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Abstrakt 

 

Syftet med denna studie är att beskriva förskollärares uppfattningar när det gäller vikten av att 

synliggöra kulturell mångfald i svensk förskola. Vi har använt oss av kvalitativa 

forskningsintervjuer för att samla in material till detta arbete. Vi har intervjuat sju 

yrkesverksamma förskollärare på olika större orter i Sverige som har erfarenhet när det gäller 

att arbeta med kulturell mångfald. Sociokulturellt perspektiv och interkulturellt 

förhållningssätt har varit grunden till denna c-uppsats.  Resultatet av denna studie visar på sex 

olika teman som förklarar vad förskollärare uppfattar vara viktigt med att synliggöra den 

kulturella mångfalden i barngruppen samt vad barnen ska få med sig av detta arbete. Dessa 

teman har vi funnit: Olika men ändå lika, att synliggöra barnen och lyfta självkänslan, 

förskollärarens förhållningssätt, värdegrunden, språk och kunskap om andra kulturer. 

Slutsatserna av detta arbete är att kulturell mångfald i svenska förskolor ska synliggöras då 

det är berikande att få ta del av andras bakgrunder och kulturer. Att få en förståelse i att vi 

alla är lika mycket värda, stärka sitt eget språk och lära sig nya. Förskollärarens 

förhållningsätt har stor betydelse för att detta arbete utförs och att det utförs på rätt sätt. Vi är 

alla bärare av olika kulturer oavsett vilket land vi kommer från.  
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Förord 

 

Under tiden som vi har skrivit det här arbetet har vi insett hur högaktuellt och viktigt detta 

ämne är med tanke på hur många flyktingar Sverige tar emot just nu. När vi berättat om vårt 

valda ämne har många påpekat just detta. Under resans gång har vi fått med oss mycket i 

bagaget som vi kan ha med i vår framtida yrkesroll. Vi båda har tagit lika stort ansvar för 

detta arbete och båda har varit involverade i samtliga delar av denna studie.  

 

Vi vill först och främst tacka alla de förskollärare som har ställt upp med sin tid och sina 

uppfattningar för att vi skulle kunna genomföra denna studie. Sen vill vi även rikta ett stort 

tack till vår handledare Steffan Lind som har bidragit med stor kunskap och engagemang. Till 

sist vill vi tacka våra familjer för allt stöd, särskilt Annas 3-åriga dotter som lyckats vara sjuk 

vid samtliga handledningar och med sitt skratt i bakgrunden påmint oss om varför vi gör det 

här: för alla barn som går på förskola.  

 

Stort tack! Anna Selin och Else Kilponen  
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1. Inledning  

 

Enligt Statistiska Centralbyrån (SCB, 2014) har det sedan 1875 skett en ökad ström av 

invandring till Sverige. Vi lever alltså i ett mångkulturellt samhälle där vi dagligen möter 

människor med olika kulturella bakgrunder. Läroplan för förskolan, Lpfö 98 (Skolverket, 

2011) tar också upp att det svenska samhällets internationalisering ställer höga krav på 

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

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

barnen för ett liv i ett internationaliserat samhälle. 

 

Av egen erfarenhet från praktik och vikariat har vi arbetat i barngrupper där det varit en 

sammansättning av barn som skapat en kulturell mångfald. I dessa barngrupper har kulturell 

mångfald synliggjorts på olika sätt och ibland inte alls. Därför tycker vi att det känns viktigt 

att undersöka detta vidare. Vi båda har även personlig erfarenhet angående ämnet både som 

barn och vuxna. Den ena av oss blev som barn nekad modersmålsundervisning med ursäkter 

så som brist på resurser och ingen tillgång till lämpliga modersmålslärare. I vuxen ålder 

hänger detta över henne med insikten av att hon har gått miste om ett språk. Som vuxen är det 

också svårt att hitta en kulturell identitet då detta inte ansetts som viktigt i barndomen. En av 

oss har dessutom en familjesituation där kulturskillnaderna är tydliga mellan föräldrarna och 

med ett barn som går i förskola blir detta högst aktuellt. 

 

2. Syfte 

 

Syftet med vår studie är att beskriva förskollärares uppfattningar om betydelsen av att 

synliggöra kulturell mångfald i förskola. 

 

2.1 Frågeställningar 

● Vad uppfattar förskollärare vara viktigt i arbetet med att synliggöra den kulturella 

mångfalden i barngruppen? 

● Vad är det barnen ska få med sig av detta arbete när det gäller lärande och utveckling? 
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3. Bakgrund 

 

Som framgår av vårt syfte är begreppen uppfattning, kulturell mångfald och kultur centrala i 

vårt arbete. Dessa presenteras och förtydligas i detta avsnitt. Vi kommer även ta upp tidigare 

forskning som är relevant för studien och vad det står i styrdokumenten. Slutligen presenteras 

vilka perspektiv vi utgått ifrån. 

 

3.1 Centrala begrepp 

 

3.1.1 Uppfattning 

Enligt Kvale (1997) ska vi prata med människor för att se hur de uppfattar sitt liv och sin 

värld. Bengtsson (1989) tar upp att ordet uppfattning är en översättning av Husserls ord 

“Erkenntnis” och beskriver en personlig åsikt, mening, föreställning eller liknande. En 

uppfattning kan alltså inte vara falsk då den är personlig och det kan alltså finnas flera 

uppfattningar om något. Uppfattning är inte bara en sorts beskrivning på fritt tyckande utan 

kan ses som ett anspråk på en sanning. Med hjälp av intervjuer har vi fått ta del av flera 

förskollärares uppfattningar när det gäller vikten av att synliggöra den kulturella mångfalden i 

svensk förskola. 

3.1.2 Kultur 

Det finns flera olika förklaringar på begreppet kultur. Nationalencyklopedin beskriver att den 

vida definitionen av kultur kan ses som en totalitet av en viss populations handlingar, tankar 

och omgivande. Kultur kan uppfattas som ett meningssystem som ger inriktning och ordning i 

människors liv. Vi har valt att främst utgå från hur Säljö (2014) beskriver kultur som den 

uppsättning av värderingar, kunskaper, idéer och andra resurser som vi skaffar genom 

interaktion med omvärlden då denna förklaring är den som närmast beskriver ordets innebörd 

i vår studie.  

 

3.1.3 Kulturell mångfald 

 

I Förenta Nationernas barnkonvention (Unicef, 1989) (https://unicef.se) artikel 29 står det att 

konventionsstaterna har kommit överens om att barnets undervisning ska utveckla barnets 

fulla möjligheter, utveckla respekt för mänskliga rättigheter, grundläggande friheter och 

principer som finns i de Förenta nationernas stadga. Undervisningen ska även leda till 

utveckling av respekt för barnens föräldrar, barnens kulturella identitet, egna språk och 

värden, för vistelselandet och ursprungslandets nationella värden och för andra kulturer än 

barnets egna.  

 

I Svenska Unescorådets (2001) (http://www.unesco.org) allmänna förklaring om kulturell 

mångfald artikel ett står det att kultur finns i olika former. Denna mångfald har sin grund i 

olika gruppers och samhälles unika och olikartade identitet. Som ett sätt att utbyta 

erfarenheter, innovationer och skapande är kulturell mångfald lika nödvändig för oss 
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människor som biologisk mångfald är för naturen. På det sättet är den vårt gemensamma arv 

och bör finnas för både nuvarande och kommande generationer. Vidare fortsätter Unescorådet 

i artikel två med att belysa att kulturell mångfald ökar våra valmöjligheter. Den ger 

utveckling, inte bara vad gäller ekonomi utan den möjliggör även ett bättre intellektuellt, 

moraliskt, andligt och känslomässigt liv.  

 

Statens kulturråd (2005) tar i sin omvärldsanalys upp om kulturell mångfald och att Sverige i 

nästan alla tider präglats mycket av det som händer i omvärlden. Människorna här har tagit 

intryck och inspirerats av olika kulturer från andra länder och grupper men även traditioner 

och seder har påverkat och berört oss på olika sätt i vårt vardagliga liv. Vi har också 

påverkats av etniska, kulturella, utbildningsmässiga och religiösa skiljelinjer som varit 

gränsöverskridande. Att se på saker på olika sätt utgör grunden för ett demokratiskt samhälle 

där människors lika värde, jämlikhet, frihet och demokrati är viktigt. 

 

Kulturell mångfald är ett begrepp som oftast förknippats med etnisk mångfald och mångfald 

av kulturer i antropologisk mening (Pripp, Plisch och Prinzt Werner, 2005). De lyfter fram 

vikten av att se kulturell mångfald som så mycket mer än bara etnisk mångfald. Att inte låsa 

fast sig vid det utan att se det som så mycket större och bredare. Kulturell mångfald blir i 

deras mening bland annat uttryck, stilar, genrer, konstformer som är oberoende av till 

exempel en människas ursprung, traditioner och så vidare. Lahdenperä (2010) betonar att 

mångfald kan betyda olika saker beroende på i vilket sammanhang det används. Mångfald i 

till exempel USA och Kanada omfattar andra grupper och benämningar än i Sverige. I dessa 

länder talas de om vita, svarta eller färgade. Författaren fortsätter med att mångfald självklart 

ger en bild av att det finns kulturella skillnader. Vem som ska bestämma eller definiera 

olikheterna och av vilken anledning är problem som är förknippade med diskussioner och 

forskning om mångfald idag.  

 

3.4 Tidigare forskning 

 

Bakgrunden till att Sverige idag ses som ett mångkulturellt samhälle finns i den 

arbetskraftsinvandring som började på 1950-talet och som fick sin höjdpunkt på slutet av 

1960-talet och början av 1970-talet samt i 1970-1980- och 1990-talens flyktingströmmar, 

(Lunneblad, 2006). Von Brömssen (2003, i Lunneblad, 2013) visar på några av de effekter 

som det internationella samhället haft i svensk integrationspolitik. Här betonas vikten av att 

främja och lyfta fram samhällets kulturella mångfald. Det är samtidigt viktigt att påpeka att 

Sverige aldrig har varit något etniskt homogent samhälle då etniska minoriteter som judar, 

samer, tornedalingar och romer länge varit en del av vårt svenska samhälle. En entydig 

definition av vad ett mångkulturellt samhälle är finns alltså inte.  

 

Dagens skola och rollen som lärare har gått igenom stora förändringar under åren 

(Lahdenperä, 2010). Det finns inte längre någon homogen skola där personal och elever i 

princip har samma språk och kulturell bakgrund. En skola där lärare kan planera sin 

undervisning utifrån det som ses som normalt och genomsnittligt. Samhället idag är 

månkulturellt och internationellt, sedan år 1950 har befolkningen i Sverige ökat med ca en 
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miljon på grund av invandring. På 1970-talet kom det arbetskraftsinvandrare från i huvudsak 

Finland men även andra länder i Europa. Invandringen till Sverige från andra länder utanför 

Europa började med flyktingströmmarna från Chile. År 2006 var 1,2 miljoner av Sveriges 

befolkning utlandsfödda, det är 13 procent och fler än var åttonde människa här i Sverige. 

Författaren betonar även att inom förskolan och skolan finns det idag över hundra olika 

modersmål. Det innebär att lärare och blivande lärare nog kommer att möta elever med 

varierande språklig och kulturell bakgrund och med olika färdigheter i svenska och andra 

modersmål. Därför anser Lahdenperä att det är nödvändigt att de som ska bli lärare i sin 

utbildning får kunskap om flerspråkighet och hur språken kan användas i lärandet för att 

utveckla den interkulturella lärandemiljön.  

