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Abstract: Syftet med studien är att undersöka två förskolors arbete i relation till förskolans 

mångkulturella uppdrag samt vilka arbetsformer som används. För att undersöka detta har 

kvalitativa gruppintervjuer utförts på två olika förskolor. Den ena förskolan har många 

flerspråkiga barn medan den andra förskolan har ett fåtal flerspråkiga barn. Resultaten av 

studien visar på att det finns en skillnad i hur förskolorna arbetar med det mångkulturella 

uppdraget. I förskolan där många av barnen är flerspråkiga arbetar de dagligen med 

mångkultur medan det i förskolan där det finns ett fåtal barn som är flerspråkiga endast 

arbetar med svenska traditioner vid högtider. Vilka arbetsformer som används i arbetet ser 

också olika ut beroende på hur förskolorna ser på det mångkulturella uppdraget. Studien har 

utgått ifrån ett sociokulturellt perspektiv där förskolornas mångkulturella arbete analyserats 

utifrån såväl ett sociokulturellt som ett interkulturellt perspektiv. 

 

Nyckelord: Flerspråkig, Interkulturalitet, Kultur, Mångfald, Mångkultur 
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1. Inledning 

Mångkultur är ett begrepp som är aktuellt i dagens samhälle då vi lever i en 

internationaliserad och globaliserad värld. Begreppet mångkultur avser ett samhällstillstånd 

där det sker ett samspel mellan sociala, kulturella, etniska och religiösa bakgrunder 

(Lunneblad, 2013a). Enligt SCB (2015) har idag vart femte barn i förskolan sitt ursprung från 

något annat land vilket innebär att barnet eller båda föräldrarna är födda utrikes. Om även 

barn med en utrikes född förälder läggs till i beräkningen innebär det att cirka trettio procent 

av barnen i förskolan har en koppling till ett annat land. Enligt Lunneblad (2013a) har Sverige 

under de senaste decennierna beskrivits som ett mångkulturellt samhälle vilket har påverkat 

diskussionen kring förskolans uppdrag om hur förskolan kan bli en social och kulturell 

mötesplats. Hur det mångkulturella arbetet utförs inom förskolorna beror enligt Lunneblad 

oftast på olika uppfattningar och föreställningar om vad som menas med kultur, etnicitet och 

identitet. 

  

I vår studie kommer vi undersöka två olika förskolor och hur de arbetar med det 

mångkulturella uppdraget. Enligt Läroplan för förskolan, Lpfö98, (Skolverket, 2016) innebär 

det att förskolan ska utveckla och överföra kulturarv, värden, traditioner, historia och språk 

där barnen får möjlighet att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar. Lpfö98 

framhäver att förskolan ska arbeta med det mångkulturella uppdraget oavsett hur barngruppen 

ser ut. Enligt Lunneblad (2013b) har tidigare forskning visat på att arbetet med det 

mångkulturella uppdraget syns tydligast i förskolor där största delen av barngruppen har 

svenska som andra språk. Barnen med svenska som andra språk har fått anpassa sig efter det 

svenska språket och traditionerna i det mångkulturella arbetet. Lunneblad (2013a) framhäver 

att begreppet mångkultur innefattar så mycket mer än språk och att barnen kommer från olika 

länder, det handlar även om att varje barn har en personlig historia med sig. Utifrån vårt syfte 

att undersöka hur två förskolor arbetar med det mångkulturella uppdraget har vi valt att välja 

två förskolor där det finns en variation av flerspråkiga barn. Enligt Gruber och Puskas (2013) 

kan begreppet flerspråkighet ha en skiftande innebörd där det antingen kan användas som 

synonym till barn som invandrat eller vars föräldrar har invandrat eller beskriva hur förskolor 

använder sig av två eller fler språk i verksamheten. När vi benämner flerspråkiga barn i 

studien kommer vi att tala om det förstnämnda. Intresset av att undersöka två förskolor är för 

att se om det framträder några likheter och skillnader i arbetet med förskolans mångkulturella 
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uppdrag. Vilka arbetsformer som används och hur det mångkulturella arbetet lyfts fram av 

förskollärarna inom verksamheten blir därmed av intresse att undersöka i vår studie på de två 

förskolorna. Som blivande förskollärare kommer vi att möta barn med varierande språklig och 

kulturell bakgrund och därför tycker vi det är viktigt att synliggöra hur förskolorna arbetar 

med det mångkulturella uppdraget oavsett hur barngrupperna ser ut. Skolverket (2013a) anser 

att en likvärdig skola inte behöver betyda att det ska vara lika för alla utan att likvärdigheten 

är viktigt för att vi är olika. I arbetet med värdegrunden är det därför viktigt att se olikheter 

som en tillgång. 

  

Vi har under arbetets gång delat lika på arbetsprocessen genom att vi gemensamt har läst 

igenom litteratur och varit delaktiga i skrivandet. Vid intervjun har vi fördelat 

arbetsuppgifterna lika. Båda har varit lika delaktiga i att ställa intervjufrågor samt följdfrågor 

och sett till så att ljudinspelningen har fungerat. Arbetet med transkriptionen har vi delat upp 

rättvist mellan varandra. 
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1.2 Syfte 

Syftet är att undersöka två förskolors arbete i relation till förskolans mångkulturella uppdrag. 

  

1.3 Frågeställningar 

• Hur beskrivs det mångkulturella uppdraget? 

• Vilka arbetsformer lyfter förskollärarna fram i arbetet med förskolans mångkulturella 

uppdrag och hur används de? 

• Hur kan arbetet med det mångkulturella uppdraget förstås ur ett sociokulturellt likväl 

som interkulturellt perspektiv? 
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2. Bakgrund 

I detta avsnitt kommer vi att redogöra för förskolans mångkulturella uppdrag, historia om hur 

det mångkulturella uppdraget tagit form, interkulturalitet som arbetssätt och förhållningssätt 

samt tidigare forskning.  

2.1 Förskolans mångkulturella uppdrag 

Enligt Lpfö98 (Skolverket, 2016) är förskolan en social och kulturell mötesplats där det ställs 

höga krav på människans förmåga att leva med och förstå de värden som ligger i ett 

mångkulturellt samhälle. Därmed blir förskolan en viktig plats där barnen kan utveckla sin 

förmåga att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar samt att barnen får 

möjlighet att öka medvetenheten om det egna kulturarvet och delaktighet i andras kulturer. I 

förskolans uppdrag ingår det att utveckla och överföra kulturarv, värden, traditioner, historia 

och språk från en generation till nästa. Alla barn som tillhör de nationella minoriteterna ska få 

stöd i att utveckla en flerkulturell tillhörighet och få möjlighet till att utveckla både det 

svenska språket och modersmålet. Enligt Skollagen (2010:800) ska alla barn oberoende av 

geografisk hemvist eller sociala förhållanden ha en likvärdig utbildning inom varje skolform 

oavsett var i landet den anordnas. Likvärdighet handlar om att alla är olika och i arbetet med 

värdegrunden är det viktigt att se olikheter som en tillgång (Skolverket, 2013a). Arbetet med 

värdegrunden innebär enligt Lpfö98 (Skolverket, 2016) och Skollagen (2010:800) 5§ att 

utbildningen utformas för att främja de mänskliga rättigheterna som människolivets 

okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde samt jämställdhet 

och motverka alla former av behandlingar som kan vara kränkande.  

 

I dagens förskola (Skolverket, 2016) ska alla förskolor arbeta med mångkultur oavsett hur 

barngruppen ser ut. I en studie av Lunneblad (2006) visar undersökningen att det 

mångkulturella arbetet främst tar form i barngrupper där de flesta barn är flerspråkiga vilket 

kan bero på att pedagogerna saknar kunskap inom ämnet mångkultur. Enligt Lorentz (2013) 

framgår det inte hur förskolan ska göra för att arbeta med mångkultur vilket gör att varje 

pedagog kan tolka uppdraget på olika sätt och att arbetsformerna kan se olika ut. Lorentz 

anser även att det saknas relevanta måldokument om hur arbetet med mångkultur ska gå till. I 

en reviderad upplaga av läroplan för förskolan finns det förslag på att införa och tydliggöra de 

nationella minoriteternas rätt till sina minoritetsspråk (Skolverket, 2018). Skolverket har 

senare bedömt att utifrån gällande lagstiftning kommer den punkten inte att breddas 

ytterligare i läroplanen. Om arbetet med mångkultur endast utgår från att det svenska språket 
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är det viktigaste språket och att det går före andras modersmål kan det liknas vid ett 

monokulturellt synsätt (Lahdenperä, 2010). Vidare anser Lahdenperä att en tillgång till flera 

olika språk kan bidra till olika sätt att förstå och se på världen. I arbetet med mångkultur inom 

förskolan är det därför viktigt att vi frågar oss själva vem det är som definierar olikheter och 

skillnader i den kulturella mångfalden och utifrån vems kultur, normer och perspektiv som 

skillnader framstår (Lunneblad, 2013a). 

2.2 Det mångkulturella uppdraget tar form - förskolan som en viktig samhällsinstitution 

Förskolans mångkulturella uppdrag har sett olika ut under olika tidsperioder där det 

omgivande samhället och den rådande politiken tydligt påverkat vad som har varit i fokus i 

förskolan. 

 
Efter andra världskriget uppstod behov av arbetskraft i Sverige och människor från olika 

länder flyttade hit och arbetsinvandringen tog därmed sin början (Gruber & Puskas, 2013). 

Det fanns det en oro att invandrare inte fick ta del av den generella välfärd som de hade rätt 

till och att de skulle utsättas för diskriminering vilket resulterade i en invandrarpolitisk 

utredning som påbörjades 1968. Utredningen fick som uppdrag att kartlägga invandrarnas 

situationer i Sverige och lägga grunden för en invandrarpolitik baserad på jämlikhet, valfrihet 

och samverkan (SOU 1974:69). Enligt Gruber och Puskas (2013) var intentionen med 

invandrarpolitiken att invandrarna skulle få medborgliga rättigheter och samma möjlighet till 

arbete, bostad och utbildning som majoritetsbefolkningen. Därför introducerades begreppet 

invandrare i utredningen och ersatte den tidigare benämningen utlänning som uppfattades 

exkludera invandrarna och sågs som ett problematiskt begrepp. Det framkommer enligt Bunar 

(2001) att invandrarna istället omfattades av en särskild politik som inte integrerades i den 

generella välfärdspolitiken. 

 

Barnstugeutredningen (SOU 1972:26, SOU 1972:27) som presenterades i början av 1970-talet 

var ett exempel på välfärdspolitikens ambition att bygga upp en inkluderande förskola för alla 

barn. I Barnstugeutredningen blev barnen kategoriserade som invandrarbarn och blev för 

första gången uppmärksammade i relation till förskolan (Gruber & Puskas, 2013). Det 

framkom svårigheter och problem gällande invandrarbarnen som främst handlade om språk- 

och kommunikationsproblem (SOU 1972:27). Invandrarbarnens situation i förskolan beskrevs 

som ohållbar på grund av att barnen inte fick det stöd de behövde vilket bland annat berodde 

på bristande kunskaper hos personalen kring barnens kulturella bakgrund. Barnen fick därmed 

inte stöd i deras modersmål och kunde inte göra sig förstådda i det svenska språket (Johansson 
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& Åstedt, 1996). För att stärka barnens modersmål genomfördes hemspråksreformen (Prop. 

