulturer. 

På frågan om vilka kunskaper som pedagogerna saknade för att kunna arbeta med mångkultur 

svarade flera av de tillfrågade att de ville ha kunskaper om sagor, ramsor, sånger och språk på 

barnens olika kulturer. Här visade resultatet ingen skillnad mellan de pedagoger som arbetade på 

en mer eller mindre mångkulturell förskola. Det kan tolkas som att dessa kunskaper var något 

som pedagogerna kände att de saknade för att kunna jobba utifrån ett interkulturellt perspektiv 

där man i sitt lärande integrerar barnens olika kulturella bakgrunder.86  

På frågan i intervjun om vilka kunskaper som pedagogerna kände att de saknade svarade en 

pedagog att hon ville ha kunskaper om barnuppfostran och om barnens olika språk. Detta kan 

man koppla ihop med hur pedagogerna i enkäten svarade att de även vill ha andra kunskaper som 

bland annat innefattar kunskaper om olika kulturers syn på barnuppfostran.  Även här kan man 

tolka pedagogernas svar som att de genom interaktion med föräldrarna får en förståelse över hur 

de tänker och tycker om saker och ting inom deras kultur. Gemensamt för de andra 

pedagogernas svar var att de saknade språkliga kunskaper om varje barns språk, kunskaper om 

traditoner och tankesätt som de hade. De kunskaper som pedagogerna saknade kan man tolka 

som att om de hade dessa kunskaper så skulle de lättare kunna jobba utifrån ett interkulturellt 

perspektiv.  

Sammanfattning av resultat och analys  

Studien visar att mångkulturellt arbete för många pedagoger innebär att man uppmärksammar 

barnens olika kulturer främst genom att man pratar om dem. På frågan hur pedagogerna 

definierade ett barn till den kulturella mångfalden ser man en skillnad i svaren på om pedagogerna 

jobbade på en mer eller mindre mångkulturell förskola. Pedagogerna på de mindre mångkulturella 

förskolorna begränsade sitt svar till att mångkultur innefattar språket och kulturer. Pedagogerna 

på de mer mångkulturella förskolorna vägde in flera aspekter i vilka barn som ingår i den 

kulturella mångfalden, såsom familjeförhållande och vilket språk barnet talade hemma. Vidare 

ansåg några av pedagogerna från de mer mångkulturella förskolorna att de inte ville förknippa sig 

med begreppet över huvud taget då de ansåg att barnen då blev placerade i olika fack, vilket 

kunde resultera i att barnen blev diskriminerade och utpekande.  

På frågan om huruvida pedagogerna på deras förskola arbetade för att uppmärksamma alla 

barns olika högtider framkom det att endast ett fåtal av förskolorna uppmärksammar högtider 

                                                 
85 Lorentz & Bergstedt (2006), s.29  
86 Ibid., s. 29 
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från varje barns kultur. Anledningen till detta var många men en mer framträdande förklaring 

mynnades ut i pedagogernas brist på kunskap och även brist på tid. Pedagogerna var angelägna 

om att alla barnens kulturer och högtider skulle bli representerade och då pedagogerna saknade 

kunskapen för att genomföra detta blev det vanligare att pedagogerna uppmärksammade barnens 

kulturer och högtider endast genom att samtala om dem. Vid frågan över vilka högtider som 

förskolorna uppmärksammar framkom en skillnad mellan de olika förskolorna. Gemensamt för 

båda förskolorna var att de mest förekommande högtiderna de firade var de svenska men att 

pedagogerna hos de mer mångkulturella förskolorna även firade högtider från andra kulturer.  

Vid frågan om modersmålets betydelse var alla pedagogerna eniga om att modersmålet hade 

en viktig betydelse både för barnets språkutveckling men också för deras identitet. Barnen tilläts 

därför att använda sitt modersmål i all verksamhet.  

På frågan om man behandlade ämnet mångkultur i arbetslaget skilde sig svaren åt mellan de 

olika förskolorna. Resultatet visade att ämnet oftare diskuterades i arbetslaget hos de mer 

mångkulturella förskolorna än hos de mindre.  