 

Barn i dagens samhälle är väl medvetna om att vi människor är olika och kan se olika ut 

beroende på var vi kommer ifrån men även att vi alla har olika förmågor och kunskaper 

(Perlman, Kankesan och Zhang 2008). Med detta i tanken är det viktigt att som förskollärare 

visa barnen att det är accepterat att vara olika. Författarna fortsätter med att fler och fler barn 

spenderar sin vardag i förskolan vilket ger barnen möjligheter att se olikheterna i en naturlig 

kontext och att ge dem en positiv attityd mot det. Även fast det ses som viktigt att lyfta fram 

olikheter är det inte säkert att all personal i förskolan har nog med kunskaper för att ge barnen 

en miljö som uppmuntrar till lärande och acceptans av olika kulturer och förmågor påpekar 

Perlman et. al.  

 

Forskning i sydafrikanska förskolor beskriver vikten av ett interkulturellt arbetsätt i förskolan 

(Murray, 2012). Det är viktigt att synliggöra olika kulturella skillnader så att vi kan skapa 

kunskap om dessa och inte fördomar. Om vi tidigt möter dessa skillnader med barnen så 

skapas ett mer tolerant samhälle. Murray tar vidare också upp vikten av att de pedagoger som 

arbetar i verksamheter med yngre barn måste få rätt utbildning för att hantera detta i sitt 

arbete. Lahdenperä (2010) påpekar att många lärare som idag finns i den svenska skolan har 

fått sin lärarutbildning för kanske tjugo eller trettio år sedan. Om lärarna då inte har fått någon 

mer kompetensutveckling inom mångfald betyder det att förståelsen för mångkultur ligger i 

samma linje som den gamla utbildningen. Då finns risken att skolpersonalen istället för att 

lösa problem skapar ännu fler problem för barn med utländsk bakgrund. Därför är det viktigt 

att i aktuell skolforskning problematisera gamla tankar för att sedan kunna få fram en mer 

dagsaktuell förståelse för mångkulturalismen och interkulturaliteten men även att ta fram 

didaktikska metoder som kan användas i undervisningen enligt Lahdenperä. 

 

Studier som gjorts på förskolor och skolor i Sverige visar att lärare ofta söker efter det som 

för samman och bildar en gemenskap mellan barnen (Lunneblad, 2006; Runfors; 2003). I 

heterogena barngrupper blir det kring det svenska språket och traditioner som gemenskapen 

skapas. Det finns även studier som visar att lärare och rektorer i den svenska skolan ofta 

relaterar mångkulturalitet till människor från andra länder (Ljungberg, 2005; Gruber, 2007). 

Lunneblad (2013) beskriver att lärare ofta tonar ner de kulturella skillnaderna och undviker 

att prata om erfarenheter som barnen har. När barnens kulturella identiteter uppmärksammas 

som en tillgång är ofta till exempel vid högtider. Studier lyfter fram att kultur och etnicitet 

ibland används för att förklara elevers normbrytande beteende eller skolsvårigheter (Gruber, 
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2007; León Rosales, 2010). Liknande forskning som gjorts i Danmark och Norge visar på 

samma resultat som forskningen i Sverige enligt Lunneblad (2013). Lauritsen (2011, i 

Lunneblad, 2013) visar på att pedagoger vill integrera mångfald men att det försvåras av 

motståndet mot att förändra rutiner och traditioner som redan finns i verksamheten för att 

möta den mångfald som finns i gruppen.  

 

Lunneblad (2013) såg i sin studie som han utförde på en förskola i Sverige att det var svårt 

för pedagogerna att utgå ifrån den kulturella mångfalden i arbetet och använda barnens 

erfarenheter som en resurs. Deras målsättning var att lyfta fram kulturerna i barngruppen men 

istället blev det en målsättning för de andra, alltså barnen från andra länder, där de arbetade 

med traditioner, sånger och ramsor som tillhörde dessa länder. Författaren poängterar att en 

del av svårigheterna mest troligt kan relateras till betydelsen som kulturbegreppet ges i det 

mångkulturella samhället och förskolorna som ingår i det. Där kultur förknippas med 

områden där invånarna ses som problem. Kanske är det därför inte så konstigt att 

mångkulturellt arbetssätt relateras till sånger och ramsor eftersom det mångkulturella ofta i 

andra sammanhang bär på negativa betydelser påpekar Lunneblad. Pedagogerna i hans studie 

ville lyfta fram mångfalden men den blev istället osynlig för att personalen inte ville tala om 

olikheterna då det var så viktigt för dem att behandla barnen lika. Istället för att synliggöras, 

osynliggjordes den kulturella och språkliga mångfalden som fanns bland barnen. Lunneblad 

påpekar att även om pedagoger ofta vill bemöta barn utifrån individuella behov, erfarenheter 

och kunskaper så blir det ofta istället att barn bemöts utifrån likheten. Han upptäckte att när 

arbetslaget bytte perspektiv på sitt arbete tillkom det nya möjligheter för barnen att se sig 

själv och andra och se den mångfald av språk som fanns i barngruppen som något viktigt. Det 

bidrog till att deras arbete förändrades. Det viktigaste av förändringen var att pedagogerna 

började arbeta med alla barns kultur, en hemkultur, istället för att bara inrikta det 

mångkulturella arbetet på att arbeta med andra länders kulturer. På detta sätt kunde de lyfta 

fram alla barns erfarenheter. 

 

Lahdenperä (2010) framhåller hur berikande det är att vara flerspråkig både för en själv och 

för samhället. Det ger en fler möjligheter till utbildning och arbete i andra länder, det är alltså 

en resurs i den globaliserade världen. Lahdenperä pekar på forskning som har visat att barn 

inte har några begränsningar i sin hjärna när det gäller att lära sig olika språk. När vi kan flera 

språk utvecklar vi en slags flerkulturell identitet eftersom språk, kultur och identitet hänger 

ihop och kan och bör inte begränsas eller avgränsas. Att ha tillgång till flera olika språk 

innebär att ha tillgång till olika sätt att se på världen och även till olika regler för 

kommunikation. Detta är även något som Lpfö 98 tar fasta på: ”Språk och lärande hänger 

oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling...” (Skolverket, 2011, s.7). 

Lahdenperä (2010) tar upp två olika synsätt på flerspråkighet, monokulturella och 

interkulturella antaganden. Med ett monokulturellt antagande menas att läraren anser att 

barnet bara kan lära sig ett språk i taget, andra språk hindrar inlärningen av det svenska 

språket, det svenska språket är viktigast och undervisningen ska vara på svenska, det är inte 

så viktigt med modersmålsundervisning. Alla dessa punkter strider egentligen mot 

Läroplanens (Skolverket, 2011) formulering om hur verksamheten ska se ut. Där står det att 

förskolan ska bidra till att barn med utländsk bakgrund och de nationella minoriteterna får 
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stöd i utvecklingen av en flerkulturell bakgrund. Enligt Lahdenperä (2010) finns det lärare 

som har ett monokulturellt synsätt på flerspråkighet. Det beror på att vissa lärare inte visar 

intresse för det mångkulturella, saknar kompetens och fortbildar sig inte. Alla dessa punkter 

är viktiga för att kunna utveckla sig inom området och kunna stödja barnen på rätt sätt. Det 

viktigaste för att motverka dessa bilder av det mångkulturella är att skolans eller förskolans 

ledning är aktiva och tar på sig ansvaret att ändra deras syn så att den blir mer interkulturell. 

Författarens förklaring av interkulturella antaganden innebär att läraren ser att det inte finns 

några begränsningar i barns språktillägnande. Att språkkunskaper är berikande för en själv 

och samhället, undervisning på och i olika språk, samarbete med modersmålslärare och 

föräldrar och stöd i språkutvecklingen är också något som hör till interkulturella antaganden.  

 

3.5 Förskolans styrdokument 

 

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 

jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga och utsatta är värden som förskolan ska 

hålla levande i arbetet med barnen. (Skolverket, 2011, s.4) 

 

Enligt Skollagen (SFS 2010:800, 8 kap.) ska förskolan erbjuda barnen en trygg omsorg som 

stimulerar barns utveckling och lärande. Verksamheten ska utformas så att omsorg, 

utveckling och lärande blir en helhet och även utgå från en helhetssyn på barnet och dess 

behov. Lpfö 98 (Skolverket, 2011) understryker att förskolan ska ha en demokratisk grund 

och ge alla barn möjligheter till utveckling och lärande. Förskolan har en viktig uppgift i att 

förankra och förmedla respekt för mänskliga rättigheter och de demokratiska värderingarna 

som finns i det svenska samhället. Alla som jobbar inom förskolan ska framhäva hur viktigt 

det är med varje människas egenvärde. Det står även att vi vuxna är viktiga förebilder för 

barnen och därför är vårt förhållningssätt viktigt för att vi ska kunna lyfta fram dessa värden i 

verksamheten. Vidare står det i Lpfö 98 att inget barn ska utsättas för diskriminering på grund 

av etnisk tillhörighet, kön, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning hos anhörig, 

funktionsnedsättning eller någon annan behandling som är kränkande. Verksamheten ska 

utveckla barnens förmåga till omtanke och empati, liksom öppenhet och respekt för 

människors skilda uppfattningar och sätt att leva. Den rörlighet över nationsgränserna som 

finns idag skapar en kulturell mångfald i förskolan, det ger barnen goda möjligheter att 

utveckla en respekt för varje människa oavsett bakgrund.  

 

Lpfö 98 (Skolverket, 2011) framhåller att förskolan har i uppdrag att utveckla barns förmågor 

och deras kulturskapande samt överföra ett kulturarv alltså värden, språk, traditioner och 

historia och kunskaper, från en generation till nästa. Förskolan kan enligt Lpfö 98 ses som en 

kulturell och social mötesplats som kan förbereda barnen för ett liv i vårt samhälle som blir 

alltmer internationaliserat. För att ge barnen möjlighet att utveckla sin förmåga att leva sig in 

i och förstå andra människors villkor och värderingar är det viktigt att skapa en medvetenhet 

om det egna kulturarvet och en delaktighet i andras kulturer. Förskolan ska ge barn som 

tillhör de nationella minoriteterna och barn som har en utländsk bakgrund stöd i att utveckla 

sin flerkulturella tillhörighet. Lpfö 98 poängterar att om barn med utländsk bakgrund får 

möjlighet att utveckla sitt modersmål får de bättre möjlighet att lära sig det svenska språket 
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och även att utveckla sina kunskaper inom andra områden. I Skollagen (SFS 2010:800, 8 

kap.) står det att förskolan ska medverka till att barn som har ett annat modersmål än svenska 

ska få möjlighet att utveckla både sitt modersmål och det svenska språket. 

 

3.6 Sociokulturellt perspektiv 

 

Vi har valt det sociokulturella perspektivet som grund för vårt arbete. Säljö (2014) tar upp att 

den sociokulturella traditionens ursprung kommer från Lev Vygotskij arbeten om lärande, 

utveckling och språk. Detta perspektiv utvecklades under 1920-talet men försvann sedan mer 

eller mindre. Intresset för perspektivet och dess användning i förskola och skola väcktes 

under 1980 och 1990-talet. Andra teorier som exempelvis Piagets stadieteori som är 

universell tar inte hänsyn till att olika samhällen och kulturer har olika kunskapsbaser och 

därför är det svårare att vara universell i ett mer komplext samhälle med en större kulturell 

mångfald. Det är just mångfald i våra föreställningsvärldar som det sociokulturella 

perspektivet har som utgångspunkt. 

  

Säljö (2013) nämner att en av utgångspunkterna när det gäller sociokulturellt perspektiv på 

mänskligt tänkande/handlande och lärande är att man intresserar sig för hur grupper och 

individer tar till sig samt utnyttjar kognitiva och fysiska resurser. Det är samspelet mellan 

individ och kollektiv som är i fokus. Hundeide (2006) visar på att det sociokulturella 

perspektivet lägger fokus på att barn föds in i en social värld som är utformad via kulturella 

och historiska processer som funnits före barnets födelse och kommer att finnas kvar efter 

dess död. Dessa historiskt och kulturellt grundade former utgör och styr modeller för hur 

barns utveckling kan fortgå. Med en sådan uppfattning kan barnets utveckling ses som en resa 

in i ett kulturellt landskap och här finns det inte bara en utan flera vägar framåt. Det kan 

finnas flera vägskäl eller stationer där barnet och dess omsorgsperson kan komma in på nya 

spår eller byta riktning. Denna metafor visar på hur mångfalden tas till vara på i ett barns 

utveckling under olika ekologiska och sociokulturella villkor. 