1976/77:22) där det föreslogs att invandrarbarnen i möjligaste mån skulle sammanföras i 

språkgrupper för att barnen skulle få möta andra barn med samma modersmål. Under 1980-

talet började Hemspråksreformens idéer om tvåspråkighet utvecklas till ett flerspråkhetsideal 

som betonade sambandet mellan språk och kultur. Hemsspråksstödet (SOU 1982:43:12) 

skulle utgå från det språk som talades hemma samt att förskolan skulle ha personal som 

pratade barnets språk och var delaktiga i barnens olika kulturer. 

 

Integrationspolitiken (Prop. 1997/98:16) tog avstånd från den utpekade invandrarpolitiken och 

fokuserade istället på att låta samhället byggas på en mångfald. Integrationspolitiken hade en 

tydlig anti-rasistisk ambition och skulle motverka och förebygga främlingsfientlighet, 

utanförskap, diskriminering och rasism. Det tidigare begreppet invandrare sågs vara för 

generaliserande vilket kännetecknade en samhörighet som var skild från svenskar (Prop. 

1997/98:16:26). Enligt Gruber och Puskas (2013) var integration och mångfald två nya 

begrepp som istället introducerades för att tala om skillnader mellan kultur, etnicitet och 

religion. Det framkom tydligt att alla medborgare var ansvariga för samhällets integration och 

att målet var en samhällsgemenskap som baserades på mångfald. Vidare framhäver Gruber 

och Puskas att förskolan var en viktig mötesplats för människor med olika etniska och 

kulturella bakgrunder där barnens erfarenheter var i fokus. Till skillnad från tidigare tankar att 

introducera invandrande i den svenska kulturen betonades numera vikten av gemensamma 

värden och normer.  

 

Det hade funnits en tydlig uppdelning mellan grupperna svenskar och invandrare i politiska 

mål innan införandet av integrationspolitiken (Lunneblad, 2009). När integrationspolitiken 

infördes talades det om mångfald och ett samhälle som skulle vara till för alla. Anledningen 

till att mångfald lyftes fram som ett viktigt begrepp var för att undvika en ensidig fokusering 

på etnicitet (Gruber & Puskas, 2013). Detta har påverkat läroplanen och dess utformning i 

både omfattning och innehåll där läroplanens mål numera kan läsas i punktform (Lunneblad, 

2009). Lunneblad anser att det idag jämfört med tidigare styrdokument inte finns tydliga 

arbetssätt och rekommendationer vad verksamheten bör innehålla utan ansvaret för 

verksamhetens måluppfyllelse ligger hos de enskilda pedagogerna. 
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2.3 Interkulturalitet ett arbetssätt och förhållningssätt 

Interkulturalitet handlar om hur olika kulturer till exempel etniska, språkliga, religiösa, 

tankemässiga, livsstilsrelaterade, könsmässiga och klassmässiga kulturer kan påverka, 

samverka och berika varandra (Lorentz, 2013). Ur ett interkulturellt perspektiv blir det inom 

utbildningsområdet därmed viktigt att ta fasta på möjligheten att skapa något nytt där det i 

möten mellan människor sker en rekonstruering av ens identitet och etnicitet som inte är given 

eller konstant utan föränderlig och oförutsägbar (Lahdenperä, 2010). Enligt Stier (2017) är 

förskolan en av dessa arenor där kultur kan skapas i ett socialt samspel med andra. Stier anser 

att ett interkulturellt förhållningssätt inte endast innebär att lyfta fram skillnader och olikheter 

utan att också ta tillvara på allt det som är unikt hos varje person. Begreppet interkulturalitet 

kan därmed förverkligas om man arbetar med förskolans värdegrund som berör bland annat 

jämställdhet, likabehandling, förebyggande av trakasserier, alla människors lika värde, 

individens frihet och integritet (Lorentz, 2013). Interkulturalitet som arbetsform kräver enligt 

Lahdenperä (2010) ett ledarskap som stimulerar lärande genom meningsskapande 

kommunikation och förmågan att kunna växla mellan olika perspektiv samt att kunna skapa 

öppenhet för olika kulturella uttryck. Det innebär att ledaren är medveten om hur sin egna 

kulturella bakgrund kan begränsa kontakten med människor som har en annan kultur- och 

erfarenhetsbakgrund. För att öka sin egen medvetenhet om hur kulturella konflikter kan 

uppstå anser Lahdenperä att man dagligen måste reflektera över hur man talar, lyssnar och 

kommunicerar med andra. Att reflektera över sin egen och andras kulturer skapar en 

förutsättning i det interkulturella arbetet då läraren blir mer medveten om att stödja olika sätt 

att tänka, handla, utforska och framföra olika perspektiv enligt Lahdenperä.  

 

I UNESCO (2006) finns det riktlinjer om hur förskolan kan arbeta för att erhålla en 

interkulturell utbildning. Enligt UNESCO:s riktlinjer framgår vikten av att arbeta med 

läroplaner och undervisningsmaterial som ger kunskap om traditioner, språk, historia och 

kultur. För att elever ska känna delaktighet krävs det undervisningsmetoder som är kulturellt 

lämpliga till exempel berättande, drama, poesi och sång. Det krävs även att eleven tydligt ska 

förstå situationen där han och hon lever för att kunna uttrycka sina behov och delta i den 

sociala miljön.  
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2.4 Tidigare forskning  

Lunneblads (2013b) studie är utförd på två förskolor i Sverige och är speciellt inriktad på 

mottagandet av nyanlända och deras familjer i förskolan. Studien visar att pedagogerna 

försöker organisera verksamheten utifrån barnens och familjens behov, samtidigt som det 

finns situationer där fokus hamnar på hur barnen och vårdnadshavare ska anpassa sig till 

förskolans verksamhet och ett liv i Sverige. I studien framkommer det också att pedagogerna 

talar om att organisera en verksamhet som kompenserar för de erfarenheter och kunskaper 

som saknas hos barnen och deras familjer. Att barnen genom material, miljö och leken kan 

bekanta sig med Sverige och ge dem en ”svensk” barndom. Enligt Lunneblads studie framgår 

det även att vårdnadshavare välkomnas att exempelvis delta i pusslandet tillsammans med 

barnet för att de ska få kännedom om den svenska förskolan. Genom att vårdnadshavare får 

lära sig att pussla kan de i sin tur ge barnen liknande erfarenheter som de svenska barnen får. 

Detta visar även en översikt av forskning från Norge som tagits fram av Gjervan, Andersen 

och Bleka (2006) där det tydligt framkommer att pedagogerna ser det norska språket och 

kulturen som en naturlig utgångspunkt i arbetet och att kulturell mångfald är något som kan 

skapa mer utmaningar än möjligheter i arbetet. Runfors (2003) som bedrivit forskning på både 

skol- och förskolemiljö anser att pedagoger oftast ser ett samhälle bestående av en mängd 

olika etniska grupper som en utmaning. Därför försöker de söka efter det som förenar barnen i 

deras arbete, vilket är det svenska språket och traditioner.  

 

Enligt Wagner, Strömqvist och Uppstad (2010) visar forskningsresultat att flerspråkiga barn 

har en större språklig kompetens om barnen får möjlighet att utveckla både sitt modersmål 

och andra språk. I en studie av Skans (2011) framgår det att pedagogerna anser att 

språkutveckling är av betydelse i det mångkulturella arbetet. Det viktigaste är inte vilket språk 

som används utan istället är det fokus på kommunikationen och att barnen ska få känna 

gemenskap i gruppen. När det kommer till att arbeta med språk anser pedagogerna i studien 

att alla språk ska vara representerade vilket innebär att barnen ska ha tillgång till både det 

svenska språket och modersmålet. 

 

I en studie av Lunneblad (2009) framkommer det en komplexitet kring förskolans uppdrag att 

alla barn ska få möjlighet till att känna tillhörighet i sin egen kultur samt skapa förståelse och 

respekt för andra kulturer. I studien kunde det uppmärksammas att pedagogerna talade om 

invandrarbarnen som en målsättning för de andra. Pedagogernas tal om föräldrar och barn 

artikuleras om att det är en föreställning om vi och dem. I Lunneblads studie framgår det även 
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att arbetslaget inte återspeglar skillnader och likheter i arbetet med mångkultur utan lyfter 

fram och skapar dem istället, vilket kan liknas vid äldre styrdokument där en tydlig 

uppdelning mellan barn och invandrarbarn gjordes. Att det mångkulturella arbetet främst 

blivit en målsättning för de andra framkommer även i en tidigare studie av Lunneblad (2006) 

där pedagogerna mest arbetade med att synliggöra invandrarbarnens traditioner, ramsor, 

sånger och att pedagogerna benämnde invandrarbarnen som bärare av det kulturellt 

annorlunda. Mångkultur beskrivs på så sätt inte som en möjlighet i sig utan relateras snarare 

till det som är annorlunda i relation till det vi gör i förskolan. I Lunneblads studie framgår det 

även att pedagogerna har svårt att tolka och definiera hur de ska arbeta med mångkultur i 

verksamheten eftersom det inte finns någon tydlighet i styrdokumenten om hur det 

mångkulturella arbetet ska genomföras. Bristen på tid, kunskaper och material är andra 

orsaker till att pedagogerna i studien upplever svårigheter att arbeta med mångkultur. De 

uttrycker också svårigheter att inkludera olika identiteter och erfarenheter på ett naturligt sätt 

då de upplever att invandrarbegreppet i andra sammanhang har en negativ laddning i 

samhället och ses som problematiskt. Förståelse kring begreppet kultur och hur sociala 

relationer skapas får på så sätt betydelse för på vilket sätt det mångkulturella arbetet blir 

synligt i verksamheten enligt Lunneblad. Ekstrand och Nadarevics (2010) studie visar att 

flertalet lärarutbildningar i Sverige inte förbereder blivande lärare för ett mångkulturellt 

samhälle. Med tanke på dagens internationaliserade samhälle krävs det att lärarna har kunskap 

kring ämnet. Vidare menar Ekstrand och Nadarevics att mångkulturella frågor bemöts olika 

beroende på vilken världsdel man befinner sig i. Frågorna som hanteras i de olika 

världsdelarna måste därför relateras till historisk och kulturell kontext.  
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3. Teoretisk utgångspunkt 

Studien utgår från ett sociokulturellt perspektiv. Valet av detta teoretiska perspektiv utgår 

ifrån studiens syfte och frågeställningar. I kommande avsnitt presenteras den sociokulturella 

teorin samt centrala begrepp som är viktiga för studien.  

3.1 Lärande och utveckling ur ett sociokulturellt perspektiv 

Utveckling och lärande ur ett sociokulturellt perspektiv är att allt mänskligt tänkande och 

handlande skapas i sociala kontexter (Säljö, 2014). Säljö (2017) anser att människan tidigt lär 

sig att kommunicera, interagera och att ta andra människors perspektiv. På så sätt kan 

människan skapa en förståelse mellan varandra och få en förståelse om vad det är som händer 

och sker. Vidare framhäver Säljö att lärande och utveckling ur ett sociokulturellt perspektiv är 

att människans tänkande och handlande formas av och utövas genom användning av det som 

vi möter i sociala gemenskaper som även kallas mediering. Medierande redskap innebär enligt 

Säljö att människor samspelar med externa redskap som finns i deras omgivning för att kunna 

agera och förstå sin omvärld. Mediering kan på så sätt vara ett socialt och kulturellt redskap 

vilket innebär att människan kommunicerar med hjälp av musik, konst, språk, tecken, 

symboler, sång, dans, berättande och alla möjliga olika kulturella uttryck. Enligt Säljö (2014) 

är samspel mellan människor, kommunikativa medel och medierade redskap en förutsättning 

för utveckling och lärande i den sociokulturella teorin. I denna studie används mediering som 

begrepp för att beskriva hur förskolorna i relation till förskolans mångkulturella uppdrag 

använder kulturella redskap och uttryck i sociala gemenskaper för att skapa en förståelse för 

varandra och sin omvärld.  