Alla pedagoger i denna studie var eniga om att de saknade kunskaper för att kunna arbeta med 

mångkultur. Det pedagogerna framför allt saknade var kunskaper om barnens språk och om 

deras olika kulturer. Samtliga pedagoger som deltog i intervjuundersökningen var även eniga om 

att deras kompetens om mångkulturellt arbete främst bestod av egna erfarenheter från deras 

yrkeskarriär och från deras vardagsliv men att endast en begränsad del kom från deras utbildning.  
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Diskussion  

Syftet med studien var att undersöka hur förskolor i Sala och Uppsala arbetar med mångfald och 

huruvida arbetet skiljer sig åt mellan förskolor med barngrupper som består av fler eller färre 

barn med annan kulturell bakgrund. 

 

Resultatet visar en medvetenhet hos samtliga pedagoger för den betydelse för språkutveckling 

och identitetsuppfattning som arbetet med mångfald har för barn med annan kulturell bakgrund 

än svensk. Trots detta visar studiens resultat att många pedagoger inte tillvaratar den möjlighet 

som förskolan faktiskt sitter på till att skapa en interaktiv mötesplats för barn med olika kulturella 

bakgrunder. En arena där barnen på ett neutralt och lekfullt sätt kan introduceras och ta del av de 

olika språk och kulturer som finns i samhället. Tidsbrist och okunskap är troligen den främsta 

orsaken till detta. Men också en rädsla för att göra fel, varvid studien uppmärksammat ett behov 

av att samtala mer i kåren kring de möjligheter och svårigheter som finns med att involvera andra 

kulturer i det dagliga arbetet.  

På frågan hur pedagogerna arbetar för att involvera barnens olika kulturer i den styrda verksamheten kan 

resultaten tolkas som att pedagogerna de facto inte i någon större utsträckning arbetar aktivt med 

detta. De hänvisar ofta till modersmålsundervisningen i sina svar, samtidigt som de uttrycker en 

önskan om att denna ska integreras bättre i den dagliga verksamheten. På de mindre 

mångkulturella förskolorna stannar det vid att prata om kulturer då ämnet kommer upp av någon 

anledning eller där tillfället ges. Till exempel vid samlingar då barnen får berätta vad de gjort i 

helgen och ett av barnen berättar att familjen har firat det kurdiska nyåret. Även hos de mer 

mångkulturella förskolorna stannar man oftast vid att enbart prata om de olika kulturerna men 

det händer också att man på dessa förskolor planerar och genomför enstaka aktiviteter där man 

på ett mer aktivt sätt involverar barnens olika kulturer. Då framför allt genom FN-dagen eller 

under den internationella veckan då pedagogerna låter barnen få ta del av andra kulturers mat, 

musik och lekar till exempel. 

    På frågan om vilka möjligheter eller problem pedagogerna ser med att involvera den kulturella mångfalden i 

verksamheten kan man konstatera att det var lättare för pedagogerna att beskriva svårigheterna än 

möjligheterna, inte minst på de mindre mångkulturella förskolorna. Förutom tids-, material- och 

kunskapsbrist hänvisade man till rädsla för missriktad diskriminering i det fall man lyfte farm en 

kultur mer än en annan. Ofta valde man att istället inte uppmärksamma någon kulturell högtid 

eller tradition alls. Ändå visar resultatet från enkätstudien att majoriteten av förskolorna oftast i 

sin verksamhet uppmärksammar de svenska högtiderna såsom jul, lucia, midsommar och påsk 

med mera. Troligen är denna prioritering inget uttryck för medveten särbehandling, utan snarare 

en konsekvens av tradition, förväntan och vana. Dock kan detta i slutändan innebära en 

diskriminering i slutändan för dem som känner sig exkluderade. 