  

Enligt Säljö (2014)  är mediering ett grundläggande begrepp i den sociokulturella traditionen. 

Mediering innebär att människor använder verktyg eller redskap när vi förstår omvärlden och 

agerar i den. I sin inledande analys menade Vygotskij att människan använder sig av två olika 

redskap, materiella och språkliga. Materiella redskap innebär de fysiska redskap som vi 

använder oss av när vi gör något rent praktiskt. Ett språkligt eller mentalt redskap eller 

mentalt och psykologiskt som det också kan kallas är exempelvis bokstäver eller siffror. 

Språk i den sociokulturella traditionen ska ses som dynamisk och ett utvecklingsbart 

teckensystem som hela tiden har samspelar med andra uttrycksformer. Alltså kommunikation 

och då till stor grad det verbala språket med andra människor formar vårt tänkande. Denna 

princip av Vygotskij gäller för hur man ska se på relationen mellan tanke och språk. Säljö 

(2013) berättar att en tanke i Vygotskjis idévärld är att människor hela tiden befinner sig 

under förändring och utveckling. Appropiering är ett begrepp som används för att förklara hur 

människor i alla situationer har en möjlighet att ta över och ta till oss kunskaper från våra 

medmänniskor i situationer av samspel. Människor kan få insikter när vi ser nya möjligheter 

och mönster i de praktiska och intellektuella redskap vi behärskar. Denna metafor visar att 
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man inte endast ser människor som bärare av kunskap eller utrustade med kognitiva 

strukturer utan mer som någon som hela tiden är på väg att appropiera nya kunskaper med 

stöd av vad de tidigare kan och vet. Ett begrepp att beskriva detta sätt att se på människors 

lärande och utveckling är utvecklingszon. 

 

3.7 Interkulturellt perspektiv 

 

Lahdenperä (2008) beskriver att interkulturalitet som begrepp oftast refererar till orden inter 

och kultur. Inter står för mellanmänsklig interaktion eller växelverkan och kultur betyder i det 

här fallet att något är kulturellt, alltså ett system av mening som ger ordning och inriktning i 

människors liv. Lahdenperäs beskrivning av interkulturalitet är olika meningsskapande 

kulturer, det vill säga etniska, religiösa, språkmässiga, könsmässiga, klassmässiga och 

tankemässiga och hur dem samverkar och berikas av varandra. Interkulturalitet lyfts fram av 

Lorentz och Bergstedt (2006) som en handling, en process, den är en interaktion och 

gränsöverskridande. Lahdenperä (2008) framhäver att med denna definition i tanken behöver 

det inte betyda att dessa kulturer möts eller integrerar i en mångkulturell miljö. Ett 

bostadsområde eller en arbetsplats kan ses som mångkulturell men om människorna inte 

kommunicerar med varandra kan den inte ses som interkulturell. Ömsesidig respekt, 

jämlikhet, tolerans, social rättvisa och demokrati är etiska värden som brukar vara mål för 

interkulturalitet. Författaren fortsätter med att det är viktigt att tänka på att interkulturalitet 

inte är neutralt värdemässigt. Det kritiska med interkulturalitet är att kritiskt se till sin egen 

historia, kulturella värderingar och kultur och utvecklingen av en självmedvetenhet. Olika 

perspektiv och kulturella antaganden som vi har behöver problematiseras och konstrasteras 

som andra synsätt. Kulturen som social konstruktion måste ses i sitt sammanhang för att 

kunna förstås, kritiseras och analyseras.  
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4. Metod 

  
I denna metoddel kommer vi att gå igenom vilket förhållningssätt vi valt att använda som 

grund när det gäller val av metod och analys. Vi kommer också att bearbeta vilka 

urvalskriterier vi utgått från samt genomförandet. Olika centrala begrepp kommer att 

bearbetas och vi kommer att beskriva hur vi har förhållit oss till forskningsetiska aspekter. 

  

4.1 Fenomenologiskt förhållningssätt 

  

Vi har utgått från fenomenologin i vårt val av förhållningssätt. Patel och Tebelius (1987) 

beskriver den fenomenologiska inriktningen som sådan att den uppmärksammar och 

beskriver mänskliga fenomen. Inom ramen av människors erfarenhet tolkas fenomenens 

möjliga variationer för att nå dess verkliga natur. Denna typ av forskning kan inrikta sig på att 

förstå hur lärare ser på forskning. Vilket stöttar oss i vårt syfte som behandlar förskollärares 

uppfattningar kring kulturell mångfald. Kvale (1997) tar upp att ett fenomenologiskt 

förhållningssätt har varit viktigt i kvalitativ forskning. Fenomenologi har som mening att 

tydliggöra förståelseformen hos den kvalitativa forskningsintervjun som lägger fokus på den 

mening som den intervjuade upplever i sin livsvärld. Fenomenologin har intresse i att 

klargöra det som framträder samt på vilket sätt det framträder. Detta sätt studerar individernas 

perspektiv på sin egen värld och tar sig an att i detalj beskriva struktur och innehåll i 

individernas medvetande samt förstå den kvalitativa mångfalden i deras upplevelser och göra 

deras huvudsakliga mening tydlig. Fenomenologin försöker se förbi de omedelbara upplevda 

innebörderna och göra det osynliga synligt. 

  

Vidare beskriver Kvale (1997) två bidrag som denna filosofi har gett den kvalitativa 

forskningsintervjun. Den fenomenologiska metoden talar för en öppen beskrivning och här 

läggs det en stor vikt i att beskriva det givna så fullständigt och exakt som möjligt, alltså 

beskriva mer än att analysera och förklara. Fenomenologin är ett sätt att försöka direkt 

beskriva uppfattningen och inte ta hänsyn till uppfattningens orsak eller ursprung. För att 

uppnå objektivitet krävs det medvetenhet och trohet gentemot det som undersöks. I 

väsenskådandet så söker man efter ett gemensamt väsen istället för att beskriva enskilda 

fenomen. Fenomenologisk reduktion har betydelsen att man inte ska döma det som existerar 

eller inte utanför uppfattningens innehåll. Denna reduktion kan beskrivas som ett försök att 

sätta den vardagliga förståelsen och den vetenskapliga förkunskapen om fenomenet i en egen 

parentes för att kunna komma fram till en beskrivning utan egen förförståelse om väsendet i 

fenomenet. Fenomenologisk reduktion är inte att man helt försöker utesluta förutfattade 

meningar utan kritiskt analysera dessa. Det andra bidraget som den fenomenologiska filosofin 

har bidragit med till den kvalitativa forskningsintervjun är Livsvärldens företräde, vilket 

syftar till dess unika möjlighet att gå in i och beskriva den levda vardagsvärlden. 
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4.2 Val av metod 

  

Eftersom vi i förväg inte kunde veta vem som skulle ingå i vår studie valde vi att använda oss 

av en kvalitativ studie. Hartman (2004) tar upp skillnaden mellan en kvantitativ och kvalitativ 

studie. I den kvantitativa bestäms det i förväg vem eller vad som ska ingå i studien men det 

blir svårt i en kvalitativ studie där stegen i studien inte kan göras en efter en. Ahrne och 

Svensson (2011) tar upp att i en kvalitativ studie är forskaren ett viktigt instrument. Detta 

gäller både som producent av data och som analytiker. Med alla de val som görs, både 

teoretiska och metodologiska så bidrar forskaren till att forma studieobjektet. I kvalitativa 

studier kommer man som forskare också närmare de miljöer och situationer som studeras. Vi 

har valt kvalitativ metod för att med oss själva som undersökare få ta del av förskollärares 

uppfattningar angående vikten att synliggöra den kulturella mångfalden. Enligt Patel och 

Tebelius (1987) framställs den kvalitativa forskningen bygga på förutsättningen att vi med 

hjälp av språket kan komma nära varandras inre världar vilket gjorde att vi valde att använda 

oss av intervjuer för att samla material. Med denna studie har vi haft en strävan att få insikt i 

förskollärares egna uppfattningar.  

 

Enligt Patel och Tebelius (1987) innebär vetenskapliga intervjuer vanligtvis personliga 

tillfällen där en intervjuare träffar intervjupersonen och utför intervjun. Kvale (1997) 

beskriver den kvalitativa forskningsintervjun som ett sätt att förstå ämnen från den 

intervjuades livsvärld ur dess eget perspektiv. Forskningsintervjun kan likna ett vardagligt 

samtal men utnyttjar den som en professionell intervju med en frågeteknik och ett 

angreppssätt som är arteget. Den kvalitativa forskningsintervjun är halvstrukturerad och är 

alltså varken strängt hållet till vissa frågor eller ett öppet samtal. Denna sortens intervju håller 

sig till vissa teman och kan ha förslag på olika frågor. Ahrne och Svensson (2011) beskriver 

intervjuns styrkor och svagheter. Med en intervju kan man med kort tid få höra flera 

personers reflektioner när det gäller olika fenomen i samhället ur deras synvinkel. Man kan 

växla mellan analys och intervju. En svaghet med intervju som metod är att det kan ge en 

begränsad bild av ett slags fenomen och kan därför behövas kompletteras med fler metoder. 

  

4.3 Undersökningspersoner 

  

Vi har intervjuat 7 förskollärare i olika större orter i Sverige. Eriksson-Zetterquist och Ahrne 

(2011) tar upp att en stor fördel att göra kvalitativa intervjuer är ett man inte behöver ha 

bestämt i förväg hur många intervjuer som ska göras. Här varvas intervjuer med analys vilket 

gör att man kan välja vem man ska intervjua sedan. I kvalitativa intervjuer brukar det talas om 

mättnad vilket syftar på när det kommer ett svarsmönster som återkommer i flera intervjuer. 

När vi hade gjort 7 intervjuer hade vi alltså uppnått en för oss tillfredsställande mättnad. 

  

Hjalmarsson (2014) betonar vikten av att de förskollärare som väljs ut för undersökningen 

ska ha den erfarenhet som behövs för att kunna svara på de frågor som bearbetar det valda 

ämnet. Samtliga förskollärare som har intervjuats har på något sätt erfarenhet av att arbeta i 

barngrupper med kulturell mångfald och har känt sig bekväma med att ställa upp i studien. 
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4.4 Genomförande 

 

Innan vi började genomföra intervjuerna så hade vi redan beslutat oss för vad syftet med 

studien var samt vilka frågeställningar som skulle bearbetas. Frågorna var öppna för att kunna 

skapa ett samtal kring dessa. Vi hade också börjat läsa oss in på flera centrala begrepp samt 

vilken teoretisk inriktning som vår studie skulle luta sig mot. Vi skickade också ett 

informationsmail (Bilaga 1) angående studiens syfte till de förskollärare vi önskade skulle 

ställa upp. 
 

Kvale (1997) betonar vikten av att goda intervjuer kräver sakkunskap och att intervjuaren 

behöver kunskap om hur man utför en intervju innan den påbörjas. Därför formulerade vi en 

intervjuguide med tillhörande frågor (Bilaga 2) innan vi påbörjade intervjuerna med stöd av 

forskningsmetodisk litteratur och det fenomenologiska förhållningssätt vi valt att förhålla oss 

till. Innan varje intervju har vi haft en introduktion där vi gått igenom syfte, undertecknat 

deltagaravtal samt tagit del av informanternas eventuella frågor. Under denna del gick vi 

också igenom att vi skulle använda en inspelningsapp på våra mobiltelefoner för att registrera 

intervjun. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) tar upp att för kortare intervjuer så fungerar 

mobiltelefonens inspelningsfunktion bra. Vår handledare har innan intervjuerna godkänt 

denna sorts inspelning. Vi bad också våra informanter att godkänna denna sortens inspelning 

innan vi satte i gång. Vidare tar Eriksson-Zetterquist och Ahrne  (2011) upp att anteckningar i 

samband med inspelning kan vara bra att använda för att kunna anteckna sådant som kan 

behövas frågas längre fram, sådant som är ohörbart på inspelning eller för att beskriva miljön 

för att kunna beskriva intervjusituationen. För att tydliggöra svaren vi tagit del av har vi 

delvis antecknat under intervjutillfällena. 