3.2 Proximala utvecklingszonen, appropriering och scaffholdning 

Säljö (2017) framhäver att den sociokulturella teorin har sitt ursprung i Vygotskijs tankar om 

utveckling, lärande och språk. Lärande och utveckling är ständiga processer som skapas i 

samspel mellan människor i vardagen där språket och andra verktyg är centrala delar utifrån 

den sociokulturella teorin. Enligt Vygotskij (1995) är människor ständigt under utveckling 

och förändring. I varje situation som människor befinner sig i finns möjligheten till att ta över 

och ta till oss, det vill säga appropriera kunskaper från våra medmänniskor i 

samspelssituationer. Vygotskij anser att människan på så sätt ses som en varelse som ständigt 

approprierar nya former av kunskap med vad de tidigare vet och kan. Samtidigt som de blir 

bekanta med nya sociala praktiker och lär sig inse hur de är uppbyggda kan de använda sina 

erfarenheter och kunskaper som resurser för att agera. I studien kommer appropriering som 

begrepp att synliggöra hur barnen approprierat kunskap utifrån vilka arbetsformer som 
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används i relation till förskolans mångkulturella uppdrag. Enligt Säljö (2017) kan Vygotskijs 

sätt att se på lärande kopplas samman med vad han kallar den närmaste proximala 

utvecklingszonen där individen utmanas över sin nuvarande kunskapsnivå. Det barnet inte 

kan utföra på egen hand kan barnet utföra med hjälp och stöd av en ännu mer kunnig person 

inom området, exempelvis en vuxen eller en kompis (Vygotskij, 1995). Vidare anser 

Vygotskij att barnet därefter kommer att kunna genomföra det på egen hand i fortsättningen. 

Den proximala utvecklingszonen kommer i denna studie användas som begrepp för att lyfta 

fram vilka arbetsformer som förskollärarna använder i det mångkulturella arbetet och hur de 

används för att utmana barnen utifrån deras nuvarande kunskapsnivå. Scaffholding eller 

kommunikativa stöttor utgår ifrån den proximala utvecklingszonen och innebär enligt Säljö 

(2014) att man hjälper ett barn att strukturera ett problem genom att visa var man kan börja 

och hur man sedan kan fortsätta. I sådana situationer förekommer det oftast en hög grad av 

kommunikativa och kognitiv koordination där barnets sätt att förstå vad uppgiften går ut på 

medieras genom en annan människas handlingar. Enlig Säljö samhandlar och sam-tänker man 

med den som utför en uppgift. Den som utför en uppgift får inte bara instruktioner om hur det 

ska göras utan också insikt i hur den kan lösas och hur den ska tolkas. I studien kommer 

begreppet scaffholding att lyfta fram vilka arbetsformer som förskollärarna använder i det 

mångkulturella arbetet och hur de används för att stödja barnen i deras lärande och utveckling. 

3.3 Språk 

Enligt Säljö (2017) ses språket som ett medierande redskap inom det sociokulturella 

perspektivet som gör att vi kan uttrycka oss, förstå världen och fördjupa vår förståelse. Det är 

inte enbart genom språket vi kan uttrycka oss utan även med hjälp av andra verktyg, 

exempelvis genom bilder och dagens digitala teknik. Språk ses därmed som ett dynamiskt och 

ständigt utvecklingsbart teckensystem som samspelar med olika uttrycksformer. Vidare menar 

Säljö att det talade språket, det skrivna språket och det bildliga språket är alla beroende av 

varandra och ses som medierande redskap i världen. Säljö (2014) anser även att den språkliga 

kommunikationen samverkar med kroppsspråket i form av gester, miner och ögonkontakt. 

Språket inom det sociokulturella perspektivet kopplas även samman med människans 

tänkande där kommunikationen med andra människor formar tänkandet. Enligt Säljö erövrar 

barn sin språkliga förmåga redan som liten i samspel med andra personer där barnen tar till 

sig olika sätt att se på världen. Språket finns mellan människor som ett hjälpmedel för 

kommunikation men språket finns även inom människor där vi tänker med språkliga redskap. 

Säljö (2017) anser att språket är en viktig nyckel till kunskapsutveckling då språket kan 
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fungera som verktyg för att beskriva världen och egna upplevda erfarenheter som vi sedan 

delar med varandra. Språket anses vara ett kollektivt, interaktivt och individuellt redskap och 

kan fungera som en länk mellan kultur, interaktion och individens tänkande som gör att man 

kan delta i sociala samspel (Säljö, 2014). I studien kommer språk som begrepp att beskriva 

hur språket tar sig uttryck på olika sätt med hjälp av olika kommunikationsmedel i 

förskolornas mångkulturella arbete.  

3.4 Kultur 

Människan ses som en historisk, social och kulturell varelse. Vad människan kan och lär sig 

kan ses utifrån en persons biologiska förutsättningar, bakgrund och sociokulturella 

erfarenheter som den personen lever i (Säljö, 2015). Enligt Säljö (2014) kan kulturen både 

vara materiell och inmateriell. Den är materiell på så sätt att det i kulturen ingår artefakter och 

redskap som finns i vår vardag. Den är inmateriell på så sätt att kulturen anses vara den 

uppsättning av idéer, värderingar och kunskaper som människan förvärvar genom interaktion 

med omvärlden. Vidare anser Säljö att det inte går att skilja dem två åt utan att utvecklingen 

av materiella resurser går hand i hand med utvecklingen av intellektuella kunskaper och idéer. 

Det redskap och artefakter som finns runt omkring oss i vardagen är skapat av oss människor 

vilket innebär att människan i en kultur utvecklar artefakter som i sin tur kommer att användas 

av nästkommande generationer. Redskapen och fysiska verktyg är alltså inte givna av naturen 

utan skapas utifrån kulturella sammanhang som produceras för att användas till specifika 

syften. Säljö (2015) anser att en vanlig missuppfattning är att det sociokulturella perspektivet 

tolkas som att barn påverkas av sin omgivning och sin kultur, vilket inte är fallet. Vi blir 

istället till i samspel med andra genom att delta i kommunikation, tänkande, idéer, materiella 

redskap som omgivningen tillhandahåller. I denna studie kommer artefakter som begrepp att 

beskriva hur förskolorna använder sig av kulturella redskap i arbetet med mångkultur. 
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4. Metod 

Utifrån syftet att undersöka två förskolor och deras arbete i relation till förskolans 

mångkulturella uppdrag har vi valt att använda oss av kvalitativa metoder. Enligt Ahrne och 

Svensson (2015) används kvalitativa metoder som datainsamlingsmetod för att få kunskaper 

om samhällsprocesser och få en djupare förståelse för det som avses undersökas. Vi kommer 

under detta avsnitt att redogöra för metodologiska överväganden, val av datainsamling, urval, 

etiska överväganden, genomförande, bearbetning, tolkning och analys samt reliabilitet och 

validitet. 

4.1 Metodologiska överväganden 

Svensson (2015) anser att teori är nödvändigt för att tolka den data som har samlats in där 

teorin kan erbjuda en sammanhängande förklaring till ett fenomen som kan verka 

oöverskådligt. Materialet som samlats in i denna studie kommer att diskuteras utifrån ett 

sociokulturellt perspektiv utöver det interkulturella perspektiv som bakgrundsdelen erbjuder. 

Där socialt samspel, kultur och medierande verktyg är i fokus. Vidare anser Svensson att 

teorier är en form av modelltänkande som riktar in sig på aspekter som verkar särskilt 

intressanta eller användbara. Den sociokulturella teorin blir därmed intressant att använda sig 

av utifrån syftet och forskningsfrågor om vilka arbetsformer som används i det 

mångkulturella uppdraget. Det centrala begrepp som finns inom det sociokulturella 

perspektivet kommer att analysera olika aspekter av resultatet. Svensson framhåller att 

begrepp är centrala delar i en teori och att det är viktigt att förstå att olika teorier ofta 

använder samma begrepp på sina egna sätt. I studien blir det viktigt att använda de 

sociokulturella begreppen för att förstå de beskrivningar som förskollärarna ger.  

 

Enligt Svensson (2015) påverkas resultatet av frågorna som ställs under intervjun. I det 

sociala samspelet med respondenterna krävs en ökad medvetenhet om vilka frågor som ställs 

och hur de ställs. Därför är det viktigt att vara medveten om hur språket som medierande 

verktyg kan påverka och till viss del färga resultatet från intervjun beroende på hur frågorna 

ställs till respondenterna. Ljudinspelning som artefakt kan återge samtalet och på så sätt öka 

medvetenheten om vilka frågor som ställs och hur respondenterna besvarar frågorna.  

 

4.2 Datainsamling   

För att undersöka de två förskolornas arbete med mångkultur har gruppintervjuer på varje 

förskola använts som datainsamlingsmetod. Harboe (2013) anser att gruppintervju i princip är 
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samma sak som individuella intervjuer men att de istället genomförs med flera respondenter 

samtidigt. Eriksson-Zetterqvist och Ahrne (2015) beskriver intervju som den vanligaste 

forskningsmetoden och som ett värdefullt verktyg där den intervjuades språkbruk, emotioner 

och normer blir synliga. Det är även ett bra sätt att få ta del av en annan persons tankar och 

perspektiv anser Kvale och Brinkman (2014). Fördelen med intervju är att materialet som 

samlas in blir brett, det går snabbt att genomföra, det finns möjlighet att ställa följdfrågor och 

frågorna kan anpassas efter situationen (Eriksson-Zetterqvist & Ahrne, 2015). För att samla in 

mycket information om hur förskolorna arbetar med det mångkulturella uppdraget valde vi att 

göra gruppintervju med två respondenter från samma avdelning istället för enskilda intervjuer. 

Dahlin-Ivanoff (2016) anser att flera personer tillsammans kan ge en gemensam förklaring 

eller upplevelse om ett gemensamt ämne och få fram olika perspektiv och sätt att tänka. Det 

var svårt för alla tre ur personalen på förskolan att delta samtidigt och därför valde vi att 

genomföra intervjuerna med två förskollärare tillsammans. Enligt Harboe (2013) kan det 

förekomma grupptryck när man utför intervjuer med flera respondenter vilket kan leda till att 

en tar över samtalet och att det kan vara svårt att hålla fast vid personliga åsikter. Detta togs i 

beaktande vid gruppintervjun. Intervjufrågorna och följdfrågor (se Bilaga 1) anpassades 

utefter vårt syfte och frågeställningar. För att underlätta insamlingen av materialet vid 

intervjun användes en diktafon för ljudinspelning. Eriksson-Zetterqvist och Ahrne (2015) 

anser att ljudinspelning är en fördel när materialet ska bearbetas då inspelningen på ett 

trovärdigt sätt kan återge svaren under intervjun. Frågorna som ställdes till respondenterna 

under intervjun var öppna frågor. Enligt Kvale och Brinkman (2014) är öppna frågor viktiga 

för att kunna ge respondenterna möjlighet att besvara frågorna med egna ord och ge utrymme 

för svar eller reaktioner som inte är förutbestämda. För att få mer material om hur förskolorna 

arbetar med det mångkulturella uppdraget ombads respondenterna att ta med sig något 

material som de använder i sitt mångkulturella arbete utifrån uppdraget. Enligt Eriksson-

Zetterqvist och Ahrne (2015) kan intervjusvaren stärkas om intervjuaren får ta del av 

dokument och material som används i verksamheten. Materialet blev en del av samtalet under 

intervjun för att få en djupare förståelse för hur det används i verksamheten. 