    På frågan om man arbetar mer med mångkulturell undervisning på förskolor som har fler mångkulturella 

barn visade resultaten inte någon större skillnad i det faktiska arbetet. Kanske var urvalet för 

begränsat för att kunna ge tydliga särskillnader.  Svaren visar dock en klart högre medvetenhet 
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kring frågan på de mer mångkulturella förskolorna. Pedagogerna hade där en mer vidare 

definition av vad som innefattas i kulturell mångfald. Medan pedagogerna på de mindre 

mångkulturella förskolorna begränsade sin definition till språk och kulturer vägde pedagogerna på 

de mer mångkulturella förskolorna in aspekter såsom familjeförhållanden och vilket språk barnet 

talade hemma. Det var till och med så att någon av pedagogerna här inte ens ville slänga sig med 

begreppet då de ansåg att vissa av barnen då kunde placeras i fack och uppleva sig utpekade.  

Det är intressant att lyfta infallsvinkeln kring pedagogernas olika uppfattning om vad 

mångkultur är, då detta troligen avspeglar sig i det pedagogiska arbetet med frågorna. Resultatet 

av enkäten visar att förskolans arbete med mångfald är begränsat till att endast behandlas under 

vissa specifika tillfällen eller aktiviteter. Det var inget som genomsyrade all undervisning, varken 

på de mer eller mindre mångkulturella förskolorna. Ser man till intervjusvaren som rör hur 

pedagogerna i praktiken involverar olika kulturer i undervisningen menade vissa pedagoger att 

detta görs genom att prata om barns kultur, deras högtider och traditioner och olika språk. Andra 

menade dock att förskolans mångkulturella arbete främst är en uppgift för modersmålsläraren. 

Oftast blev detta därför något som skedde separat, och som kanske kan förstärka upplevelsen av 

skillnader mellan vi och dom. Dock fanns positiva skildringar av tillfällen där modersmålsläraren 

valde att stanna kvar i barngruppen och genomföra sin undervisning tillsammans med de övriga 

barnen på avdelningen. Då fick även de andra barn som ville, möjlighet att prova på olika pyssel, 

sjunga sånger och lyssna på sagor på andra språk och från andra kulturer. Det tyckte pedagogerna 

var bra då de menade att det främjade de andra barnens chanser på avdelningen att ta del av 

modersmålsundervisningen, och genom den ta del av varandras språk och kulturer på ett naturligt 

sätt.  

En annan intressant iakttagelse värd att nämna är pedagogernas förklaring till varför flera av 

dem inte valde att svara på många av våra enkätfrågor. Förklaringen var att de arbetade på en 

småbarnsavdelning och att de ansåg att barnen var för små för att förstå och kunna ta till sig 

mångkulturell undervisning. Detta var även en förekommande förklaring från några av de 

pedagoger som ställde upp på vår intervju. För att hänvisa till James A. Banks studie så är det 

precis vid denna ålder som det är som mest väsentligt att arbeta med mångkultur då hans 

forskning visar på att barn redan i tidig ålder börjar utveckla fördomar. Genom att tidigt påbörja 

arbetet med mångkultur menar han att förskolan kan arbeta för att motverkas dessa.87  

Resultatens relation till tidigare forskning 

Resultatet som Lunneblad fick fram i sin avhandling visade att det hos pedagogerna fanns en 

osäkerhet för vad mångkulturellt arbete innebär.88 Gemensamt för både hans resultat och vår 

studie är att mångkulturellt arbete för de flesta pedagogerna innefattar att man i sin verksamhet 

                                                 
87 Qunita Ogletree och Patricia J. Larke. National forum of multicultural issues journal. Implementing 

Multicultural Practices in Early Childhood Education. Volume 7, Nummer 1, 2010, s.2 
88 Lunneblad (2006), s.105, 119 
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arbetar för att synligöra de olika kulturer, språk och identiteter som finns i barngruppen.89 

Resultatet från våra intervjuer visar, precis som i Lunneblads studie, att det finns ett likhetstänk 

hos pedagogerna som innebär att alla barnens språk och kulturer ska uppmärksammas lika 

mycket, för att inget av barnen ska känna sig bortglömd eller utanför.90 Precis som i Lunneblads 

studie gav pedagogerna i vår studie kunskapsbristen om barns olika kulturer som en förklaring 

för varför de inte uppmärksammade många andra högtider än de svenska.  