  

I denna studie genomförde vi halvstrukturerade intervjuer såväl enskilt som i par. Kvale 

(1997) påpekar att gruppintervjuer kan skapa ett samspel som öppnar upp för livfull dynamik 

och skapar en bra intervju. Det är dock också viktigt att tänka på att gruppintervjuer kan 

skapa problematik vid analysen av materialet då olika åsikter kan gå in i varandra. Vår 

ambition var till en början att göra intervjuer i par med arbetskollegor för att frambringa detta 

positiva samspel. På grund av olika faktorer som exempelvis tidsbrist och andra praktiska 

skäl hos de pedagoger som skulle ställa upp så blev inte samtliga pedagoger intervjuade i par 

utan ungefär hälften av informanterna blev intervjuade enskilt. 

  

Enligt Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) så påverkar den plats där man gör intervjun hur 

den utvecklas. En intervju i en hemmiljö kan väcka vissa känslor vilket också en intervju i 

arbetsmiljön kan göra. De intervjuade har därför själva fått välja var och när intervjun ska 

ske. De flesta intervjuer har skett i deras arbetsmiljö men någon har skett i deras hemmiljö. 
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4.5 Bearbetning och analys 

 

Vidare beskriver Ahrne och Svensson (2011) att i kvalitativa studier påbörjas analysarbetet 

redan innan all information är insamlad. Den kan redan börjas under studien. Vi har alltså 

redan under och efter varje intervju börjat analysera det material vi samlat in. 

  

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) visar på att det finns flera olika tekniska aspekter att 

tänka på när det gäller intervjuande. Ifall intervjun ska spelas in och i så fall med vad och ifall 

det ska skrivas ut eller inte samt om det ska skrivas anteckningar vid intervjutillfället. Vi har 

under genomförande beskrivit hur vi registrerat intervjun. När denna del är över finns då 

frågan om transkribering vilket kan göras på olika sätt. Intervjun borde helst i sin helhet 

skrivas ut men det finns genvägar att ta. Det går att lyssna igenom och skriva ner centrala 

delar ur intervjun och föra en tidslogg med hjälp av mätinstrumentet på inspelningen för att 

kunna gå tillbaka till de delar som varit centrala. Då vi har haft sådan tidsbegränsning har vi 

alltså valt att göra på detta sätt. Materialet har lyssnats igenom flera gånger, citat har skrivits 

ner ordagrant och under tiden har materialet blivit analyserat. Vi har försökt att inte göra 

några som helst egna tolkningar av det intervjupersonerna sagt. 

 

En noggrann genomgång av allt intervjumaterial gjordes. Meningskategorisering användes 

vid analysen av materialet. Kvale (1997) berättar att detta innebär att intervjumaterialet kodas 

in i olika kategorier. Långa uttalanden kategoriseras till enkla kategorier. Med hjälp av 

kategorisering kan en lång text struktureras samt kortas ner. Dessa kategorier kan ha 

utvecklats i förväg eller uppkommit under att analysen gjorts. Kategorierna kan komma från 

vardagspråket, teorierna eller intervjupersonernas egenskaper. Denna kategorisering har 

börjat redan under intervjuerna och fortsatt under hela analysprocessen. Allt relevant material 

har använts för att skapa teman utifrån våra ställda frågeställningar. Meningskoncentrering 

har också använts. Kvale (1997) beskriver hur de meningar som intervjupersonerna sagt 

formuleras mer kortfattat. Uttalanden som varit långa kortas ner och det som är mest 

väsentligt formuleras i få ord. Koncentrering av meningen betyder alltså att längre 

intervjutexter kortas ner till koncisa och kortare meningar. Samstämmighetsmetoden och 

olikhetsmetoden har även varit ett stöd i analysen. Svenning (1999) tar upp att 

samstämmighetsmetoden innebär att forskaren söker efter likheter i fall som annars är olika. 

Olikhetsmetoden beskriver motsatsen, här letar forskaren efter olikheter i material som annars 

är lika. Likheter i det som de olika intervjupersonerna berättat men också vad som har skiljt 

sig har undersökts.  

 

4.6 Forskningsetiska principer 

  

I vår studie har vi låtit Vetenskapsrådet (2002) forskningsetiska principer vägleda oss. Det 

finns fyra huvudkrav när det gäller forskningsetiken: Informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Enligt informationskravet ska forskaren 

informera de som deltar om deras uppgift i projektet och vad som gäller för deras deltagande. 

Innan vi kontaktade eventuella deltagare formulerade vi ett informationsbrev (Bilaga 1) där vi 
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presenterade oss själva, vårt syfte med studien och vilken roll den intervjuade skulle ha. Vi 

meddelade också att de kunde kontakta oss med eventuella frågor. Vi gick också igenom detta 

en gång till precis innan vi startade intervjun. Samtyckeskravet innebär att deltagarna i 

studien själva har rätt att bestämma över sitt deltagande. Som forskare ska deltagarens 

samtycke hämtas och i fall den deltagande är under 15 år ska vårdnadshavares samtycke 

också hämtas. Då vår studie har haft som fokus att intervjua förskollärare och eftersom 

samtliga är över 15 år har vi endast hämtat deras samtycke. I informationsbrevet som vi 

formulerade så skrev vi att samtligas deltagande är frivilligt och bad de kontaktade att höra av 

sig i fall de ville delta i studien. Vid intervjutillfällena så tog vi med oss ett skriftligt avtal 

(Bilaga 3) som bearbetade flera forskningsetiska punkter varav samtycke var en. Detta avtal 

fick både vi samt de deltagande skriva på vilket tog upp att deras deltagande var frivilligt och 

att de när som helst kunde avbryta det. Konfindentialitetskravet är att samtliga deltagare i 

undersökningen ska ges största konfidentialitet och att personuppgifterna skall förvaras på ett 

säkert sätt så obehöriga inte kan få tag på dem. I informationsbrevet (Bilaga 1) meddelade vi 

att deras identitet skulle vara anonym och i det intervjuavtal som upprättades innefattades 

också denna del. Nyttjandekravet innebär att det insamlade materialet endast får användas för 

forskningsändamål. I vårt informationsbrev (Bilaga 1) meddelade vi att det insamlade 

materialet endast ska användas som underlag för vår c-uppsats och att denna kommer att 

publiceras på internet via Luleå tekniska universitet. Denna del fanns också med i det 

skriftliga avtalet som upprättades och undertecknades av samtliga deltagande under 

introduktionen till intervjun. Löfdahl (2014) framhåller också att när man som student utför 

sin undersökning möter man flera situationer där det inte är självklart hur man ska förhålla sig 

och kanske behöver göra ändringar i de förberedelser som har bestämts. Sådana situationer 

sker i nästan alla forskningsprojekt och att det är okej att göra misstag som student men att 

ambitionen ska vara att allt noggrant tänkts igenom så att det kan undvikas. Därför har vi 

varit väldigt noggranna med att förbereda oss till största möjliga mån särskilt när det gäller de 

etiska reglerna innan vi gav oss ut och gjorde intervjuerna vilket också resulterade i att vi 

kände oss trygga i vår roll och fick informanterna att känna sig trygga.  

 

4.7 Överensstämmelse, pålitlighet och generaliserbarhet 

  

Överensstämmelse, pålitlighet och generaliserbarhet har stor vikt när det gäller att 

säkerhetsställa insamlandet av materialet. Vi kommer här att förklara hur vi gjort för att 

uppnå detta under genomförandet. 

  

Patel och Tebelius (1987) förklarar begreppet överenstämmelse som rimlighet. Det är här 

fråga om vad vi utgick i från, sökte och slutligen erhöll. När det gäller kvalitativ forskning så 

uttrycks detta i om den insamlade informationen varit rimlig samt den följande bearbetningen 

och analysen. Innan vi påbörjade intervjuerna så läste vi in oss på viktiga begrepp som ligger 

i grund i våra frågeställningar. Vi har undersökt begrepp så som uppfattning, kultur och 

kulturell mångfald. Vi har också bearbetat tidigare forskning som hänvisar till vikten av att 

synliggöra den kulturella mångfalden. Vi har tillsammans diskuterat begrepp och forskning 

för att skapa en djupare förståelse. Denna förförståelse har vi tagit med oss in i bearbetnings- 

och analysprocessen av det insamlade materialet. 
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Vidare beskriver Patel och Tebelius (1987) begreppet pålitlighet som trovärdighet när det 

gäller den kvalitativa forskningen. Både när det gäller insamlandet av informationen och de 

tolkningar som görs av den så är det viktigt att kunna argumentera för pålitligheten i den 

information som tagits fram. Intervjupersonerna måste ha varit motiverade, temat måste ha 

känts relevant, att informationen de gett måste ha varit sanningsenlig samt att det varit 

beredda att lämna fyllig och uppriktig information. Valet av hur informationen registrerats är 

också viktigt för att skapa god trovärdighet. Samtliga deltagare har fått god information om 

vad syftet med studien har varit och haft möjlighet att förbereda sig inför intervjuerna då de 

någon dag innan fått ta del av de frågor som skulle ställas. Alla informanter har också visat 

intresse för det valda ämnet och själv visat att de ser vikten av att studera hur den kulturella 

mångfalden synliggörs. Vi har också varit tydliga med att vi vill ta del av deras uppfattningar 

och inte ha svar på vad de tror att vi vill att de ska säga. Efter avslutad intervju har vi 

återkopplat samt gett deltagarna tillfälle att tillägga något i fall de vill. Intervjuerna har spelats 

in för att vi korrekt ska kunna återge vad de sagt. 

  

Enligt Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) så hänger studiens trovärdighet också ihop med 

möjligheterna att kunna generalisera, vilket betyder att beskriva något om en större 

population eller annan miljö än just den som är objekt för studien. Just denna del brukar lyftas 

fram som en svaghet hos den kvalitativa forskningen av kritiker. Här finns det inga tekniker 

som är uppställda i förhand som i kvantitativ forskning för att bedöma om sannolikheten för 

att generaliseringen i fråga är på riktigt. Generalisering har ändå betydelse i kvalitativ 

forskning även om det inte kan användas på samma sätt. För att ett resultat ska kunna 

generaliseras ska den gå att överföra på andra sociala miljöer eller personer som liknar de 

man studerat. Att jämföra sin egen studie med andra studier och att studera mer än en miljö 

kan visa på generalisering även inom kvalitativ forskning. Vi har i vår studie läst in oss på 

tidigare forskning när det gäller vårt valda ämne samt intervjuat förskollärare 

yrkesverksamma på olika förskolor i olika kommuner. 
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4.8 Illustration av frågeställningar med teman 

 

De teman som vi har valt att använda oss av för att svara på våra valda frågeställningar är 

enligt frågeställning 1: I.) Olika men ändå lika, II.) att synliggöra barnen och lyfta deras 

självkänsla samt III.) förskollärarens förhållningssätt. Enligt frågeställning 2: I.) 

Värdegrunden, II.) språk och III.) kunskap om andra kulturer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Illustration av teman i anslutning till frågeställning ett. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Illustration av teman i anslutning till frågeställning två. 

 

 

 

Frågeställning ett: Vad uppfattar förskollärare vara viktigt i arbetet med 

att synliggöra den kulturella mångfalden i barngruppen? 

Olika men ändå 

lika 

Att synliggöra 

barnen och lyfta 

självkänslan 

Förskollärarens 

förhållningssätt 

Frågeställning två: Vad är det barnen ska få med sig av detta arbete när 

det gäller lärande och utveckling? 