4.3 Urval 

Enligt Bryman (2011) är ett målinriktat urval vanligt i kvalitativa metoder för att välja ut 

enheter och avdelningar som hänvisar till de forskningsfrågor som formulerats. Urvalet av de 

två förskolorna till undersökningen har varit målinriktade då den ena förskolan som benämns 

vid förskola A valdes utifrån att många barn var flerspråkiga. Den andra förskolan som nämns 
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vid Förskola B valdes utifrån att ett fåtal barn var flerspråkiga. Vid tiden för studien fanns i 

förskola A 21 barn sammanlagt varav 10 var flerspråkiga och i förskola B fanns 21 barn 

sammanlagt varav 1 var flerspråkigt. 

Urvalet av respondenterna blev därmed utifrån de förskolor vi valde att undersöka. I både 

förskola A och förskola B deltog två respondenter i intervjun och samtliga var utbildade 

förskollärare. Respondenterna valdes ut eftersom att de kunde framföra olika perspektiv och 

syn på saker (Kvale & Brinkmann, 2015). Respondenterna som arbetade inom de två olika 

förskolorna blev viktiga att intervjua för att undersöka vårt syfte om hur förskolorna arbetar i 

förhållande till det mångkulturella uppdraget. Respondenterna som deltog i studien var mellan 

trettiofem och sextiofem år och hade från tio till fyrtio års erfarenhet av att jobba inom 

förskolan. 

4.4 Etiska överväganden 

Innan intervjuerna utfördes fick respondenterna ta del av de forskningsetiska principer som 

enligt Vetenskapsrådet (2002) innehåller fyra allmänna huvudkrav vilka är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

Informationskravet och samtyckeskravet innebär enligt Vetenskapsrådet (2002) att deltagarna 

får ta del av information om undersökningens syfte och ge sitt samtycke till att delta i 

undersökningen. För att uppfylla informationskravet fick respondenterna ta del av ett 

informationsbrev (se Bilaga 2). Respondenterna fick ta del av samtyckeskravet där de fick 

besluta om de ville delta i studien eller inte. De fick även information om att de kunde avbryta 

sitt deltagande vid vilken tidpunkt som helst. Samtyckeskravet skrevs under på plats inför 

intervjun. Nyttjandekravet innebär enligt Vetenskapsrådet (2002) att det material som samlas 

in endast kommer att användas till undersökningen och när arbetet är klart ska 

dokumentationer och ljudfiler raderas så att obehöriga inte får tillgång till materialet. Vidare 

framhåller Vetenskapsrådet att det är viktigt att erbjuda deltagarna konfidentialitet då arbetet 

kommer att publiceras och läsas av andra när det är klart. Alla ljudinspelningar har raderats 

och förskolornas och förskollärarnas namn är fingerade vilket innebär att 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet har uppfyllts. 

4.5 Genomförande 

Informationsbrevet (se Bilaga 2) skickades ut till förskolorna där undersökningens syfte samt 

etiska riktlinjer förklarades och samtycke efterfrågades. Intervjun med respondenterna 

bokades in i god tid och utfördes på plats på respektive förskola. Innan intervjuerna utfördes 
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på förskolorna hade vi förberett oss genom att tagit del av litteratur och tidigare forskning 

inom ämnet mångkultur. Att vara väl förberedd inför en intervju anser Eriksson-Zetterqvist 

och Ahrne (2015) vara en fördel, speciellt om intervjuaren är påläst inom ämnet och har 

formulerat frågor i förväg på ett papper. Innan vi påbörjade gruppintervjun fick 

respondenterna skriva under ett samtyckeskrav där de fick ta del av vad studien går ut på samt 

deras rättigheter som deltagare. Intervjufrågorna samt följdfrågorna enligt Bilaga 1 ställdes 

sedan till respondenterna inom förskola A och förskola B. Gruppintervjun för förskola A 

skedde i ett avskilt rum där vi kunde sitta ostört under intervjun. I förskola B skedde intervjun 

i barngruppen eftersom att förskollärarna inte hade möjlighet att lämna barngruppen i brist på 

annan personal. Intervjufrågorna var utformade efter studiens syfte och frågeställningar. Då vi 

båda ville vara närvarande under intervjun valde vi endast att använda oss av ljudinspelning 

och inte anteckna under tiden. Detta för att kunna vara uppmärksamma och närvarande i det 

respondenterna sa, gjorde och visade. Under intervjun användes intervjufrågor, följdfrågor 

och citat från läroplanen enligt Bilaga 1. Följdfrågor och citat ställdes vid behov för att få ett 

djup i samtalet. Intervjun på förskola A tog fyrtio minuter medan intervjun på förskola B tog 

tjugo minuter. På både förskola A och B ställde vi båda intervjufrågor och såg till att samtalet 

spelades in. Efter att vi transkriberat materialet raderades ljudfilerna och det insamlade 

materialet bearbetades. 

4.6 Bearbetning, tolkning och analys 

Materialet transkriberades och skrevs ner på datorn. Efter att transkriberingen var klar kunde 

vi se kopplingar till studiens syfte, frågeställningar och teoretiska utgångspunkt. Analysen 

följde det arbetssätt som Rennstam och Wästerfors (2015) beskriver som grundläggande, 

nämligen att sortera, reducera och argumentera. Sortering och reducering av materialet har 

skett genom en kvalitativ innehållsanalys. Enligt Harboe (2013) innebär en kvalitativ 

innehållsanalys att det finns ett visst system när materialet kodas. Det insamlade materialet 

kodades utifrån hur förskollärarna beskrev det mångkulturella uppdraget samt vilka 

arbetsformer de använde och hur de användes från respektive förskola. Texten bearbetades 

sedan för att identifiera mönster, skillnader och likheter. Utifrån hur det mångkulturella 

uppdraget beskrivits kunde mönster, skillnader och likheter identifieras från respektive 

förskola. Det framkom att förskollärarnas intresse, barngruppens sammansättning, samt 

förskollärarnas kunskaper och intressen styrde hur arbetet tog form i både förskola A och 

förskola B. Dessa likartade koder sorterades under det första temat; det mångkulturella 

uppdraget tar form. Utifrån vilka arbetsformer som användes och hur de användes kunde 
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mönster, skillnader och likheter urskiljas i respektive förskola. De koder som var likartade för 

arbetsformerna sorterades under det andra temat; arbetsformer i ett mångkulturellt uppdrag. 

För att få en lättöverskådlig översikt av vilka arbetsformer som användes och hur de användes 

av respektive förskola sorterades arbetsformerna in i olika kategorier vilka var kreativa 

arbetssätt, verbal och icke verbal kommunikation samt experthjälp. Detta argumenterades och 

diskuterades sedan gentemot studiens teoretiska utgångspunkt, tidigare forskning och 

vetenskap. Rennstam och Wästerfors (2015) anser att argumentation inte endast handlar om 

att redovisa materialet utan istället argumentera kring det som framkommit i materialet med 

hjälp av tidigare forskning och teorier.  

4.7 Reliabilitet och validitet 

Validitet avser att mäta det som är relevant i sammanhanget och hur väl det mäts (Bryman, 

2011). Intervjufrågor som var kopplade till syftet och frågeställningar gav oss det material 

som behövdes för att bearbeta forskningsfrågorna. Det som drar ner validiteteten i studien var 

att det vid vissa tillfällen hade kunnat ställas mer följdfrågor för att utveckla respondenternas 

svar. 

Reliabilitet handlar om hur man mäter på ett tillförlitligt sätt (Bryman, 2011). Eftersom att 

insamling av materialet var med hjälp av en ljudinspelning ökar reliabiliteten då materialet på 

ett trovärdigt sätt kan återspegla det respondenterna sagt under intervjun. Bryman (2011) 

anser att det som kan påverka reliabiliteten är att det finns yttre störningsmoment som 

påverkar intervjun. I förskola B skedde intervjun i barngruppen vilket påverkade 

inspelningsljudet och gjorde det svårt att höra vissa ord. Det var även ett barn som behövde 

hjälp under tiden intervjun pågick vilket medförde att en förskollärare var tvungen att gå ifrån 

samtalet under en kortare stund.  
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5. Resultat 

Resultatdelen redovisas utifrån två underrubriker; Det mångkulturella uppdraget tar form 

samt Arbetsformer i ett mångkulturellt uppdrag. Under rubriken Det mångkulturella 

uppdraget tar form ges först en kort sammanställning innan resultaten av respektive förskola 

redovisas. Detta avsnitt avslutas med en sammanfattning där likheter och skillnader lyfts 

mellan förskolorna. Under rubriken Arbetsformer i ett mångkulturellt uppdrag presenteras 

resultatet under tre underrubriker som utgår ifrån tabellen som presenteras. Under varje rubrik 

kommer resultat från förskola A och förskola B att redovisas. 

5.1 Det mångkulturella uppdraget tar form 

I förskola A tar det mångkulturella uppdraget form genom att förskollärarna utgår från varje 

enskilt barn och barnets intressen och behov. Förskollärarna ser förskolan som en plats där 

barnen kan möta olika kulturer och ta del av olika perspektiv med hjälp av språk, 

kommunikation och andra uttryckssätt. I arbetet med mångkultur blir det därmed viktigt att 

synliggöra alla barns tankar och erfarenheter där de ser olikheter som en tillgång. I Förskola B 

arbetar förskollärarna med svenska traditioner med fokus på högtider utifrån barngruppens 

sammansättning. De menar att arbetet med mångkultur hade sett annorlunda ut om de hade 

haft mer flerspråkiga barn i barngruppen. Förskollärarna i förskola B anser att de saknar 

kunskap och intresse vilket påverkar hur det mångkulturella uppdraget tar form. Nedan följer 

en resultatsammanställning av hur det mångkulturella uppdraget tar form på respektive 

förskola.  

 

Förskola A 

I förskola A ser förskollärarna barnen som bärare av sin egen kultur vilket har format dem till 

vilka de är idag. Detta medför att varje barn är olika och har olika behov av stöd vilket de 

anpassar arbetet efter. Förskollärarna anser att förskolan är den perfekta platsen där barnen får 

förståelse för att det finns andra sätt att förstå sin omvärld. Det normala för en person behöver 

inte vara det normala för en annan person anser förskollärarna. Det framgår tydligt att 

förskola A ständigt försöker stötta varje enskilt barn och utmana dem på olika sätt genom att 

se, höra och fundera över vad just det barnet behöver stöd i. Samtidigt belyser förskollärarna 

vikten av att de själva och barnen reflekterar över sin egen kultur och sitt eget kulturarv och 

ställer sig frågor som ”Vad bär jag på? Vad är det för saker jag tar för givet som är normalt?” 