Ytterligare ett gemensamt resultat med Lunneblads studie är att det mångkulturella arbetet 

oftast stannar vid att endast behandla barns olika högtider och det inte genomsyrar hela 

förskolans verksamhet. Pedagogerna i Lunneblads studie menade på att arbetet med barnens 

olika kulturer var problematiskt då det tangerade frågor om föräldrars religion, vilket från 

föräldrarnas sida kunde uppfattas som känsligt att prata om.91 I vår studie framkom inte 

föräldrarnas religion som ett problem utan de flesta pedagogerna beskrev i stället föräldrarna som 

positiva och engagerade till förskolans mångkulturella arbete.  

 

Resultat från vår studie visade att samtliga pedagoger tillät barnen att prata sitt modersmål 

under alla tillfällen vilket går att lika med resultatet från Kultti och Skans studie. Det fanns delade 

meningar för om modersmålet var viktigt för både barnets språk- och identitetsutveckling eller 

bara för det ena, men gemensamt var att alla pedagoger svarade ett av alternativen. Precis som i 

Skans studie visade några av pedagogerna i vår studie att barnets förmåga att kommunicera och 

delta i olika kommunikativa övningar var väsentligare än för vilket språk barnet valde att tala.92 

Däremot uttryckte många pedagoger att de flesta flerspråkiga barnen på deras avdelning ändå 

valde att tala på svenska då de menade att barnen förknippade det svenska språket med 

förskolan. Detta går att likna med Kulttis resultat som visade att barnen redan vid tidig ålder blir 

medvetna om i vilka sammanhang de olika språken får användas.93 

I Skans studie arbetade pedagogerna aktivt med alla barnens olika språk. Under de större 

gruppaktiviteterna var alla pedagogerna närvarande i ett försök att representera alla barnens 

språk. Vid de tillfällen som pedagogerna inte behärskade ett av barnens språk försökte pedagogen 

att lära sig stödord för att på så sätt kunna kommunicera med alla barnen.94 Till skillnad mot 

Skans studie var inte barnens modersmål något som prioriterades bland pedagogerna i vår studie. 

Då många av pedagogerna själva saknade kunskaper i barnens olika språk förklarades i stället 

arbetet med barnens språk som modersmålslärarens uppgift. Saknades språkresurser på någon 

förskola strävade inte pedagogerna efter att lära sig ord på barnet språk utan svarade att det 

vanligaste då var att de inväntade på språkresursen. 

                                                 
89 Lunneblad (2006), s.108, 119 
90 Ibid., s. 139 
91 Ibid., s. 112 
92 Skans (2011), s.70, 82 
93 Kultti (2012), s.153-154 
94 Skans (2011), s, 84, 111 
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Konklusion 

Det som framkommit av vår studie är att många pedagoger har en stor förståelse för den 

betydelse som mångkulturellt arbete har för språk- och identitsutveckling hos barn med annan 

kulturell bakgrund. Vid våra möten med pedagogerna blev det tydligt att viljan att arbeta med 

mångkultur finns men, som också resultatet från vår studie visade, att pedagogerna känner att de 

saknar den kunskap som behövs.  

Värt att nämna är några av de kommentarer som vi fick av pedagogerna när vi besökte 

förskolorna som deltog i vår studie. Flera av pedagogerna som deltog i vår studie uttryckte att 

deltagandet för dem blev en tankeställare över hur lite de faktiskt arbetade med mångkultur. 

Andra menade att deltagandet i vår studie inneburit att de nu har börjat fundera och diskutera 

mer kring ämnet mångkultur.  

Känslan vi fick är att arbetet med mångkultur hos pedagogerna är en lågt prioriterad uppgift 

på grund av att många saknar kunskap men också riktlinjer för hur arbetet med mångkultur kan 

genomföras. Därför menar vi att all personal inom förskolan behöver få mer utbildning inom 

mångkulturellt arbete. Framför allt behöver förskolorna få tillgång till material från olika kulturer. 

Slutligen anser vi också att förskolans läroplan behöver förtydligas då vi menar att det står väldigt 

lite om förskolans mångkulturella arbete. Vi menar att citat som att ”förskolan förväntas överföra 

kulturarv från en generation till nästa” är ganska diffus och allmänt hållen.  