Värdegrunden Språk 
Kunskap om andra 

kulturer 
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5. Resultat  

 

Under det här avsnittet kommer de sex centrala teman som framkommit under analysen av 

intervjuerna i relation till våra frågeställningar att presenteras.  

 

De olika teman vi sett utifrån vår första frågeställning, vad uppfattar förskollärare vara viktigt 

i arbetet med att synliggöra den kulturella mångfalden i barngruppen, är:  

 Olika men ändå lika  

 Att synliggöra barnen och lyfta självkänslan  

 Förskollärarens förhållningssätt  

 

Utifrån vår andra frågeställning, vad är det barnen ska få med sig av detta arbete när det gäller 

lärande och utveckling, har vi valt dessa teman:  

 Värdegrunden  

 Språk 

 Kunskap om andra kulturer.  

 

Vi har valt att benämna de 7 förskollärarna som vi har intervjuat som Förskollärare A till G. 

 

5.1 Olika men ändå lika 

 

Alla förskollärare som intervjuats förutom Förskollärare D, lyfte på olika sätt vikten av att 

förstå att vi alla är olika men ändå lika när vi pratade om vad de uppfattade vara viktigt med 

kulturell mångfald. Att olikheterna berikar oss. Förskollärare C uttrycker det så här bland 

annat: ”När vi ser varandras olikheter, jag vill att barnen ska se det som att det är bra att det 

berikar deras liv och att inte vara rädd för olikheter. Jag tror att denna rädslan är det som 

skapar segregation.” Förutom det här så tar Förskollärare C även upp att blodet i vår kropp 

har samma färg oavsett vart vi kommer ifrån även om vårt utseende och vår personlighet 

skiljer oss åt, “... hade alla sett lika ut hade det varit svårt att se vem som är vem”. 

Förskollärare E uttryckte det som att vi inte ska betona det annorlunda så mycket, utan att 

lyfta olikheterna och se att det berikar men ändå inte allt för mycket betoning på det 

annorlunda för det kan då ge en motsatt effekt. Att inom förskolan försöka normalisera och se 

att vi alla är människor och har ungefär samma grundläggande behov av till exempel kärlek, 

mat och visa barnen att det här är något som finns hos oss alla. 

 

Förskollärare A och B lyfte fram att vi ska visa på att olikheterna är naturliga och att det 

berikar oss. Här följer ett citat som beskriver deras tankar lite mer:  

 

Förskollärare B: Nä förskolan har en enorm möjlighet att visa på olikheter och likheter. 

Förskollärare A: Ja precis.  

Förskollärare B: Sånt som skiljer men ändå förenar. 

Förskollärare A: Ja.  

Förskollärare B: Vi leker ihop och vi har roligt ihop och vi är en grupp. 
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Det här var även något som Förskollärare G tog upp, för i deras verksamhet var det inget 

konstigt att alla är olika. Det är en naturlig del och något som är viktigt att ta del av. 

Förskollärare F och G tog upp att vi inte ska göra det så komplicerat, att vi ska exempelvis 

svara på barns frågor förutsättningslöst.  

 

Man har ganska många gånger, alltså som pedagog kan det bli lätt att man hamnar i det där, 

”varför har hon så svart hår?” ja men det är ju för att hon kommer från ett land där många 

människor har svart hår. Och du har ljust hår och vi är ju olika men alla är lika bra. Men det är 

egentligen helt onödigt, har vi kommit fram till, för att barnet frågar ju bara, dom ställer ju 

bara en fråga. (Förskollärare F) 

 

5.2 Att synliggöra barnen och lyfta självkänslan 

 

Det andra temat som kom att vara centralt när de berättade om sina uppfattningar var att det 

var viktigt att barnen blev synliggjorda och att lyfta deras självkänsla. 

 

Här följer ett citat av Förskollärare C: 

 

Skapar vi goda förutsättningar för barnen att bli till sin fulla potential här i förskolan och ger 

dem en god självkänsla, tillit till andra medmänniskor, se miljön runtomkring sig och ta hand 

om den så kan vi känna oss nöjda när vi går hem. 

 

Förskollärare E pratade mycket om identitet och att en människas kultur är ens identitet, “Om 

jag är en same och kommer från en samisk bakgrund, det tillhör ju mig och det är ju mina 

släktingar och så vidare”. Alla intervjuade förskollärare tyckte att det är viktigt att barnen 

känner sig sedda. Förskollärare E uttryckte det med att det är viktigt att lyfta och öka 

självkänslan och vara stolt över en själv. Förskollärare D tyckte att det var viktigt att barnen 

får möjligheter att visa vem de är, att de som är verksamma inom förskolan intresserar sig för 

barnen.  

 

Om man bara skulle se det från hur vi är i Sverige så kommer man köra över de andra barnen, 

man måste se, för att kunna hjälpa dem på bästa sätt måste man se till hur de agerar, hur de 

har det hemma vad firar dem hela biten ja för att känna att dem också ser sig liksom sedda. 

(Förskollärare D) 

 

Förskollärare A, B, F och G lyfte att det är viktigt att barnen ska få en öppen syn på kulturell 

mångfald och allt som hör därtill. Förskollärare F definierar det som att det är viktigt att vi 

har öppna dialoger med barnen, att visa att allt är accepterat och inte påtvinga barnen något, 

svara på det barnen frågar och inte göra det så stort i övrigt, “... i Burma äter man ofta ris till 

frukost har de berättat, och vi äter gröt till frukost, vi gör alla olika”. Förskollärare F avslutar 

med att säga att de då tänker att barnen får med sig en öppen syn och att allt är accepterat. 
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5.3 Förskollärarens förhållningssätt 

 

Alla förskollärarna pratade om hur viktigt förhållningssättet är i arbetet. Förskollärare A och 

B betonade att det är viktigt att få reda på vad det är som präglar barnens kultur, vad det är 

som är viktigt att veta för att kunna bemöta barnen på ett bra sätt. Förskollärare C tog upp att 

det är viktigt att ha kontinuerliga samtal i arbetslaget och lyfta saker, ibland fundera på varför 

saker är på ett visst sätt, varför gör vi på det här sättet och för vem? Förskollärare C tog också 

upp att de vuxna inom förskolan är förebilder för barnen och att det är något som är viktigt att 

ha i tanken. 

 

Förskollärare F och G pratade om hur viktigt det är att vara en medveten pedagog i alla 

situationer och att vara normkritisk. De ansåg att för att förskollärare ska kunna ta vara på 

mångfalden på bästa sätt så är det viktigt att tänka utanför boxen, tänka nytt. “Vi stöter på 

utmaningar, men att vara normkritisk och egentligen granska allting som vi gör utifrån ett 

normkritiskt perspektiv”. De diskuterade mycket om böcker, sånger och annat som är vanligt 

i verksamheten. Att tänka på vilka böcker som läses för barnen, är det lämpligt eller måste jag 

hoppa över ord som kanske inte passar så bra i dagens samhälle. Begrepp och uttryck som 

förr i tiden ansågs vara helt normala men som idag istället är kränkande för dem som 

böckerna handlar om. Samma med sånger, de tog exempelvis upp sången tio små indianer 

som handlar om att alla indianer har fjädrar på huvudet och pil och båge, men vad är det om 

säger att alla indianer ser precis ut så frågade de sig. Även krokodilen i bilen som är tjock och 

fet vilket också kan vara ord som kanske inte anses vara så positivt laddade. Dessa exempel 

togs upp för att belysa hur viktigt det är att alltid vara en medveten förskollärare som kritiskt 

granskar materialet som används i verksamheten. Förskollärare F: ”Det är en sak att det är 

vårat kulturarv, men det kan ju aldrig vara viktigare med traditioner än att människor mår 

riktigt bra och att man tänker normkritiskt och lyfter det här med mångfald.”  

 

5.4 Värdegrunden 

 

Alla förskollärare har på olika sätt lyft hur viktigt det är att barnen förstår alla människors lika 

värde. I samtliga intervjuer så tar förskollärarna upp hur viktigt det är att barnen ska få 

grundlägga en respekt för alla människor oavsett bakgrund. Förskollärare F och G pratade om 

att de vill att barnen ska få med sig en medvetenhet om att vi alla är olika men ändå är lika 

bra och att alla duger. De vill att barnen ska få veta att vi alla får tänka, tycka och känna som 

vi vill men att vi alltid ska respektera andra. Förskollärare E sa att barnen ska förstå att man 

behandlar varandra respektfullt oavsett vem man är. Alla ska kunna känna sig trygg och ha 

roligt på förskolan. Enligt Förskollärare D så är det “först och främst att alla är lika värda” 

som är viktigt när det gäller vad barnen ska få med sig i framtiden när det gäller arbetet med 

att synliggöra den kulturella mångfalden i barngruppen. Förskollärare A och B visar på att 

detta är den viktigaste delen med vad det är som barnen ska få ut av detta arbete och använder 

själva uttrycket “den tyngsta biten” i sin gemensamma intervju. 
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Alltså en möjlighet att påverka barnen. Redan från början att påverka barnen som små när de 

grundlägger sitt språk och sina värderingar och sitt sätt att vara mot andra. Så grundlägger 

man och ger en möjlighet att ta del av allas lika värde. Det kommer naturligt tror jag man får 

det från alltså det är en grundläggande del tycker jag. (Förskollärare B) 

 

Förskollärare A och B bearbetar detta kontinuerligt under sin intervju och här följer citat för 

att förtydliga detta: 

 

Förskollärare A: Det handlar om respekt för människors lika värde 

Förskollärare B: Respekt för varje människa oavsett bakgrund 

 

Förskollärare A, B och C hänvisar också till Läroplanen när det gäller att etablera en 

värdegrund hos barnen. Det handlar inte bara om att de själva ser människors lika värde som 

viktigt utan det finns även tydligt beskrivet i förskolans styrdokument.  

 

En värdegrund som stämmer överens med läroplanen. Att vi ska se på varandra som 

människor. Att vi ska vara solidariska mot varandra  medmänniskor och värna om det allas 

rätt till ett bra liv. Att hjälpa dem som behöver stöd i samhället. Att ta hand om varandra. Att 

vara goda medmänniskor. (Förskollärare C) 

 

5.5 Språk 

 

Samtliga förskollärare förutom Förskollärare D beskrev hur barnen får med sig både det 

svenska språket och andra språk i arbetet med att synliggöra den kulturella mångfalden. 

Förskollärare C och E nämner båda att det blir tydligt för barnen att alla talar olika språk när 

modersmålsläraren regelbundet besöker förskolan. Förskollärare F och G berättade att i deras 

barngrupp så har majoriteten av barn ett annat modersmål och att de lyfter detta och låter alla 

barn ta del av de olika språken. De tog också upp att de uppmuntrar föräldrarna att prata 

modersmålet med sina barn för att de som pedagoger sköter svenskan i förskolan. Här följer 

två citat: 

 

Språket är en del som kommer ganska naturligt att man pratar olika språk. En 

modersmålslärare kommer hit och man pratar lite olika språk och gemensamt har vi svenskan. 

Så språket är en sak och tittar du på forskningen så är modersmålet också väldigt viktigt. Om 

modersmålet går bra så lyfts också svenskan. De går ofta hand i hand. (Förskollärare C) 

 

Därför tänker jag också på dom här hemspråkslärarna, att dom också tar med andra barn, 

alltså att man ser det som en tillgång att man till exempel då lär sig persiska eller turkiska, att 

dom andra barnen, åh vad roligt. (Förskollärare E) 

 

Förskollärare A, B, C och E tar upp att barnen har en stor möjlighet att lära sig olika språk i 

grupper med stor kulturell mångfald samt att de tycker att det är roligt. Förskollärare A och B 

berättade att barnen särskilt tycker att det är roligt att räkna på olika språk och vill gärna lära 

av varandra. De nämnde också att en personal i deras arbetslag själv har ett annat modersmål 

och använder detta i samtal med barn som delar detta språk men också med de andra barnen. 