De menar att det är viktigt att reflektera över sitt eget förhållningssätt för att kunna bemöta 
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andra. En av förskollärarna uttrycker sig på följande vis avseende att reflektera över sin egen 

kultur: 

 

Om man pratar om kultur så handlar det även om hur den kultur som jag är van vid kontra 

mot det som jag stöter på här. Vad är det som är svårt egentligen? Vad är det som skiljer 

kulturen? Kan det vara att hemma hos mig äter vi kring ett runt bord men här så är det ett 

rakt bord och det är svårt för mig. För oss pedagoger handlar det om att hitta vad som är 

problemet. Hur ska vi stötta? För vi kanske går in och stöttar på fel sätt för att krocken är 

någon annanstans. 

 

I Förskola A är det av vikt att vara uppmärksam på att kultur innebär olika saker för olika 

människor. Förskollärarna tydliggör att det är viktigt att se vad det är i förskolans kultur 

jämfört med barnens egen kultur som de upplever som svårt och problematiskt och identifiera 

det. När detta har identifierats anser förskollärarna att de först då kan stötta varje barn utifrån 

barnets egna förutsättningar. Förskollärarnas intresse synliggörs då det ständigt vill utvecklas 

och lära sig mer. Ett exempel på detta framgår i följande citat ”Man vill alltid göra mer och 

man vill alltid förstå och kunna stötta varandra bättre”. I Förskola A framgår det att förskolan 

är den plats där barnen får ta del av olika perspektiv och förhållningssätt. Förskollärarna 

menar att barnen i samtal och i samspel med andra får djupare förståelse för den värld vi lever 

i. 

 

Förskolan ska bidra till en slags flerkulturell tillhörighet på något sätt, att vi ska bidra med 

det här perspektivet, att dels vara en mötesplats för barnen, att man får möta olikheter. Jag 

tycker det viktigaste med mångkultur är att vi ska lära våra barn att det inte är vi och dem 

utan vi tillsammans. 

 

I Förskola A ses olikheter som en tillgång där barnen ständigt lär sig nya saker tillsammans 

med varandra. Förskollärarna uttrycker vikten av kommunikation där alla barnen får stöttning 

genom att ta del av olika verktyg, exempelvis bilder och tecken för att kunna förstå varandra. 

Förskollärarna anser att mångkultur handlar om så mycket mer än att barnen kommer från 

olika länder och har olika modersmål. I Förskola A anser förskollärarna att man bör ha en 

öppenhet och nyfikenhet i arbetet med mångkultur och att det bör finnas ett intresse och en 

vilja att lära känna människor och ta del av olika kulturer.  
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Förskola B 

I förskola B är det sammansättningen av barngruppen i dagsläget som avgör hur det 

mångkulturella uppdraget tar form. Utifrån barngruppen arbetar förskolan mest med svenska 

traditioner med fokus på högtider då de anser att de inte har så många flerspråkiga barn i 

barngruppen. Eftersom att några av barnen på förskola B är kristna brukar de besöka kyrkan i 

samband med högtider, speciellt vid jul. Förskollärarna förklarar att några av föräldrarna inte 

uppskattar att det blir för kristet. ”Det kan också bli för mycket kring religionen därför är det 

mer fokus på traditioner och behålla det kulturarv som vi redan har.” De lyfter även vikten av 

att arbeta med svenska traditioner och kulturarv då det står med i läroplanen. Förutom att 

besöka kyrkan brukar förskola B inte göra något speciellt vid dessa högtider förutom att de 

pysslar och sjunger sånger som hör till de olika högtiderna. ”Vi vill mer behålla den här 

mysiga samhörigheten med julsånger, påskpyssel och sånger”. Eftersom att förskollärarna i 

förskola B anser att de har för lite kunskap och intresse av att arbeta med kultur och religion 

är det inte heller relevant att arbeta med i barngruppen då de inte finns många flerspråkiga 

barn. De ser det som en användbarhet i arbetet då det väl uppstår.  

 

Jag känner inte till så mycket om olika kulturer. Mitt intresse är inte alls det om man säger 

så. Jag sitter inte och läser om religion för att det kan komma. Det gör jag inte. Men har jag 

en arbetsuppgift så är det klart att jag tar reda på saker om det. 

 

I Förskola B är förskollärarna eniga om att det mångkulturella arbetet skulle sett annorlunda 

ut om de hade haft dem i förskolan. Vid frågan om vad som menas med dem hänvisar 

förskollärarna till flerspråkiga barn. De förklarar att de för länge sedan hade många 

flerspråkiga barn i barngruppen och att på den tiden kunde barnen få ta med sig mat från sitt 

hemland. “Alla tog med sig maträtter från sitt land. När dem är här kan man anpassa sig efter 

det man har då. För nu kan man inte göra något sådant”. Förskollärarna i förskola B anser att 

det finns hjälp att få när det väl uppstår i arbetet. Vid frågan om vad som är viktigt i arbetet 

med mångkultur är respekt och likabehandling ett återkommande ord. När frågan om vad som 

behöver utvecklas i det mångkulturella arbetet inom förskola B uttrycker förskollärararna att 

det inte skulle vara någonting som behöver utvecklas. 

 

Sammanfattning 

Det framkommer skillnader och likheter i det mångkulturella arbetet i förskola A och förskola 

B. De skillnader som framträder är att Förskola A utgår från barns enskilda intressen medan 
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förskola B utgår från barngruppen och hur den ser ut i dagsläget. I förskola A har 

förskollärarna ett intresse av att jobba med mångkultur där de ständigt vill utvecklas och lära 

sig mer. Detta skiljer sig mot förskola B där förskollärarna beskriver att de inte har något 

intresse för att arbeta med mångkultur. Möjligheten till nya perspektiv syns i förskola A då de 

lyfter fram barnens olika sätt tänka och förstå varandra, vilket inte syns i Förskola B där de 

endast synliggör firandet av högtider. De likheter som framgår är att både förskola A och B 

använder sig av samspel för lärande och utveckling men detta sker på olika sätt. I samspelet 

anser förskollärarna i Förskola A att kommunikationen är betydelsefull då det måste finnas 

olika tillvägagångssätt för att förstå varandra. I förskola B anser förskollärarna att samspel är 

av vikt för att skapa en gemenskap kring högtiderna. Förskollärarna i förskola B anser att det 

är viktigt med respekt och likabehandling i arbetet med mångkultur. 

5.2 Arbetsformer i ett mångkulturellt uppdrag 

Resultatet beskrivs utifrån nedanstående tabell där följande rubriker behandlas; Kreativa 

arbetssätt, Verbala samt icke verbala kommunikation samt Experthjälp. Under rubriken 

kreativa arbetssätt kommer olika uttrycksformer som används i det mångkulturella arbetet att 

redogöras för. Under rubriken verbal- och icke verbal kommunikation kommer språket som 

kommunikationsverktyg att vara i fokus. Verbal kommunikation innefattar det talade språket 

medan icke verbal kommunikation kan uttryckas i form av exempelvis kroppsspråk, bildstöd 

och övriga redskap som används för att kommunicera. I den sista rubriken experthjälp 

framkommer det vilket stöd och hjälp som finns att tillgå vid behov inom verksamheterna i 

det mångkulturella arbetet. Under varje rubrik kommer arbetsformerna i förskola A och sen 

förskola B att redogöras för. 

 

Tabell 1. Visar förekommande arbetsformer och användning av respektive förskola. 

 Kreativa arbetssätt 
 

Verbal- och icke 
verbal kommunikation 

Experthjälp 

Förskola A Sång 
Musik  
Dans 
Böcker 
Where the children sleep  

Teckenstöd (TAKK) 
Bildstöd  
Tala barns modersmål 
Lotto 
 

Tolk  
Specialpedagog 

Förskola B 

 

Pyssel  
Sång  
Ipad (Adventskalender) 
Julgran 
Adventsstakar 

 Tolk 
Tolkpenna 
Specialpedagog  
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5.2.1 Kreativa arbetssätt 

I förskola A använder de sig av sång, musik, dans och böcker dagligen i deras arbete med 

mångkultur. Då förskollärarna kunde se att några av barnen intresserade sig för dans och 

musik försökte de ta in det mer i verksamheten. En förskollärare berättar om ett barn som inte 

var intresserad av att dansa men när barnet hörde musik från sitt hemland började barnet 

direkt att dansa. Förskollärarna anser att det är viktigt att skapa en miljö där barnen kan känna 

tillhörighet och delaktighet i något som barnet känner igen. Vad barnen visar intresse för tar 

förskollärarna bland annat vara på när de läser böcker tillsammans med barnen. Barnen får då 

möjlighet att formulera vad de ser och ge uttryck för vad de intresserar sig för i boken. 

 

Ja, vad ser du? Jag ser en gul sol. Då får alla de här uttrycken, man får dela perspektiv med 

varandra. Man får höra att jaha, det finns en snigel på bilden också. Jag vet inte hur den ser 

ut, visa snigeln. Den här nyfikenheten som barn har, den kommer verkligen fram. 

 

Förskola A försöker ständigt få barnen att uttrycka sig på sitt sätt genom att ge dem 

möjligheter till olika kreativa uttryckssätt. Detta är någonting som måste ske kontinuerligt 

anser förskollärarna. De förklarar att det börjar komma mer ord och meningar när barnen får 

möta materialet vid fler tillfällen. Förskola A använder ett material inom verksamheten som 

kallas Where the children sleep för att få förståelse kring att det kan se olika ut i världen. 

Förskollärarna kommunicerar då tillsammans med barnen om bilderna och vad de är dem ser. 

  

Kreativa arbetsformer som lyfts fram i förskola B är att de under högtider pysslar, sjunger 

sånger och samtalar om varför vi i Sverige firar dessa högtider. Förskollärarna anser att det 

viktigaste i arbetet med högtider är att det skapas en gemenskap och att det ger en känsla av 

samhörighet. När det kommer till vilket material som används anser förskollärarna i förskola 

B att det inte arbetar med något särskilt material utan använder endast det material som finns 

tillgängligt i miljön till exempel pysselmaterial. Förutom att de pysslar och sjunger brukar de 

även ha en adventskalender där de via Ipad får en uppgift varje dag som barnen ska utföra. 

 

Uppdragen från Ipaden kan vara allt från pyssel till matte och svenska. Det beror på vad 

man hittar på. Det kan vara något som man vill arbeta lite extra med så att man får med 

mål från läroplanen för förskolan. 
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Förskollärarna beskriver inte vidare hur de använder sig av Ipad som arbetsform utan de 

beskriver att de arbetar mer allmänt utifrån läroplanens mål. Förutom sånger och pyssel 

använder förskola B artefakter som är bundna till högtider. Förskollärarna uttrycker att de 

bland annat plockar fram julgranspynt och adventsstakar i samband med jul. 

5.2.2 Verbal- och icke verbal kommunikation 

Förskola A menar att teckenstöd och bildstöd har varit de viktigaste arbetsformerna för att 

kunna kommunicera med varandra genom verbal och icke verbal kommunikation. 

Förskollärarna förklarar att vissa barn behöver det visuella stödet medan andra barn behöver 

det verbala stödet. Förskolläraren berättar om två barn som behövde olika stöd i deras 

kommunikation. Ett barn behövde upprepa meningar för att lära sig det svenska språket 

medan ett annat barn behövde stödtecken. De anser att det är viktigt att hitta redskap för att 

kunna stötta varje barn.  

 

När vi sitter i hallen och barnen ska gå hem och jag är med kan jag teckna till barnet vad 

som vi gjort idag. Då kan de upprepa på svenska för föräldrarna och då gäller det också 

att se om det är en kopiering eller om de har förstått? 