 

Det här har varit ett intressant ämne att studera om och det har genererat i flera nya idéer på 

vidare forskning. Till exempel vore det intressant att, med hjälp av observation, studera hur barn i 

den fria leken använder sig av sitt språk och sin kultur. En annan intressant studie att göra skulle 

vara att intervjua föräldrarnas syn på förskolans arbete med mångkultur. 
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Appendix 1  

Enkät  

Pedagogers arbete med mångkultur i förskolan 

 
Bakgrund  

1. Hur många barn finns det på din avdelning?______________ 

2. Hur gamla är barnen på din avdelning?_________________ 

3. Hur många av dessa barn har annat modersmål än svenska?_____________ 

4. Vilka modersmål finns det bland barnen? 

  Modersmål 1 barn 2-5 barn 6-10 barn 
fler än 10 
barn 

1. ex: Finska   x     

2.           

3.           

4.           

5.           

6.           

7.           

8.           

9.           

10.           

 

5. Hur många pedagoger arbetar på din avdelning?______________ 

6. Är någon av pedagogerna på din avdelning flerspråkliga?   JA              NEJ  

7. Vilka språk utöver svenskan behärskar du, ange nedanför.  

Språk Hjälpligt Flytande 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     
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Den dagliga verksamheten 

8. Vilka språk förekommer på avdelningen och i vilka sammanhang används dessa i den dagliga 

verksamheten?  

  Språk 

Barnen 
använder 
språket i den 
icke styrda 
verksamheten 

Barnen 
använder 
språket i 
samlingen 

Barnen 
använder 
språket 
vid 
måltider 

Pedagogen 
använder 
språket vid 
instruktioner  

Pedagoger 
använder 
språket i 
samlingen 

Pedagogen 
använder 
språket vid 
måltiden 

1.  Ex. finska    X        X 

2.               

3.               

4.               

5.               

6.               

7.               

8.               

9.               

10.               

 

9) Deltar några av avdelningens barn i modersmålsundervisning?   JA      NEJ  

b) Om ja, hur ofta deltar barnen i modersmålundervisning?  

  Modersmål 
En gång i 
veckan  

Flera gånger i 
veckan 

En gång i 
månanden 

Flera gånger i 
månaden 

1. ex: Finska   x     

2.           

3.           

4.           

5.           

6.           

7.           

8.           

9.           

10.           
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10. Finns det några av dessa barn som inte deltar i den erbjudna modersmålundervisningen? 

 JA            NEJ 

 a)Om ja, är det på grund av:  

  Instämmer helt  Instämmer ej 

Föräldrar vill inte att deras 
barn ska delta i 
modersmålundervisningen     

Språklig kompetens 
saknas     

Annan orsak: 

 

 

  

 

  

 

11. Varför är modermålsundervisning viktig enligt dig? 

Den är viktigt för:  Instämmer helt Instämmer delvis Instämmer ej 

Språkutvecklingen       

Identiteten       

Tillägna sig andra 
kunskaper        

 

12. Finns det något moment där modersmål inte är tillåtet?  JA             NEJ   

a). Om ja, vid vilka tillfällen och vad är orsaken till att barnen får använda sitt 
modersmål vid dessa tillfällen? 
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b). Om nej, vid vilka tillfällen och vad är orsaken till att barnen inte får använda sitt 
modersmål vid dessa tillfällen? 

 

  

 

  

 

  
 

 
13. Vilka högtider uppmärksammar ni?  
 

Högtider:   

1. ex iransk nyår  11. 

2. 12. 

3. 13. 

4. 14. 

5. 15. 

6. 16. 

7. 17. 

8. 18. 

9. 19. 

10. 20. 
 

 
  
a) Uppmärksammar ni högtider från varje barns kultur?  JA               NEJ       
 

b) Om ja, hur uppmärksammar ni dessa högtider? 

 

  

 

  

 

  

 
c) Om ni inte uppmärksammar högtider från varje barns kultur, vad beror detta på? 
 