Förskollärare C berättade att på den avdelning där hen arbetar så är svenskan i minoritet 
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vilket resulterat i att de bland annat fått lära sig vad mjölk och vatten heter på många olika 

språk. Förskollärare C betonade också flera gånger att även om de har så många olika språk 

så möts de alla genom svenskan som de har gemensamt. 

 

5.6 Kunskap om andra kulturer 

 

Kunskap om andra kulturer än sin egen är något som samtliga förskollärare nämnde som en 

del som barnen får med sig i arbetet med att synliggöra den kulturella mångfalden i 

barngruppen. Alla förskollärare betonade också att kulturell mångfald är större än bara 

människor från andra länder. Förskollärare A och B sa att infödda svenska familjer också kan 

ha sin egen kultur när det gäller exempelvis vad vi äter på julen. Förskollärare C gav ett 

liknande exempel och sa att vissa reser midsommarstång och andra inte. Alla förskollärare 

tog upp att bara det att våra familjer ser olika ut är en kulturskillnad. 

 

Det är viktigt när man pratar om mångfald, oftast kopplar man mångfald till att det har med 

människor från andra länder att göra. Men mångfald är ju allt, det är ju allt från liksom 

samkönade föräldrarelationer till barn med särskilda rättigheter till att familjer ser annorlunda 

ut och det är viktigt att komma ihåg, tycker jag, att det är det som är mångfalden och att det 

inte bara. Även vi då på den här förskolan som har ett stort antal från andra länder så är det 

inte bara det som är våran mångfald. Utan det är ju allt det andra också. (Förskollärare F) 

 

Förskollärare A och B sa att när vi tar del av varandras kulturella bakgrunder så bygger vi 

broar, olika kulturarv och traditioner skapar en mix av olika kulturer och där har alla en 

tillhörighet. Förskollärare C tycker att det är viktig att vi arbetar utifrån barnens egna 

erfarenheter och intressen och låter barnen dela med sig av sin bakgrund endast om de själva 

vill och på deras egna villkor. Förskollärare A och B sa att det är viktigt att använda det 

naturliga sammanhanget som utgångspunkt när det gäller att lära sig något nytt så att ingen 

känner sig utpekad. Förskollärare A, B, C och E använder uttrycket berikar när de berättar om 

att få möjligheten att få ta del av andras kulturer än sin egen. När vi får ta del av andras 

kulturer så kan vi lära oss nya saker. 

 

Att de ska också se dem här fördelarna och att det berikar ju. Om man bara tar en sån sak som 

mat, det berikar ju liksom. Ja, mig, att få prova smaka och få nya upplevelser, nya sånger, och 

nya sätt att ja det finns allt möjligt, och konst och ja allting va. Att det berikar ju mig och mitt 

och mitt tänk, jag lär ju mig hela tiden och att det är något bra att lära sig. (Förskollärare E) 
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6. Diskussion 

 

I det här avsnittet följer en metoddiskussion och resultatdiskussion, rubrikerna i 

resultatdiskussionen utgår ifrån våra frågeställningar. Det avslutas sedan med slutsatser, 

pedagogiska implikationer och förslag på framtida forskning.  

 

6.1 Metoddiskussion 

 

Vi valde att använda den kvalitativa forskningsintervjun som metod för denna studie. Då vårt 

ändamål med denna studie var att ta del av förskollärares uppfattningar gällande vikten av att 

synliggöra kulturell mångfalden i svensk förskola kändes metoden relevant och bra att 

använda.  

 

Ahrne och Svensson (2011) tar upp att nackdelen med att använda intervju som metod kan 

vara att det ger en begränsad bild av ett större sammanhang och kan därför behöva 

kompletteras med fler metoder. Vår önskan innan vi påbörjade studien var att komplettera 

med en annan metod exempelvis observation men då vi har haft begränsat med tid kändes inte 

detta möjligt. Hjalmarsson (2014) påpekar att det är viktigt att de utvalda 

undersökningspersonerna har erfarenhet kring det valda ämnet. Vi är ändå nöjda med 

resultatet vi fått fram då de förskollärare vi intervjuat haft erfarenhet kring ämnet, varit öppna 

att svara ärligt och haft ett genuint intresse av arbetet med kulturell mångfald i förskola. 

Enligt Kvale (1997) är det viktigt att den som intervjuar har kunskap kring hur en intervju ska 

utföras. Att vi båda var noggrant inlästa på hur en kvalitativ forskningsintervju ska utföras på 

bästa sätt samt att vi gjort en intervjuguide med tillhörande frågor bidrog också till att 

intervjuerna blev så lyckade. Intervjufrågorna mailades också ett par dagar innan varje 

intervjutillfälle så att de berörda undersökningspersonerna fick möjlighet att förbereda sig. 

Kvale (1997) beskriver gruppintervjuns möjlighet till livfull dynamik mellan de intervjuade. 

Innan vi påbörjade intervjuerna hade vi ambitionen att utföra samtliga i par för att skapa 

möjlighet till samtal mellan förskollärarna. Tyvärr så gick inte detta på grund av att 

förskollärarna inte hade möjlighet att täcka upp med personal i barngruppen då intervjuerna 

till största del utfördes under deras arbetstid. Vi valde därför att göra några av intervjuerna i 

par och några individuellt för att inte slösa tid på att vänta på eventuella parintervjuer. Den 

tiden användes istället för bearbetning och analys av det insamlade materialet. Även om vi 

tycker att samtliga intervjuer gett oss bra information så har parintervjuerna skapat en 

samtalsmöjlighet mellan de deltagande och inneburit fylligare svar. Det går dock inte att 

utesluta att påverkan mellan de deltagande har uppkommit under intervjutillfället. 

 

Intervjuerna spelades in med en inspelningsapp på mobiltelefonen samt kompletterades med 

anteckningar. Vi slapp helt tekniska problem och samtliga intervjuer hade bra ljudkvalitet. 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) tar upp att transkribering som innebär att skriva ner 

intervjuerna i sin helhet är att föredra men att det finns genvägar att ta. Vi valde att inte skriva 

ner intervjuerna. Transkribering hade varit att föredra och att vi då hade fått en lättare 

överblick över materialet. I samråd med vår handledare valde vi dock att inte göra detta på 
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grund av studiens tidsbegränsning, istället valde vi att lyssna igenom materialet många gånger 

och skriva ner centrala delar och citat för att spara tid till analysen. Då vi redan börjat 

analysera under intervjuernas gång och kunde fortsätta under genomlyssnandet gav detta oss 

också en fördel att förstå materialet bättre. Att göra på detta sätt fungerade också bra i 

samband med de olika analyssteg vi valt att använda.  

 

Överenstämmelse, pålitlighet och generaliserbarhet är tre begrepp som är väldigt viktiga när 

det gäller att säkerhetsställa insamlandet av material. Samtliga tre delar anser vi ha uppnåtts. 

Överenstämmelse har uppnåtts då vi varit pålästa kring relevanta begrepp och tidigare 

forskning innan vi påbörjade intervjuerna. Vi har känt oss trygga när vi gjort intervjuerna då 

vi haft en bra kunskapsbas att stå på. Pålitligheten i studien visas genom som vi tidigare 

nämnt att undersökningspersonerna varit motiverade att delta i studien och haft lämplig 

erfarenhet. Vi har noggrant informerat deltagarna om studiens syfte och har gjort det möjligt 

för dem att förbereda sig innan intervjun. Med det fenomenologiska förhållningsättet som 

stöd har vi lagt kraft i att inte göra några som helst egna tolkningar i vad förskollärarna sagt 

och gett dem möjlighet att återkoppla till vad de tagit upp under intervjuerna. Det är omöjligt 

att säkerhetsställa detta men vi har gjort vårt yttersta för att inte göra egna tolkningar. 

Generaliserbarhet har uppnåtts då vi intervjuat förskollärare som arbetar på olika 

arbetsplatser. Dock förstår vi att fullständig generaliserbarhet är svår att uppnå i en kvalitativ 

studie som också är så liten som denna varit. Den tid vi lagt på förarbete innan vi påbörjade 

insamlandet av material har gett denna studie god trovärdighet.  

 

Slutligen anser vi att samtliga forskningsetiska principer uppfyllts. Förskollärarna har 

informerats angående studiens syfte, bidragit med sitt samtycke, givits fullständig anonymitet 

och fått veta att denna uppsats kommer publiceras på internet. 

 

6.2 Resultatdiskussion 

 

6.2.1 Vad är viktigt i arbetet med att synliggöra den kulturella mångfalden 

 

Vikten av att lyfta fram att olikheter berikar och att vi alla är olika men ändå lika som är vårt 

första tema, var något som majoriteten av förskollärarna tog upp vid samtalen om vad som är 

viktigt med att lyfta den kulturella mångfalden. Att vi är olika men ändå lika blir naturligt i 

förskolan enligt förskollärarna. Perlman et al. (2008) tar också fasta på att förskolan är en 

naturlig plats att lyfta olikheterna på. Det framkom även av en förskollärare att det för hen var 

viktigt att lyfta fram den kulturella mångfalden men att inte betona det annorlunda allt för 

mycket. Hen ansåg att det då kan få en motsatt effekt och att det då istället riskerar att bli ett 

vi och dem tänk istället för något positivt. Istället tyckte förskolläraren att det är bättre att 

försöka normalisera och lyfta fram att alla har samma grundläggande behov av mat, kärlek 

och närhet.  

 

Murray (2012) som studerat vikten av ett interkulturellt arbetssätt i förskolan anser dock att 

det är viktigt att synliggöra olika kulturella skillnader så att vi kan skapa kunskap om dessa 

och inte fördomar. I sin studie upptäckte Lunneblad (2013) att personalen inte ville prata om 
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barnens olikheter för det var så viktigt att behandla dem lika. Om vi inte vågar lyfta barnens 

olikheter är risken att den kulturella och språkliga mångfalden osynliggörs. Även om 

pedagoger ofta vill bemöta barn utifrån deras individuella behov, erfarenhet och kunskaper så 

blir det ofta att de möts utifrån deras likheter. När pedagogerna i Lunneblads studie bytte 

perspektiv på arbetet tillkom det nya möjligheter för barnen att se sig själv och andra och att 

se den mångfald av språk som fanns i barngruppen som något viktigt. Bergstedt och Lorenz 

(2006) poängterar att dagens samhälle har lärt oss att tänka i banor som vi och dem, rätt och 

fel och så vidare. Det gäller dock att kunna ta sig igenom det här sättet att uppfatta den andre 

och den verklighet som finns runtomkring och istället lägga fokus på heterogeniteten bland 

alla människor som finns i den mångkulturella lärandemiljön. Det här är nödvändigt för att 

kunna skapa möjligheter till social interaktion och interkulturell kommunikation. När 

likheterna och olikheterna synliggörs samtidigt skapas möjligheter till att uppfatta varandra 

som likvärdiga och olika på samma gång. När vi blir medvetna om att alla är lika men ändå 

olika resulterar detta i en mångkulturell lärandemiljö men också att vi blir medvetna om 

varandras skilda sätt att uppfatta lärande, kunskap, utbildning och livets mening. Som 

framkom i vår bakgrund har studier som gjorts på förskolor och skolor i Sverige visat att 

lärare ofta söker det som barnen har gemensamt med varandra som exempelvis i en heterogen 

barngrupp blir det kring det svenska språket och traditioner. Förskollärarna i vår studie lyfte 

vikten av att traditioner, maträtter från olika länder/kulturer, språk och liknande berikar oss 

och att det är viktigt att synliggöra för alla barn.  