 

Förskollärarna anser att barnen inte ska kopiera lärande utan barnen ska få redskap och 

verktyg för att kunna uttrycka sig och förstå sin omvärld. För att göra det reflekterar 

förskollärarna ständigt över deras förhållningssätt och hur de kan de utveckla barnens lärande 

ytterligare med hjälp av både verbal- och icke verbal kommunikation. Förskollärarna 

använder sig av bildstöd för att kunna kommunicera med barnen under dagen vid exempelvis 

måltider, lek och påklädning. Bildstödet fungerar som ett stöd för vilken ordning barnen ska ta 

på sig kläder eller för att förklara dåtid, nutid och framtid.  

 

Då visar vi städkortet för barnen och säger nu ska vi städa. Sen ska vi gå på toaletten 

och sen ska vi klä på oss. Eller så kan man säga nu har nu har vi lekt och nu ska vi gå ut. 

Man tar max tre bilder för att annars kan det bli för mycket.  

 

I leken får barnen också möjlighet att använda sig av bildstöd där de kan använda bilder som 

passar i just den situationen. Förskollärarna i förskola A berättar om ett barn som sitter och 

leker med en brandbil som barnet kör runt och runt med. Då hämtar en förskollärare ett 

bildstöd för att ge barnet förståelse vad brandbilen mer kan göra och leken kan därmed ta en 

annan riktning. Förskola A anser att bildstödet inte bara är till för flerspråkiga barn utan att 
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alla barn har användning av det. ”Vi ska inte på något sätt ladda material eller att materialet 

endast är till för vissa barn. Materialet är till för alla barn som känner att detta material är bra 

för mig”. Det gäller att stötta alla barns språk anser förskollärarna. För att utveckla det 

svenska språket används lotto där barnen får lära sig tvåordsmeningar och treordsmeningar, 

exempelvis hunden springer eller pojken köper glass. En förskollärare förklarar att de även 

brukar använda sig av stödtecken för att visa vad korten föreställer. För de barn som har ett 

annat modersmål än svenska uppmanar de föräldrarna och barnen till att tala sitt modersmål i 

hallen på förskolan. De ser flerspråkighet som en fantastisk tillgång och att om barnen får 

grunderna i sitt modersmål hjälper det att utveckla det svenska språket.   

 

I förskola B framkommer det inte tydligt hur verbal- och icke verbala kommunikation tar sig 

uttryck i verksamheten. De hänvisar till språkoteket och liknande sidor på internet men det är 

ingenting som de använder sig av i nuläget.  

5.2.3 Experthjälp 

Förskola A förklarar att använder sig av en tolk och specialpedagog när det behövs men de 

försöker i först hand att hitta egna metoder för att för att kunna kommunicera med barn och 

föräldrar. Förskolläraren nämner en gång då de hittade en metod för att kunna kommunicera 

med en förälder utan tolk. 

 

Jag kanske inte kunde säga allt men då använde jag mig av Ipaden och där fanns det 

bilder på vad barnet hade gjort på förskolan och vad barnet hade berättat. Föräldern var 

först tveksam och nervös, men försökte sen läsa texten som stod i treordsmeningar med 

en tillhörande bild. Då ser jag att föräldern sitter där och först är väldigt tveksam men sen 

försöker läsa orden i meningen. Plötsligt förstod föräldern vad som stod skrivet och vi 

kunde se att hon blev glad.   

 

Förskollärarna i förskola A ser många möjligheter med att använda sig av olika verktyg och 

redskap för att kommunicera med barn och föräldrar när specialpedagog och tolk inte finns 

närvarande. Förskollärarna anser att specialpedagoger kan bidra till kunskap om hur 

verktygen ska hanteras för att sedan kunna använda dem på egen hand. De uttrycker att det är 

härligt att redskapen och verktygen inom verksamheten inte endast kan användas för barnen 

utan är till för alla. 
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Förskollärarna i förskola B hänvisar tolk och specialpedagog för att få tips och råd om hur de 

ska arbeta med flerspråkiga barn. Förskola B påpekar även att det finns en tolkpenna som kan 

användas istället för tolk utifall de behöver översätta något ord. De förklarar att de vet om att 

det finns att tillgå experthjälp i deras arbete men det är ingenting som de använder sig av. 

”Man har alltid folk att fråga om det skulle vara något, till exempel specialpedagoger. Så att 

man får stöd och hjälp när det väl uppstår. Det finns även fantastiska sidor på nätet om kultur 

som man kan kolla på.” De anser att internet är en lätt väg till information för att arbeta med 

mångkultur när det blir aktuellt i deras arbete. 
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6. Diskussion 

I detta avsnitt redovisas metoddiskussion, resultatdiskussion, implikationer för 

yrkesuppdraget samt förslag på vidare forskning. Resultatdiskussionen kommer att delas upp 

under två rubriker; Monokultur, mångkultur eller interkultur samt Arbetsformer i ett 

mångkulturellt uppdrag ur ett sociokulturellt respektive ett interkulturellt perspektiv. 

6.1 Metoddiskussion 

För att få en mer djupgående information om hur förskolorna arbetar med det mångkulturella 

uppdraget har kvalitativ metod i form av gruppintervjuer varit givande för vår studie. Vi valde 

gruppintervju för att respondenterna tillsammans skulle kunna ge en förklaring och få fram 

olika perspektiv. Dahlin-Ivanoff (2016) anser att flera personer kan bidra till flera perspektiv 

och olika sätt att tänka. Detta tycker vi att vi fick från både förskola A och förskola B, då 

förskollärarna var lika delaktiga och gav stöd till varandra under intervjun. Under båda 

intervjuerna måste vi ta hänsyn till att det kan ha funnits risk för grupptryck under intervjun 

som enligt Harboe (2013) kan påverka personliga åsikter. Detta var ingenting som vi kunde 

uppleva från varken förskola A eller förskola B men något som vi måste ta i beaktande. De 

frågor som ställdes under intervjun skapade ett mer djupgående samtal i förskola A och det 

var därför svårt att hinna ställa alla frågor då dem hade så mycket att berätta. Trots detta fick 

vi svar på alla frågor då vi ansåg att förskollärarna belyste alla frågor under samtalets gång. I 

förskola B var svaren inte lika ingående vilket innebar att vi fick använda intervjufrågorna 

och följdfrågorna för att få igång samtalet när det behövdes. Detta kan ha påverkats av att vi 

under intervjun i förskola B satt i barngruppen under intervjun medan vi i förskola A satt 

ostört i personalrummet. Under båda intervjuerna blev vi störda och avbrutna av att det kom 

in personal som ville tala med respondenterna vilket påverkade att de inte slutförde meningen 

som de höll på med. I förskola B var en förskollärare tvungen att hjälpa ett barn vilket kan ha 

påverkat svaren under intervjun då förskolläraren var borta en liten stund och missade en del 

av samtalet. Vi fick inte ta del av material som efterfrågades av förskola B medan förskola A 

hade tagit med sig material som de använder inom verksamheten. Eriksson-Zetterqvist och 

Ahrne (2015) anser att intervjun kan stärkas med hjälp av material och dokument. Vi hade 

velat se mer material än vi fick ta del av för att få mer information om hur arbetsformerna 

används. Vi måste ta hänsyn till att vi inte var nog tydliga i informationsbrevet. 

 

Att vi använt oss av en ljudinspelning gjorde att vi kunde återspegla allt som sades under 

intervjun vilket gjorde det enkelt då vi skulle transkribera materialet. Det vi däremot upplevde 
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under transkriberingen av förskola B var att det ibland var svårt att höra vissa ord då det var 

barn som pratade i bakgrunden. Då det endast var två ord som inte var hörbara påverkar det 

inte resultatet. Vi ansåg likt Eriksson- Zetterqvist och Ahrne (2015) att ljudinspelningen på ett 

trovärdigt sätt kunde återge intervjun. Efter att materialet transkriberats upptäckte vi att vissa 

svar och följdfrågor hade kunnat utvecklas, speciellt inom förskola B. Att endast använda sig 

av ljudinspelning och inte anteckna under intervjun ansåg vi vara en fördel då vi tillsammans 

kunde uppmärksamma ansiktsuttryck, gester och miner. Det som däremot inte kom med i 

ljudinspelningen var respondenternas kroppsspråk vilket gjorde det svårt att komma ihåg när 

de använde sig av vissa uttryck. Detta måste vi se som en nackdel med att inte anteckna under 

intervjun. Både förskola A och förskola B hade avsatt en specifik tid för hur länge intervjun 

kunde pågå. Detta påverkade hur samtalet tog form då vi kände oss stressade och ville hinna 

med att ställa alla frågor.  

 

Vi valde medvetet att ta en förskola där antalet flerspråkiga barn var många och en förskola 

där det endast fanns ett fåtal flerspråkiga barn. Vi är medvetna om att resultatet kunde ha sett 

annorlunda ut vid val av andra förskolor. Därför tror vi inte att studien kan genomföras igen 

på ett tillförlitligt sätt. Dels för att det inte går att finna två exakt likadana förskolor med 

samma barngrupp och dels för att intervjun inte kommer att utföras på samma sätt. Utifrån vår 

teoretiska utgångspunkt har vi även tolkat hur de använder sig av arbetsformer och beskriver 

det mångkulturella uppdraget. Hur vi tolkar förskolorna mångkulturella uppdrag utifrån 

studiens utgångspunkt blir därmed svårt att efterlikna. 

6.2. Monokultur, mångkultur eller interkultur 

I Förskola A kan det mångkulturella uppdraget beskrivas som att mediering främst används i 

arbetet för att kunna synliggöra varje barns enskilda perspektiv om hur de förstår och 

upplever sin omvärld. Detta stämmer överens med Säljö (2014) som anser att mediering 

innebär att människor samspelar med varandra med hjälp av olika artefakter för att kunna 

förstå och uttrycka sig i sin omvärld. I förskola B används medierande redskap i sammanhang 

med högtider för att utveckla lärande och kunskap om svenska traditioner. Samspel kan på så 

sätt urskiljas från både förskola A och förskola B men det framträder på olika sätt. Förskola A 

ser samspel som en möjlighet att lyfta fram olika perspektiv för att skapa en gemenskap, 

medan förskola B skapar en gemenskap utifrån högtider.  
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Hur samspelet tar form i båda förskolorna speglar sig i förskollärarnas intresse av att jobba 

med mångkultur. I förskola A blev intresset synligt i både hur det arbetar med mångkultur 

men också i hur de beskriver uppdraget. I Förskola A framgår det att förskollärarna ständigt 

reflekterar över sitt egna förhållningssätt och hur de kan skapa möjlighet till att stödja barnens 

språk och kommunikativa förmåga med hjälp av olika artefakter. Detta kan kopplas till 

Lahdenperä (2010) om hur ett interkulturellt arbete kan synliggöras om läraren blir medveten 

om olika sätt att stödja, tänka, handla, utforska och framföra olika perspektiv. Lahdenperä 

anser att det även handlar om att reflektera över sin egen och andras utgångspunkter. I 

förskola B är det förutom barngruppens sammansättning också förskollärarnas intresse som 

styr det mångkulturella arbetet i förskolan. Förskollärarna anser att det inte finns intresse av 

att arbeta med olika kulturer och religioner när de inte har flerspråkiga barn i barngruppen. 