  Instämmer Instämmer ej  Instämmer delvis 

Tidbrist       

Kunskapsbrist       
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Föräldrar vill ej       

Materialbrist       

 
 
 
 
Annan orsak: 

 

 

  

 

  
 

 
 

14. I vår verksamhet sjunger vi sånger från andra kulturer?   JA               NEJ  

a) Om ja, namnge sången/sångerna samt vart den kommer ifrån:  

Sångens namn: Svensk Nordisk Europeisk 
Utanför 
Europa Vet ej 

1.           

2.           

3.           

4.           

5.           

6.           

 

15. I vår verksamhet använder vi oss av ramsor från andra kulturer?   JA               NEJ 

a) Om ja, namnge ramsan/ramsorna samt var den kommer ifrån:  

Ramsans namn: Svensk Nordisk Europeisk 
Utanför 
Europa Vet ej 

1.           

2.           

3.           

4.           

5.           

6.           

 

16. I vår verksamhet läser vi sagor från andra kulturer?    JA               NEJ 

a) Om ja, namnge sagorna/sagan samt vart den kommer ifrån?  

Sagans namn: Svensk Nordisk Europeisk 
Utanför 
Europa Vet ej 

1.           
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2.           

3.           

4.           

5.           

6.           

17. Har ni en mångkulturell almanacka på er avdelning/förskola?   JA               NEJ 

a) Om ja, hur används den och när? 
 

 

  

 

  

 

18. Utöver de tidigare frågorna, på vilket sätt jobbar ni för att involvera den kulturella mångfalden i 

er verksamhet? Ge gärna ett konkret exempel. 

 

  

 

  

 

Utveckling och lärande 

19. Vilket språk är viktigt att flerspråkiga barn får lära sig enligt dig? 

  Instämmer  Instämmer ej  

Svenska     

Modersmålet     

Båda är lika 
viktiga      

 

 

20. Vilken betydelse av att låta barnen använda sig av sitt modersmål anser du att det finns? 
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Kunskap  

22. Har ni berört ämnet mångkultur i ditt arbete såsom: 

  Stämmer helt Stämmer delvis Stämmer inte Vet ej  

I arbetslaget är ämnet 
mångkultur en stående punkt 

        

I arbetslaget tas ämnet 
mångkultur upp enstaka 
gånger         

Mångkultur är ett vanligt 
inslag i fortbildningar         

Från din egen lärarutbildning 
så har ämnet berörts några 
gånger         

Från din egen lärarutbildning 
har du läst kurser som handlar 
om mångkultur         

När vi har planeringsdagar så 
jobbar vi kring ämnet 
mångkultur         

När vi har planeringsdagar så 
är ämnet mångkultur något 
som vi alltid tar upp          

 

23. Vad använder ni er planeringstid till? 

 

  

 

  

 

24. Används någon av er planeringstid till att arbete med den kulturella mångfalden?  

    JA            NEJ 

a) Om ja, beskriv hur planeringen kring detta ser ut. 
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25. Vilka kunskaper inom detta område skulle ni vilja få utbildning i? 

  Instämmer  Instämmer ej  

Sagor från andra kulturer     

Ramsor från andra kulturer     

Sånger från andra kulturer     

Kunskap om barnens olika språk     

 
Andra kunskaper: 
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Appendix 2 

Informationsbrev 

Hej!  

Vi är två studentet som just nu läser vår examenstermin vid Uppsala Universitet. Vi ska nu börja 

skriva vårt examensarbete som handlar om förskolors arbete med att involvera mångkultur i 

verksamheten. Tanken med vår studie är att studera hur olika förskolor arbetar med att invilvera 

barngruppens olika kulturer i den dagliga verksamheten. Vi vill även studera huruvida detta arbete 

skiljer sig åt mellan förskolor, beroende på om barngruppen är mer eller mindre mångkulturell. 

Med mer mångkulturell barngrupp i det här fallet syftar vi på en barngrupp där 50 % av barnen 

har en annan kulturell bakgrund än den svenska. Med annan kulturell bakgrund menar vi barn 

som har annat modersmål än svenska, barn som har föräldrar från andra länder eller barn som 

firar andra högtider än de svenska etc. Med andra länder avses även norden.  