 

I vårt andra tema som handlade om att alla barn ska bli synliggjorda och få bättre självkänsla 

framkom det att det är viktigt att förskollärare och verksamma inom förskolan ger barnen 

förutsättningar att växa och få en god självkänsla och att pedagogerna visar ett aktivt intresse 

för barnen, att ha en vilja att veta mer om dem och deras kultur, familj, liv och så vidare. Lpfö 

98 (Skolverket, 2011) framhåller att vuxna ska ge barnen stöd i att utveckla sin tillit och 

självförtroende. Vi ska ta vara på och uppmuntra barnens intressen, nyfikenhet, företagsamhet 

och viljan och lusten att lära ska vi stimulera. Förskolan ska även sträva efter att alla barn 

utvecklar sin egen identitet och att barnen känner trygghet i den. Vikten av att känna stolthet 

över sig själv och sin identitet framkom också under intervjuerna. Att visa barnen att allt är 

accepterat och att det är okej att göra och vara på ett annat sätt än alla andra. Vi är alla lika 

mycket värda. Det ska förskolan även göra enligt Lpfö 98 genom att “göra barnen 

uppmärksamma på att människor kan ha olika attityder och värderingar som styr deras 

synpunkter och handlande” (Skolverket, 2011, s.9).  Det är viktigt att barnen får en öppen syn 

på saker, som i det här fallet kulturell mångfald och det här uppnås genom att ha öppna 

dialoger med barnen enligt förskollärarna. 

 

Det tredje temat som handlade om hur viktigt pedagogens förhållningssätt är var något som 

fanns med i samtalen med alla förskollärare. Att reflektera över det egna förhållningssättet 

och arbetet som utförs i verksamheten. Lyfta saker med varandra i arbetslaget för att kunna 

utvecklas och utveckla verksamheten på ett bra sätt, varför gör vi såhär och för vem? Kan vi 

göra på ett annat sätt? För att kunna ta vara på mångfalden på bästa sätt ansåg förskollärarna 

att det var viktigt att tänka nytt och utanför boxen istället för att fortsätta på samma sätt i 

samma hjulspår hela tiden. Att visa intresse för att vilja veta vad som präglar barnens kultur 
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för att på så sätt få reda på vad barnen intresserar sig för och hur vi ska bemöta dem på bästa 

sätt framkom också som viktigt i samtalen. En av lärarna betonade att vi vuxna är förebilder 

för barnen. Lpfö 98 (Skolverket, 2011) tar också upp att vi vuxna är förebilder för barnen och 

måste se till att vårt agerande överensstämmer med läroplanens intentioner, vilka åsikter har 

jag och hur påverkar det här mitt sätt att se på barnen. Lahdenperä (2008) påpekar att i ett 

interkulturellt perspektiv är det viktigt att kritiskt se till sin egen historia, kulturella 

värderingar och kultur och utvecklingen av en självmedvetenhet. Vi alla bär på olika 

perspektiv och kulturella antaganden och det är viktigt att ibland problematisera och 

kontrastera dessa mot andra synsätt för att kunna utvecklas i det vi gör. 

 

6.2.2 Vad ska barnen få med sig av arbetet gällande lärande och utveckling 

 

Värdegrunden som är vårt fjärde tema lyftes fram som något som är viktigt att barnen får med 

sig, att vi alla är lika mycket värda. Att alla barnen får grundlägga en respekt för alla 

människor oavsett bakgrund. Detta är något som lyfts fram som den viktigaste delen av vad 

barnen ska få med sig i arbetet med den kulturella mångfalden och även fast alla förskollärare 

uttrycker sig på olika sätt så är det här ett genomgående tema som vi uppfattar genom 

samtliga intervjuer. Några av förskollärarna hänvisar även till läroplanen och vad den säger 

om värdegrunden och att det finns tydligt beskrivet där att vi ska vara solidariska mot 

varandra och värna om allas rätt till ett bra liv. Värdegrunden som den beskrivs i läroplanen 

lyfter fram det etiska förhållningssätt som ska finnas i verksamheten. Omsorg om och att ta 

hänsyn till andra människor, rättvisa och jämställdhet samt andras rättigheter och ens egna är 

sådant som ska lyftas och synliggöras i förskolans verksamhet (Skolverket, 2011). Ömsesidig 

respekt, jämlikhet, tolerans, social rättvisa och demokrati är värden som brukar vara mål för 

interkulturalitet (Lahdenperä, 2008). För att en plats, i det här fallet förskolan, ska ses som 

interkulturell är det viktigt att kommunikationen finns där enligt Lahdenperä. En miljö kan 

vara mångkulturell men det betyder inte att kulturerna möts och integrerar utan det är först 

när vi kommunicerar som den kan bli interkulturell. 

 

Rektorer och lärare i den svenska skolan relaterar ofta mångkulturalitet till människor från 

andra länder, det här är något som framkommit i forskning (Ljungberg, 2005; Gruber, 2007). 

Det här visade sig även i våra intervjuer men flera av förskollärarna påtalade även vikten av 

att se att det finns kulturell mångfald mellan människor i samma land. Att alla familjer har sin 

egen kultur och att vi alla är en del av mångfalden. Som exempelvis samkönade föräldrar, 

ensamstående eller andra uppväxtförhållanden. Säljö (2014) tar också upp att kultur innebär 

den sammansättning av kunskaper, idéer, värderingar samt andra resurser som vi får med oss 

i interaktion med andra. Denna uppfattning av kulturell mångfald och kultur är liknande den 

som förskollärarna har uttryckt. Detta är även något som varit framträdande i diskussioner om 

mångkulturalitet i Sverige (Lunneblad, 2013). Det finns en föreställning om att Sverige skulle 

ha gått igenom en slags förvandling från att vara ett kulturellt homogent samhälle till att nu 

vara ett kulturellt heterogent samhälle. Lunneblad betonar att det är en föreställning med 

modifikation. Sverige har alltid varit uppdelat genom människors olika tillgångar som 

egendom, språk, utbildning och arbete vilket har påverkat och skapat skilda kulturella miljöer. 
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Författaren påpekar att i diskussionen om det mångkulturella samhället idag är det dock dem 

etniska, kulturella och religiösa skillnaderna som betonas.  

Språk är också ett tema som återkom under intervjuerna. En del av förskollärarna pratade om 

hur barnen får med sig både det svenska språket och andra språk i arbetet med att synliggöra 

den kulturella mångfalden. Enligt förskollärarna är det viktigt att lyfta fram att svenskan är 

det språket som vi har gemensamt, både vuxna och barn och att det är viktigt att uppmuntra 

föräldrarna att prata sitt modersmål med barnen för svenskan sköter sig själv på förskolan. De 

vi har intervjuat har alla någon slags erfarenhet av att arbeta med kulturell mångfald och för 

några av deltagarna bestod största delen av barngruppen de arbetar i av barn med ett annat 

modersmål. Vilket innebär att de får ta del av många olika språk. Förskollärarna pratade 

mycket om att det är viktigt att se olika språk som en rikedom för barnen och att de sett hos 

barnen i deras barngrupp att de tycker att det är roligt att få veta vad olika ord är på ett annat 

språk, barnen har en stor möjlighet att lära sig av varandra. 

 

Mediering som är ett grundläggande begrepp i den sociokulturella traditionen innebär att vi 

människor använder oss av verktyg eller redskap för att förstå omvärlden och för att kunna 

agera i den (Säljö, 2014). Säljö lyfter att Vygotskij menar på att vi människor använder oss av 

materiella och språkliga redskap. Det språkliga eller mentala redskapet innebär till exempel 

bokstäver och siffror. Språk i den sociokulturella traditionen är ett dynamiskt och 

utvecklingsbart teckensystem som hela tiden samspelar med andra uttrycksformer. Det här 

betyder att kommunikation och då till stor grad det verbala språket med människor 

runtomkring formar vårt tänkande.  

 

När modersmålslärarna besöker förskolan blir det enligt förskollärna tydligare att det finns 

barn som pratar andra språk i barngruppen. De intervjuade uttryckte också en vilja av att 

modersmålslärarna ska inkludera de andra barnen som inte talar det språket genom att låta 

fler barn sitta med vid modersmålstillfällen. Ofta går modersmålslärarna iväg till ett annat 

rum vid dessa tillfällen och om de inte skulle göra det menar förskollärarna att även de andra 

barnen skulle få en möjlighet att ta del av det språket och barnet som har ett annat modersmål 

får visa sitt språk. Precis som vi lyfte fram under tidigare forskning betonar Lahdenperä 

(2010) hur viktigt och berikande det är både för sig själv men också för samhället att vara 

flerspråkig. Det ger barnen fler möjligheter i framtiden till arbete och utbildning. Att ge 

barnen tillgång till flera olika språk gör att de får flera olika sätt att se på saker och ting. 

Barnen får en flerkulturell identitet. Vi anser att förskollärarna som vi har intervjuat bär på ett 

interkulturellt förhållningssätt eftersom de inte ser någon begränsning i barnens tillägnanden 

av olika språk och kunskaper. De ser kulturell mångfald på ett positivt sätt och anser att det är 

något som berikar oss människor. I intervjuerna har de även uttryckt att modersmålsstödet är 

viktigt och att det är av stor vikt att ha en god kontakt med föräldrarna och uppmuntra dem att 

prata sitt språk med barnen. Alla dessa punkter stämmer överens med det som Lahdenperä 

(2010) kallar interkulturella antaganden.  

 

I det sociokulturella perspektivet är det samspelet mellan individ och kollektiv som står i 

centrum (Säljö, 2013). Hundeide (2006) beskriver att det sociokulturella perspektivet främst 

lägger fokus på att barn föds in i en social värld som är utformad via kulturella- och historiska 
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processer. Med denna uppfattning i tanken kan vi se barnets utveckling som en resa in i ett 

kulturellt landskap där det finns flera vägar att välja mellan. Barnet ges möjlighet till 

utveckling och det finns flera möjligheter för barnen att byta spår eller riktning i sin 

utveckling. Kunskap om andra kulturer än sin egen är något som samtliga förskollärare tog 

upp som en del av det barnen får med sig i arbetet med att synliggöra den kulturella 

mångfalden. Enligt Lpfö 98 (Skolverket, 2011) är förskolan en social och kulturell 

mötesplats. En del av lärarna pratade om att när vi får ta del av andras kulturella bakgrunder 

så byggs det broar, olika kulturarv och traditioner skapar en blandning av olika kulturer och 

där har vi alla lika stor plats. Det framkom även att det är viktigt att vi arbetar utifrån barns 

egna erfarenheter och intressen och att vi låter barnen dela med sig av sin bakgrund. 

Delaktighet i andras kulturer och att skapa en medvetenhet om det egna kulturarvet är något 

som är viktigt enligt Läroplanen för att vi inom förskolan ska kunna ge barnen möjlighet att 

utveckla en förmåga att leva sig in i och förstå andra människors villkor och värderingar. 

Förskolan ska ge barnen stöd i att utveckla sin flerkulturella tillhörighet och om vi ger barn 

med utländsk bakgrund möjlighet att utveckla sitt modersmål får de bättre möjlighet att lära 

sig det svenska språket (Skolverket, 2011). 

 

I intervjuerna framkom vikten av att ingen ska känna sig utpekad utan att använda sig av det 

naturliga sammanhanget som utgångspunkt vid samtal med barnen om frågor som dyker upp. 

Det ska vara något som kommer naturligt och av egen vilja för att barnen ska känna sig 

trygga med att öppna sig i barngruppen. Förskollärarna tog upp att det berikar en att få ta del 

av andras kulturer än sin egen och att genom att vi tar del av andra kulturer så lär vi oss också 

nya saker hela tiden. I Vygotskjis idévärld finns en tanke att vi människor hela tiden befinner 

oss i förändring och utveckling (Säljö, 2013). Genom att ta del av andra kulturer, hur andra 

människor tänker eller hur världen ser ut appropierar vi nya kunskaper med stöd av det som 

vi tidigare vet. Appropiering används alltså som vi tidigare nämnt under bakgrunden för att 

förklara hur vi i alla situationer har en möjlighet att ta över och ta till oss kunskaper från våra 

medmänniskor i situationer av samspel. Genom att se nya möjligheter och mönster i det vi 

redan kan både praktiskt och intellektuellt kan vi få nya insikter om saker och ting.  