Förskola B hänvisar oftast till dem när de talar om flerspråkiga barn vilket kan relateras till 

Lunneblad (2009) studie där pedagogernas tal om barn och föräldrar artikuleras om att det är 

en föreställning om vi och dem. Enligt Lpfö98 (Skolverket, 2016) ska alla förskolor arbeta 

med mångkultur där barngruppens utformning inte ska ha någon betydelse. Förskolor ska 

arbeta med mångkultur oavsett om intresset finns eller inte. Det ska även arbetas med oavsett 

barngruppens sammansättning av få flerspråkiga barn eller många flerspråkiga barn. Arbetet 

med mångkultur ingår i uppdraget och kan därmed inte utebli. 

 

I Förskola A talar de om barns olikheter som en tillgång i förskolan och att det är viktigt att 

lyfta det i arbetet. Skolverket (2013b) framhäver att en likvärdig skola inte behöver betyda att 

det ska vara lika för alla utan att likvärdigheten är viktigt för att vi är olika. I arbetet med 

värdegrunden är det därför viktigt att se olikheter som en tillgång. Förskola A uttrycker inte 

bokstavligen att de arbetar med respekt och likabehandling men detta tycker vi tydligt 

framkommer då förskollärarna ser varje barn som bärare av sin egen kultur i deras arbeta med 

mångkultur. Förskola B uttrycker att det är viktigt att barnen behandlas lika och med respekt 

när det kommer till att arbeta med mångkultur men det var ingenting som framkom utifrån 

deras svar i hur det arbetar med mångkultur. Lunneblad (2013a) anser att begreppet 

mångkultur även handlar om att varje barn har en personlig historia med sig och kunna 

synliggöra det i verksamheten. För att kunna ta del av andras olika kulturer måste olika 

perspektiv lyftas med hjälp av språk och kommunikation. Detta stämmer överens med Säljö 

(2017) som anser att människan tidigt lär sig att kommunicera och interagera med andra vilket 

skapar en förståelse mellan varandra på så sätt att människan tar del av andras perspektiv. 

Även i Lpfö98 (Skolverket, 2016) framkommer det att barnen ska få möjlighet att förstå och 
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leva sig in i andras perspektiv. I förskola A försöker förskollärarna synliggöra alla barns 

perspektiv medan de i förskola B inte lyfter fram olikheter som en tillgång. 

 

Förskola B anser att det är viktigt att förklara för barn och föräldrar varför de firar högtider 

och har exempelvis en adventsvandring. Detta kan liknas vid Runfors (2003) forskning på 

både skol- och förskolemiljö där pedagoger försöker söka efter det som förenar barnen i deras 

arbete, vilket är det svenska språket och traditioner. Vi kan även dra en koppling till att det 

mångkulturella arbetet i förskola B kan leda till monokultur då resultatet visar att Förskola B 

endast arbetar med svenska traditioner. Lahdenperä (2010) framhåller att ett monokulturellt 

synsätt kan innebära att förskolor endast arbetar med det svenska språket och inte 

modersmålet. Detta kan leda till att ett minoritetsfolk helt överger sin egen kultur och 

anpassar sig till majoritetsbefolkningens kultur. Förskollärarna vid förskola B beskriver att 

arbetet hade sett annorlunda ut om de hade haft flerspråkiga barn fastän det inom 

verksamheten finns ett barn som är flerspråkigt på förskolan. Detta kan liknas vid Lunneblads 

(2006) kritik om hur arbetet med mångkultur oftast relateras till förskolor som har många 

flerspråkiga barn och inte hur alla förskolor kan arbeta med det. Vad det mångkulturella 

uppdraget innebär blir därmed något som förskollärarna måste reflektera över oavsett hur 

barngruppen ser ut.  

 

Utifrån resultatet kunde vi se att förskola A arbetar med mångkultur dagligen medan förskola 

B endast kopplar arbetet med mångkultur till högtider. Vi ställer oss kritiska till om förskola 

B arbetar mångkulturellt i relation till förskolans mångkulturella uppdrag då de inte lyfter 

barnens enskilda perspektiv och olikheter som en tillgång. För att förskolor ska kunna arbeta 

med mångkultur krävs ett interkulturellt förhållningssätt som synliggörs i förskola A men inte 

förskola B. I arbetet med mångkultur inom förskolan är det därför viktigt att vi frågar oss 

själva vem det är som definierar olikheter och skillnader i den kulturella mångfalden och 

utifrån vems kultur, normer och perspektiv som skillnader framstår (Lunneblad, 2013a). 

Utifrån resultatet från båda förskolorna ser vi vikten av att arbetet med mångkultur även ska 

innehålla ett interkulturellt förhållningssätt. Betydelsen av begreppen mångkultur och 

interkultur behöver förskollärare ha kunskap om för att förskolan ska kunna arbeta med det 

mångkulturella uppdraget som bland annat innebär respekt och likabehandling för alla barn. 
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6.3 Arbetsformer i ett mångkulturellt uppdrag ur ett sociokulturellt respektive ett 

interkulturellt perspektiv 

Enligt resultatet framkommer det att de artefakter som används av förskolorna i deras 

arbetssätt kan relateras till det sociokulturella perspektivet om hur artefakter skapas av vår 

kultur. I förskola A används artefakter för att utveckla barnens språkliga och kommunikativa 

förmåga. Artefakterna skapas utifrån barnens behov och förutsättningar för att alla ska ha 

möjlighet till att kunna uttrycka sig. Detta är i enlighet med Säljö (2014) som menar att 

redskap och fysiska verktyg inte är givna av naturen utan skapas utifrån kulturella 

sammanhang som produceras för att användas för specifika syften. Det kan även liknas vid 

interkulturellt perspektiv där det är viktigt att ta vara på möjligheten att skapa något nytt i 

möten med andra där ens etnicitet och identitet inte är given utan oförutsägbar (Lahdenperä, 

2010). I förskola A produceras redskap för att användas till verksamheten för att varje barn 

ska kunna uttrycka sig och göra sig förstådd. Förskola B använder i jämförelse med förskola 

A redan artefakter som är skapta av sin kultur i relation till högtider. Detta kan relateras till 

Säljö (2014) som anser att artefakter är skapta av sin kultur som nästkommande generation 

kommer att använda. Förskola A skapar artefakter utifrån deras nuvarande kultur medan 

förskola B använder artefakter som redan är skapta av tidigare generationer. I det 

interkulturella arbetet framhäver UNESCO (2006) vikten av att arbeta med 

undervisningsmaterial som ger kunskap om traditioner, språk, historia och kultur. Detta 

genom att använda sig av undervisningsmetoder som är kulturellt lämpliga till exempel 

genom berättande, drama, poesi och sång. Enligt Säljö (2017) kan detta innebära att kunna 

kommunicera med hjälp av olika kulturella och sociala uttryck. Detta kan kopplas till både 

förskola A och förskola B men på olika sätt. Förskola A använder sig av sång, musik, dans 

och böcker i deras kreativa arbetssätt dagligen medan förskola B använder pyssel och sång 

kopplat till svenska traditioner med fokus på högtider. 

 

Förskola A använder verbal och icke verbal kommunikation tillsammans med kreativa 

arbetssätt. Det redskap som används är teckenstöd och bildstöd för att barnen ska kunna 

uttrycka sig och kunna förstå varandra. Detta stämmer överens med Säljö (2017) som anser att 

språket har olika uttrycksätt där det talade, bildliga och skrivna språket samverkar med gester, 

miner, tecken och bilder. Förskola A använder många av dessa olika uttrycksformer för att 

kunna kommunicera med barnen och för att de ska förstå varandra. Förskollärarnas 

arbetsformer kan även beskrivas utifrån ett interkulturellt arbete som enligt Lahdenperä 

(2010) innebär att stimulera meningsskapande kommunikation, skapa öppenhet för olika 
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kulturella uttryck och att kunna växla mellan olika perspektiv. I alla olika arbetssätt 

framkommer kommunikation på ett eller annat sätt i förskola A för att synliggöra olika 

perspektiv. För att kommunikationen ska ske i samspel kan vi se att förskollärarna använder 

sig av kommunikativa stöttor i deras arbete. Enligt Säljö (2014) innebär scaffholding att man 

stödjer barnet i deras lärande att göra något som barnet inte skulle kunna klara av att utföra på 

egen hand genom att vägleda, uppmuntra och reflektera tillsammans med barnet. I förskola A 

framkommer det att förskollärarna använder sig av scaffholding i många olika sammanhang 

med hjälp av bildstöd för att till exempel vägleda barnen i hallen, uppmuntra till att uttrycka 

sig på olika sätt och reflektera över vad det är dem ser på bilden. Vi kan även koppla detta till 

den proximala utvecklingszonen och deras arbete med bland annat lotto där förskollärarna ger 

det verktyg som behövs för att barnet sedan ska kunna utföra det på egen hand. Detta syntes 

utifrån resultatet där barnet lärt sig meningar på olika sätt. Vissa genom att upprepa meningar 

medan andra lär sig genom att se och samtala om bilderna tillsammans med andra. Enligt 

Säljö (2017) utmanas individen över sin nuvarande kunskapsnivå där personen får stöd och 

hjälp av exempelvis en kompis eller vuxen inom ämnet för att sedan kunna genomföra det 

själv. Vi kan även se att barnet approprierat kunskap då barnen själva kan uttrycka meningen 

på sitt eget sätt. Detta kan kopplas till Säljö (2014) som anser att barnet i samspel med 

människor approprierar kunskap för att sedan kunna agera.  

  

Enligt resultatet försöker förskola A hitta egna metoder för att kommunicera med barn och 

föräldrar med hjälp av medierande redskap. Interkultulturalitet som arbetsform kräver därför 

ett ledarskap som stimulerar lärande genom meningsskapande kommunikation (Lahdenperä, 

2010). Detta kunde man se från förskola A då förskollärarna uppmanar både föräldrar och 

barn till tala sitt modersmål. De anser att barnen på så sätt har lättare att lära sig det svenska 

språket. Detta bekräftar Wagner, Strömqvist och Uppstad (2010) då forskningsresultat visat 

att flerspråkiga barn har större språkliga och kognitiva fördelar av sin flerspråkighet desto 

högre språklig kompetens de har i båda språken. Lpfö98 (Skolverket, 2016) framhäver att alla 

barn har rätt att utveckla kunskaper i både det svenska språket och i sitt modersmål. I arbetet 

med flerspråkiga barn är det viktigt att använda en mångfald av uttryck och gestaltningar då 

förskolläraren kan stimulera barnen till ett lustfyllt lärande. I förskola B framkommer det inte 

hur förskolorna arbetar med språket förutom att de är medvetna om att språkoteket finns att 

tillgå utifall att det blir relevant i deras arbete. Utifrån resultatet kan vi tydligt se att språk och 

olika kommunikationsuttryck kan skapa möjligheter i arbetet med mångkultur då det ger 

utrymme för varje enskilt barn att kunna uttrycka sig på olika sätt. Om arbetet med 
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mångkultur endast sker vid specifika tillfällen som till exempel vid traditioner och högtider 

kan det leda till att det inte genomsyrar det vardagliga arbetet med mångkultur. Det kan i sin 

tur påverka arbetet med värdegrunden och arbetet mot en likvärdig förskola. Enligt Lorentz 

(2013) kan begreppet interkulturalitet förverkligas om förskolan arbetar med värdegrunden 

och människors lika värde.  