Slutligen vill vi även studera hur olika faktorer såsom föräldrar, kunskapsbrist, materialbrist 

och tidbrist etc. kan påverka arbete med att involvera mångkultur i verksamheten. För att samla 

in material till vår studie har vi valt att använda oss av enkätstudie. Tanken är att varje pedagog på 

er förskola ska svara på var sin enkät.  

I vår studie har vi tagit hänsyn till vetenskapasrådets fyra etiska principer. Detta innebär att 

deltagande i denna studie är helt frivilligt och att ni när som helst kan välja att avbryta er 

medverkan. Ni kommer att vara anonyma och det insamlade materialet kommer endast att 

användas för forskningsändamål vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, 

vid Uppsala Universitet.  

Vi är glada att ni ställer upp i vår studie och vi vore tacksamma om ni besvarar vår enkät så 

fort ni kan. Vi har för avsikt att komma förbi er förskola och samla in enkäterna Torsdag den 29 

november.  

Om ni har frågor kring vår studie eller undrar något över enkäten får ni gärna höra av er till 

oss!  

Josefin Lindell  

Mail:  

Mobilnr: 

Anna Lindhe 

Mail: 

Mobilnr:  

Med vänliga hälsningar 

Josefin & Anna 
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Appendix 3 

Intervjufrågor  

 

Mångfald 

Vad är kulturell mångfald för dig? 

När räknas ett barn till den kulturella mångfalden enligt dig? 

Vad är ett mångkulturellt arbete enligt dig? Kan du ge ett exempel? 

Anser du att det är viktigt att barns olika språk och kulturer synliggörs i förskolans 
verksamhet? Kan du motivera varför? 

Hur tycker du man kan arbeta för att involvera och synliggöra barnens olika språk och 
kulturer i verksamheten? 

Den dagliga verksamheten  

Uppmärksammar ni andra högtider än de svenska? 

Uppmärksammar ni högtider från alla barns kulturer? Om inte, varför?  

Vad erbjuds barnen under sin modersmålundervisning? Hur går 
modersmålsundervisningen till? 

På vilket sätt är modersmålundervisningen viktigt för barnen?  

Tillåts barnen använda sitt modersmål i både den fria och styrda verksamheten? 

Anser ni att det är något problem med att låta barnen tala sitt modersmål? 

Erbjuds alla era barn modersmålsundervisning? 

Om föräldrarna vill att deras barn ska delta i modersmålsundervisningen men resurser 
saknas, så som modersmålslärare. Hur jobbar ni kring detta då? 

 Kunskap 

Vilken kompetens har du inom mångkulturellt arbete? 
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Vilka kunskaper känner du att du saknar inom detta område? 

Vid era planeringar/arbetsträffar pratar ni om mångkulturellt arbete? Är det en stående 
punkt, och i så fall vad pratar ni om då? 

Anser du att det finns några svårigheter med att arbeta mångkulturellt i er verksamhet? 
Hur hanteras detta i så fall?  
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Appendix 4 

Informationsbrev till förskolecheferna  

Hej!  

 

Vi är två studenter som studerar till förskollärare vid Uppsala och vi läser nu vår sista termin.  

Vi håller på att skriva ett examensarbete som handlar om att studera hur olika förskolor arbetat 

med att involvera den kulturella mångfalden. Vi vill också studera på vilket sätt arbetet skiljer sig 

åt på förskolor som är mindre mångkulturella och förskolor som är mer mångkulturella.  

Vi kommer att göra en enkätundersökning som riktar sig till alla pedagoger som jobbar på 

förskolan och det kommer ta ungefär 15 minuter att svara på.  

Vi kommer också behöva göra en kompletterande intervju med en pedagog som bygger på 

enkätfrågorna. Intervju kommer att göras vid ett senare tillfälle och det räknas ta ungefär 15 

minuter att göra.  

Vi förstår om ni inte har tid för att ställa upp på en intervju men vi skulle vara jätte tacksamma 

om några pedagoger skulle vilja svara på enkäten.  

Vi har sett på Uppsalas Kommuns hemsida att du är biträdande förskolechef på tre förskolor så 

det skulle vara jättebra ifall du frågade alla pedagoger som jobbar där!  

Tacksam för återkoppling senast tisdag morgon.  