 

6.3 Slutsatser och pedagogiska implikationer  

 

Denna studie har visat på att förskollärare ser arbetet med att synliggöra kulturell mångfald i 

barngruppen som viktig. Detta för att synliggöra att vi alla människor är olika men ändå lika 

och att dessa olikheter berikar oss. Barnen ska genom detta arbete få känna att de har rätt att 

ta plats och kunna stärka sin identitet. Detta arbete med att synliggöra kulturell mångfald ska 

utföras för att barnen ska få en insikt i att vi alla människor är lika mycket värda oavsett vad 

vi har för bakgrund, detta enligt forskning i vår studie. I detta utbyte skapas möjligheter att 

utvecklas i sitt eget språk samt en chans att lära sig nya. Som vi tagit upp i denna uppsats 

visar också tidigare forskning på att när vi får stärka vårt modersmål och lära oss andra språk 

har vi bättre möjligheter i framtiden till att studera och arbeta, det är alltså något som barnen 

kommer bära med sig hela livet. Det är också berikande för barnen att få ta del av sin egen 

och andras kulturer. Med tanke på att tidigare forskning och vårt resultat visar på att kulturell 

mångfald är mycket mer än bara människor från andra länder så är denna kunskap viktigt att 
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bära med sig i sitt yrke oavsett sammansättning av barn i barngruppen. I sin roll som 

förskollärare är det viktigt att reflektera över sitt förhållningssätt och det arbete som utförs i 

verksamheten och kontinuerligt diskutera de frågor som dyker upp i arbetslaget. Som 

förskollärare är det viktigt att tänka nytt och ha viljan att ta del av tidigare och ny forskning 

för att kunna utveckla sin profession och förskolans verksamhet.  

 

6.4 Förslag på framtida forskning 

 

I framtida forskning tycker vi att det på något sätt borde läggas fokus på barns åsikter och roll 

när det gäller arbetet med kulturell mångfald. Detta för att mycket av den forskning som finns 

idag utgår från lärarens uppfattning. Det är viktigt att komma ihåg att vi faktiskt utför detta 

arbete för barnens skull och att det är också är dem vi hela tiden borde ha som utgångspunkt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

7. Referenslista 

 

Ahrne, G., & Svensson, P. (2011). Att designa ett kvalitativt forskningsprojekt. 

G.Ahrne & P. Svensson (Red.) Handbok i kvalitativa metoder. (s. 19-33) Malmö: Liber. 

 

Bengtsson, J. (1989). Förord. I J. Bengtsson, Edmund Husserl. Fenomenologins idé. 

(s. 31-41). (J. Bengtsson övers.). Göteborg: Bokförlaget Daidalos. 

 

Eriksson-Zetterquist, U., & Ahrne, G. (2011). Intervjuer. I G. Ahrne & P. Svensson  

(Red.) Handbok i kvalitativa metoder. (s. 36-57) Malmö: Liber. 

 

Gruber, S. (2007). Skolan gör skillnad: etnicitet och institutionell praktik.  

(Avhandling, Linköpings universitet, institutionen för samhälls- och välfärdsstudier). Från: 

http://temaasyl2.episerverhotell.net/Documents/Forskning/Avhandlingar%20(sv)/Sabine%20

Gruber%20-%20Skolan%20g%C3%B6r%20skillnad.pdf  

 

Hartman, J. (2004). Vetenskapligt tänkande - Från kunskapsteori till metodteori.  

Lund: Studentlitteratur. 

 

Hjalmarsson, M. (2014). Enkäter till förskollärare. I A. Löfdahl, M. Hjalmarsson & K. 

Franzén (Red.), Förskollärarens metod och vetenskapsteori (s. 157-165). Stockholm: Liber. 

 

Hundeide, K. (2006). Sociokulturella ramar för barns utveckling: barns livsvärldar. 

Lund: Studentlitteratur. 

 

Järv, H. Kultur. (u.å.) I Nationalencyklopedin. Hämtat 2 december, 2015, från   

http://www.ne.se/ . 

 

Kvale, S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur 

 

Lahdenperä, P. (2008). Interkulturellt ledarskap - förändring i mångfald. Lund:  

Studentlitteratur. 

 

Lahdenperä, P. (2010). Mångfald som interkulturell utmaning. I P. Lahdenperä & H. 

Lorentz (Red.), Möten i mångfaldens skola, interkulturella arbetsformer och nya pedagogiska 

utmaninar. (s.15-39) Lund: Studentlitteratur. 

 

León Rosales, R. (2010). Vid framtidens hitersta gräns: om maskulina elevpositioner i  

en multietnisk skola. Stockholm: Botkyrka. 

 

Ljungberg, C. (2005). Den svenska skolan och det mångkulturella – en paradox? 

(Doktorsavhandling, Malmö: ITUF, Linköpings universitet och IMER, Malmö högskola.) 

 

Lorentz, H. & Bergstedt, B. (2006). Interkulturella perspektiv - från modern till  

 

http://temaasyl2.episerverhotell.net/Documents/Forskning/Avhandlingar%20(sv)/Sabine%20Gruber%20-%20Skolan%20g%C3%B6r%20skillnad.pdf
http://temaasyl2.episerverhotell.net/Documents/Forskning/Avhandlingar%20(sv)/Sabine%20Gruber%20-%20Skolan%20g%C3%B6r%20skillnad.pdf
http://www.ne.se/


 
 

postmodern pedagogik. I H. Lorentz., & B. Bergstedt (Red.). Interkulturella perspektiv: 

pedagogik i mångkulturella lärandemiljöer. (s. 13-39). Lund: Studentlitteratur. 

 

Lunneblad, J. (2013). Den mångkulturella förskolan: motsägelser och möjligheter. 

Lund: Studentlitteratur. 

 

Lunneblad, J. (2006). Förskolan och mångfalden – en etnografisk studie på en  

förskola i ett multietniskt område. (Doktorsavhandling, Göteborg studies in educational 

sciences, Göteborgs universitet.) 

 

Löfdahl, A. (2014). God forskningsed- regelverk och etiska förhållningssätt. I A.  

Löfdahl, M. Hjalmarsson & K. Franzén (Red.), Förskollärarens metod och vetenskapsteori 

(s. 32-43). Stockholm: Liber. 

 

Murray, J. (2012). Learning to live together: an exploration and analysis of managing  

cultural diversity in centrebased early childhood development programmes. Intercultural 

education.  23:2, 89-103. DOI: 10.1080/14675986.2012.686019 

 

Patel, R. & Tebelius, U. (1987). Grundbok i forskningsmetodik. Lund:  

Studentlitteratur. 

 

Perlman, M., Kankesan, T., & Zhang, J. (2010). Promoting Diversity in Early Child  

Care Education. Early Child Development and Care, 180(6), 753-766 

 

             Pripp, O., Plisch, E., & Printz Werner, S. (2005). Tid för mångfald: en studie av de 

statligt finansierade kulturinstitutionernas arbete med etnisk och kulturell mångfald, 

genomförd av Mångkulturellt centrum, Botkyrka, på uppdrag av Kulturdepartementet. 

Tumba: Mångkulturellt centrum. Från: http://mkcentrum.se/wp-

content/uploads/2015/05/TFM-1.pdf 

             Runfors, A. (2003). Mångfald, motsägelser och marginaliseringar – en studie av hur 

invandrarskap formas i skolan. Stockholm: Prisma. 

SFS 2010:800. Skollagen. Stockholm: Utbildningsdepartementet.  

Skolverket. (2011). Läroplan för förskolan Lpfö98 (2, rev.uppl.). Stockholm: 

Skolverket. 

 

Befolkningsstatistik. (2014). SCB. Hämtat 2 november, 2015 från http://www.scb.se/  

 

http://mkcentrum.se/wp-content/uploads/2015/05/TFM-1.pdf
http://mkcentrum.se/wp-content/uploads/2015/05/TFM-1.pdf
http://www.scb.se/
http://www.scb.se/


 
 

           Statens kulturråd. (2005). Om kulturell mångfald: Kulturrådets omvärldsanalys 2005. 

Stockholm: Kulturrådet. Från: 

http://www.kulturradet.se/upload/kr/publikationer/2005/om_kulturell_mangfald.pdf 

            Svenska Unescorådet. (2001). Allmänn förklaring om kulturell mångfald. Stockholm: 

Svenska Unescorådet. Från: 

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/diversity/pdf/declaration_cul

tural_diversity_sv.pdf 

Säljö, R. (2014). Lärande i praktiken: Ett sociokulturellt perspektiv (3. uppl.). Lund:  

Studentlitteratur. 

 

Säljö, R. (2013). Den lärande människan – teoretiska traditioner. I U. P. Lundgren., R.  

Säljö., & C. Liberg. (red.), Lärande, skola, bildning: grundbok för lärare. (3. utgåvan, s. 251-

309) Sockholm: Natur & kultur. 

 

Unicef. (1989). FN:s barnkonvention.  

Från: https://unicef.se/rapporter-och-publikationer/barnkonventionen 

 

Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk 

samhällsvetenskaplig forskning. Vetenskapsrådet. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kulturradet.se/upload/kr/publikationer/2005/om_kulturell_mangfald.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/diversity/pdf/declaration_cultural_diversity_sv.pdf)
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/diversity/pdf/declaration_cultural_diversity_sv.pdf)
https://unicef.se/rapporter-och-publikationer/barnkonventionen


 
 

 

Bilaga 1 

 

 

Hej! 

Vi är två förskollärarstudenter som studerar på distans via Luleå tekniska universitet och just 

nu skriver vi vår C-Uppsats. Våra namn är Anna Selin och Else Kilponen. 

Syftet med vår studie är att beskriva förkollärares uppfattning om betydelsen av kulturell 

mångfald i förskola. Vi skulle gärna vilja intervjua dig angående vad du uppfattar som viktigt 

i arbetet med att synliggöra den kulturella mångfalden i barngruppen. 

 

Vi kommer att spela in denna intervju för att sedan kunna analysera materialet. Ditt 

deltagande är självklart frivilligt. Alla förkollärare som deltar i studien kommer att vara 

anonyma. Samtliga parter kommer att få skriva under ett kontrakt om tystnadsplikt. All 

insamlad data kommer endast att användas för forskningsändamål och kommer att bli 

publicerad på internet via Luleå tekniska universitet. Om du känner någon annan förskollärare 

som vill delta i vår studie skulle vi uppskatta detta och ni får gärna göra intervjun i par. 

 

Hör gärna av dig med frågor och svar angående deltagande så fort som möjligt men senast 

den 18 november. 

 

Med vänliga hälsningar, Anna Selin och Else Kilponen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Bilaga 2 

 

Intervjufrågor: 

  

1. Vem är du? Hur lång erfarenhet har du som förskollärare? Erfarenhet kring ämnet? 

2. Vad tänker du på när jag säger kulturell mångfald? 

3. Är det viktigt att synliggöra den kulturella mångfalden i barngruppen? 

4. Vad är viktigt med att synliggöra den kulturella mångfalden i barngruppen? 

5. Varför är det viktigt? 

6. Vad är det du vill att barnen ska få ut av detta? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bilaga 3 

 

Avtal om deltagande i studie 

  
Samtliga deltagare har fått ta del av studiens syfte och förstått vad ens deltagande innebär och 

har fått veta att intervjun kommer att spelas in. Materialet kommer endast användas som 

underlag för studenternas c-uppsats och denna kommer att publiceras på internet. Samtliga 

informanter kommer att vara anonyma. Informanterna har frivilligt givit sitt samtycke till 

intervjun och kan när som helst välja att avbryta sin medverkan. 

  

  
  
  
  

___________________________ 

  
  
  
  

___________________________ 

  
  
  
  
  

_______________________ 

  
  

  
  
  

Tack för er medverkan! 

Else Kilponen och Anna Selin 

 