6.4 Implikationer för yrkesuppdraget 

I förskolan ska alla arbeta med mångkultur oavsett hur barngruppen ser ut. Det 

mångkulturella uppdraget grundar sig i värdegrunden och likabehandling. I fall förskolan inte 

intar ett interkulturellt förhållningssätt och ser olikheter som en tillgång kan det bidra till att 

det inte skapas en likvärdig förskola för alla. Arbetet med mångkultur kan inte enbart handla 

om våra traditioner, religioner och högtider utan det handlar även om att se alla barns 

personliga historia. Detta kan synliggöras om barnet får tillgång till kommunikation där barnet 

kan få ta del av olika uttryckssätt. I arbetet med mångkultur är det därför av vikt att varje 

pedagog reflekterar över sitt eget förhållningssätt och hur olika perspektiv kan lyftas fram i 

förskolan för att inta ett interkulturellt arbetssätt och förhållningssätt. !

6.5 Förslag på vidare forskning 

Förslag på vidare forskning skulle kunna vara att ta reda på varför inte alla förskolor intar ett 

interkulturellt förhållningssätt samt vad det kan bero på? Det skulle även vara intressant att 

forska om hur man kan göra för att öka medvetenheten kring att arbeta med mångkultur inom 

förskolan. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Referenslista 

Ahrne, G., & Svensson, P. (2015). I kvalitativa metoder och samhällsvetenskap. I G. Ahrne &    

P. Svensson (Red.).  Handbok i kvalitativa metoder. (2., [utök. och aktualiserade] 

uppl.)(s.8-16). Stockholm: Liber. 

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. (2., [rev.] uppl.) Malmö: Liber. 

Bunar, N. (2001). Skolan mitt i förorten: Fyra studier om skola, segregation, integration och 

multikulturalism. Stockholm: Brutus Östlings bokförlag Symposion. 

Dahlin-Ivanoff, S. (2015). Fokusgruppdiskussioner. I G. Ahrne & P. Svensson (Red.). 

Handbok i kvalitativa metoder. (2., [utök. och aktualiserade] uppl.)(s.81-92). 

Stockholm: Liber. 

Ekstrand, B., & Nadarevic, S. (2010). Mångkulturalism i lärarutbildningen Hur förbereder 

samhället sina blivande lärare? i Pedagogisk forskning i Sverige vol.15, nr.4. Göteborg: 

Institutionen för pedagogik och specialpedagogik Göteborgs Universitet. 

Eriksson-Zetterqvist, U., & Ahrne, G. (2015). Intervjuer.  I G. Ahrne & P. Svensson (Red.).  

Handbok i kvalitativa metoder. (2., [utök. och aktualiserade] uppl.)(s.34-54). 

Stockholm: Liber. 

Gjervan, M., Andersen, C.E., & Bleka, M. (2006). Se mangfold!: perspektiver på flerkulturelt 

arbeid i barnehagen. Oslo: Cappelen Akad. 

Harboe, T. (2013). Grundläggande metod: den samhällsvetenskapliga uppsatsen. (1. uppl.) 

Malmö: Gleerup. 

Gruber, S., & Puskás, T. (2013). Förskolan i det mångkulturella samhället. Från invandrarbarn 

till flerspråkiga barn. I P. Björk-Willén., S. Gruber. & T. Puskás (Red). Nationell 

förskola med mångkulturellt uppdrag. (s. 24-44). (2. uppl.) Stockholm: Liber. 

Johansson, G., & Åstedt, I-B. (1996). Förskolans utveckling; fakta och funderingar. 

Stockholm: HLS. 

Kvale, S., & Brinkmann, S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. (3. [rev.] uppl.) 

Lund: Studentlitteratur. 

Lahdenperä, P. (2010). Mångfald som interkulturell utmaning. I P. Lahdenperä. & H. Lorentz. 

(Red.). Möten i mångfaldens skola: interkulturella arbetsformer och nya pedagogiska 

utmaningar. (s. 15-39) (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

Lunneblad, J. (2006). Förskolan och mångfalden. En etnografisk studie på en förskola i ett 

multietniskt område. Göteborgs Universitet. 

Lunneblad, J. (2009). En målsättning för de Andra: Förskolepedagogers tal om barn och 

föräldrar under planering och utvärdering på en förskola med en kulturellt blandad 



!

barngrupp. Nordisk barnhageforskning. 2(3), s. 115-125. Från 

https://journals.hioa.no/index.php/nbf/article/view/251/265 

Lunneblad, J. (2013a). Den mångkulturella förskolan: motsägelser och möjligheter. (2., [rev.] 

uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

Lunneblad, J. (2013b). Tid till att bli svensk. En studie av mottagandet av nyanlända barn och 

familjer i den svenska förskolan. Nordisk barnhageforskning. 6(7), s. 1-14. Från 

https://journals.hioa.no/index.php/nbf/article/view/339/578 

Lorentz, H. (2013). Interkulturell pedagogisk kompetens: integration i dagens skola. (1. uppl.) 

Lund: Studentlitteratur. 

Proposition. (1976/77:22). Om statsbidrag till hemspråksundervisning till invandrarbarn. 

Stockholm: Inrikesdepartementet. 

Proposition. (1997/98:16). Sverige framtiden och mångfalden: Från invandrar- till 

integrationspolitik. Stockholm: Inrikesdepartementet. 

Rennstam, J., & Wästerfors, D. (2015). Att analysera kvalitativt material. I G. Ahrne & P. 

Svensson (Red.).  Handbok i kvalitativa metoder. (2., [utök. och aktualiserade] uppl.)(s. 

220-236). Stockholm: Liber. 

Runfors, A. (2003). Mångfald, motsägelser och marginaliseringar: en studie av hur 

invandrarskap formas i skolan. Diss. Stockholm: Univ., 2003. Stockholm. 

Skans, A. (2011). En flerspråkig förskolas didaktik i praktiken. Licentiatavhandling Malmö: 

Malmö högskola, 2011. Malmö. 

Stier, J. (2017). Interkulturellt arbete i förskolan. I B. Riddarsporre & S. Persson (Red.). 

Utbildningsvetenskap för förskolan. (2. Utg.) (s. 287–304). Stockholm: Natur & Kultur. 

Skollagen. (2010:800). Med lagen om införandet av skollagen (2010:801). Stockholm: 

Norstedts juridik. 

Skolverket. (2013a). Förskolans och skolans värdegrund: förhållningssätt, verktyg och  

metoder. ([Ny], rev. [utg.]). Stockholm: Skolverket. 

Skolverket. (2016). Läroplan för förskolan Lpfö98. (2., rev. uppl.) Stockholm: Skolverket. 

Skolverket. (2018). Redovisning av uppdrag om en översyn av läroplan för förskolan. 

Stockholm: Utbildningsdepartementet. 

SOU. (1972:26). Förskolan 1, Betänkande angivet av 1968 års barnstugeutredning. 

Stockholm: Socialdepartementet.  

SOU. (1972:27). Förskolan 2, Betänkande angivet av 1968 års barnstugeutredning. 

Stockholm: Socialdepartementet.  



!

SOU. (1974:69). Invandrarutredningen 3, Invandrarna och minoriteterna: huvudbetänkande 

av Invandrarutredningen. Stockholm: Liber.  

SOU. (1982:43). Språk- och kulturstöd för invandrar- och minoritetsbarn i förskoleåldern: 

betänkande. Utredning om språkminoriteter i förskoleåldern. Stockholm: Liber förlag. 

Säljö, R. (2014). Lärande i praktiken: ett sociokulturellt perspektiv. (3. uppl.) Lund: 

Studentlitteratur. 

Säljö, R. (2015). Lärande: en introduktion till perspektiv och metaforer. (1. uppl.) Malmö: 

Gleerup.  

Säljö, R. (2017). Den lärande människan - teoretiska traditioner. I U. P. Lundgren, R. Säljö & 

C. Liberg (Red.) Lärande, skola, bildning. (Fjärde utgåvan, reviderad) (s.). Stockholm: 

Natur & Kultur. 

SCB. Statistiska centralbyrån. (1994-2015). Källa: SCB: informationsskrift från Statistiska 

centralbyrån. Örebro: Statistiska centralbyrån (SCB).  

Svensson, P. (2015). Teorins roll i kvalitativ forskning. I G. Ahrne & P. Svensson 

(Red.).  Handbok i kvalitativa metoder. (2., [utök. och aktualiserade] uppl.)(s. 208-219). 

Stockholm: Liber. 

UNESCO. (2006). Guidelines for intercultural education. United Nations Educational, 

Scientific and cultural organization, ED-2006/WS/59(CLD 29366), s. 1-46. Från 

http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001478/147878e.pdf 

Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet. 

Vygotskij, L.S. (1995). Fantasi och kreativitet i barndomen. Göteborg: Daidalos. 

Wagner, Å-K., Strömqvist, S., & Uppstad, P-H. (2010). Den flerspråkiga människan. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



!

Bilaga 1 

Intervjufrågor 

• Hur ser ni på förskolans mångkulturella uppdrag? 
(Enligt Lpfö98 (Skolverket, 2016) ska förskolan sträva efter att varje barn känner 
delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer.) 

 
• Hur arbetar ni med förskolans mångkulturella uppdrag inom verksamheten? 

 
• Vad använder ni för material i ert mångkulturella arbete? 

Följdfrågor: Hur används det? Berätta om ert material som ni har tagit med er.  
 

• Hur arbetar ni med mångkultur för barn som är flerspråkiga?  
(Utifrån förskolans mångkulturella uppdrag som enligt Lpfö98 (Skolverket, 2016) 
innebär att förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin kulturella identitet 
samt sin förmåga att kommunicera på svenska och på sitt eget modersmål?) 

 
• Hur arbetar ni med mångkultur för barn som inte är flerspråkiga? 

 
• Vad anser ni vara det viktigaste i arbetet med mångkultur? 

 
• Vad ser ni för utmaningar/möjligheter med det mångkulturella arbetet?  

 
• Vad behöver utvecklas när det kommer till att arbeta med mångkultur inom er 

förskola?  
!
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Bilaga!2 

Hej, 
 

Vi är två förskollärarstudenter från Luleå tekniska universitet vid namn Josefin Hjelm och 
Sara Andersson som just nu har påbörjat vårt examensarbete. Vi kommer att skriva om 
mångkultur i förskolan där vi kommer att utföra intervjuer på två olika förskolor för att ta reda 
på hur verksamheterna arbetar med det mångkulturella uppdraget.  
 
Vi kommer att använda oss av gruppintervju för att samla in material till vårt arbete som 
kommer att ta ungefär en halvtimme och intervjun kommer att dokumenteras med 
ljudinspelning. Inspelningen kommer enbart att användas till arbetet och raderas så fort vi har 
använt det klart. Inför intervjun ser vi gärna att ni tar med material i form av bilder, 
utklädningskläder, dokument, sångkort, böcker, instrument eller andra saker från miljön som 
ni anser är relevant i ert arbete med mångkultur. I resultatdelen kan det förekomma att vi 
använder direkta citat av det ni sagt under intervjun, men detta kommer inte att innehålla 
några namnuppgifter.  
 
Vi är tacksamma för att ni ställer upp på intervjun och gör detta möjligt för oss, vi ser 
framemot att få träffa er. Har ni frågor eller funderingar så får ni gärna kontakta oss enligt 
kontaktuppgifter nedan. 
 
Med vänliga hälsningar 
Josefin Hjelm & Sara Andersson 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