Med vänliga hälsningar  

Josefin Lindell & Anna Lindhe 
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Appendix 5 

Enkät –tabeller  

Tabell. 1 Hur arbetar ni på er förskola med kulturell mångfald?s.26 

  
Uppmärksammar/pratar 

om barnens 
språk/kulturer 

FN-
dagen/Internationella 

vecka 

Flygande 
mattan - 
besöker 

olika 
länder 

Ej 
svarat 

Total  

Mer 
mångkulturell 
förskola 

27 3 0 17 47 

Mindre 
mångkulturell 
förskola 

9 1 3 22 35 

Total 36 4 3 39 82 

 Tabell 2. Uppmärksammar ni högtider från varje barns kultur?s.27 

  Ja Nej Ej svarat  Total 

Mer 
mångkulturell 
förskola 

5 41 1 47 

Mindre 
mångkulturell 
förskola 

5 30 0 35 

 Total 10 71 1 82 

Tabell 3. Vilka högtider uppmärksammar ni i er förskola? S.28 
 

  FN-dagen Kurdiskt nyår 
Svenska 
högtider 

Ramadan 
Internationella 
veckan 

Iranskt nyår 
Ej 

svarat 
Total 

Mer 
mångkulturell 
förskola 

15 4 31 1 0 4 8 63 

Mindre 
mångkulturell 
förskola 

0 0 21 0 1 0 
14 

36 

Total 15 4 52 1 1 4 22 99    
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Tabell 4. Vid vilka tillfällen tillåts barnen att tala sitt modersmål? S.30 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 5. Vilken betydelse har modersmålsundervisningen för barnen?s.30 

  

Identitet & 
Självkänsla 

Språkutvecklande 
& för att lära sig 

svenska 

Identitet och 
språkutveckling 

Vet inte 
Ej 

svarat 
Total 

Mer 
mångkulturell 
förskola 

6 13 21 0 7 47 

Mindre 
mångkulturell 
förskola 

4 12 4 1 14 35 

Total 10 25 25 1 21 82 

Tabell 6. Används er planeringstid till den kulturella mångfalden? S.34 

  Ja Nej Ej svarat  Total 

Mer mångkulturell 
förskola 

18 28 1 47 

Mindre 
mångkulturell 
förskola 

6 28 1 35 

Total 24 56 2 82 

Tabell 7. Jag vill ha kunskap om sagor från andra kulturer? S.37 

  Instämmer Instämmer ej Ej svarat Total 

Mer mångkulturell 
förskola 

33 7 7 47 

Mindre mångkulturell 
förskola 

25 4 6 35 

Total 58 11 13 82 

Tabell 8. Jag vill ha kunskap om ramsor från andra kulturer?s.38 

  Instämmer Instämmer ej Ej svarat Total 

Mer mångkulturell 
förskola 

27 7 13 47 

Mindre 
mångkulturell 
förskola 

23 5 7 35 

  
Barnen får prata sitt 
modersmål när de 

vill 
Total 

Mer mångkulturell 
förskola 

47 47 

Mindre mångkulturell 
förskola 

35 35 

 Total  82 82 
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Total 50 12 20 82 

Tabell 9. Jag vill ha kunskap om sånger från andra kulturer? S.38 

  Instämmer Instämmer ej Ej svarat  Total 

Mer mångkulturell 
förskola 

33 6 8 47 

Mindre 
mångkulturell 
förskola 

27 2 6 35 

Total 60 8 14 82 

Tabell 10. Jag vill ha kunskap om barnens olika språk? S.38 

  Instämmer Instämmer ej Ej svarat Total 

Mer mångkulturell 
förskola 

34 5 8 47 

Mindre 
mångkulturell 
förskola 

27 4 4 35 

Total 61 9 12 82 

Tabell 11. Andra kunskaper jag skulle vilja utveckla inom mångkulturellt arbete? S.39  

  
Barnuppfostran/ 

Kvinnosyn/normer & sociala 
regler 

Kulturella 
traditioner 

Ej svarat Total 

Mer mångkulturell 
förskola 

2 5 40 47 

Mindre mångkulturell 
förskola 

2 3 29 34 

 Total 4 8 69 81 

 

 


