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Abstract 
The purpose of the study is to contribute with knowledge of educators’            
perspectives on cultural diversity work. The purpose is answered based on           
three questions.  

The study is a qualitative method where interview a walking interview are            
selected as a data collecting method. An intercultural perspective is the           
theoretical framework for the study. Key concepts that are seen to explain            
important areas of the intercultural perspective are intercultural and         
multiculturalism, diversity and interculturalism.  

The result describes, among other things, educators’ perspectives on and          
working methods with cultural diversity in preschool. Important conclusions         
are that the educators describe a limited view of diversity and culture, but at              
the same time have a positive mind towards cultural diversity. There is great             
willingness among educators to work with cultural diversity while the results           
show that educators see a challenge in implementing the cultural diversity           
work of the younger children.  

 

Keywords: Cultural diversity, Culture, Intercultural, Preschool, Preschool       
educators 
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Sammanfattning 

Syftet med studien är att bidra med kunskap om pedagogers perspektiv på det 
kulturella mångfaldsarbetet. Syftet besvaras utifrån tre frågeställningar. 
 
Studien utgör en kvalitativ metod där intervju och vandringsintervju är valt           
som datainsamlingsmetod. Ett interkulturellt perspektiv utgör den teoretiska        
ramen för studien. Centrala begrepp som ses att förklara viktiga områden           
inom perspektivet är interkultur och mångkultur, mångfald, och        
interkulturalitet. 

 
Resultaten beskriver pedagogers perspektiv på och arbetssätt med kulturell 
mångfald i förskolan. Viktiga slutsatser är att pedagogerna beskriver en 
begränsad syn på mångfald och kultur, men att de samtidigt har en positiv 
föreställning om kulturell mångfald. Det finns en stor vilja bland 
pedagogerna till att arbeta med kulturell mångfald samtidigt som resultaten 
visar att pedagogerna ser en utmaning med att implementera det kulturella 
mångfaldsarbetet hos de yngre barnen.  
 
 
 

Nyckelord: Förskola, Interkultur, Kultur, Kulturell mångfald, Mångfald,       
Pedagoger i förskolan 
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1 INLEDNING 

 

Studien som presenteras här ingår som en del av förskollärarutbildningen vid           
Karlstad universitet. Studien handlar om det kulturella mångfaldsarbetet i         
förskolan och hur detta arbete materialiseras i den fysiska miljön. Studien har            
en utgångspunkt i det interkulturella perspektivet som också är grund för teori            
och analys. Efter fem års arbete inom förskolan har jag sett hur            
mångfaldsarbetet ofta fick uttryck i den fysiska miljön till exempel genom           
flaggor och kartor på väggen samt ord som “Välkommen”, “Hej”, eller           
“Hejdå” på flera olika språk. Intrycken var att dessa förekomster blev ganska            
lika på flera förskolor och jag undrade mycket över varför det blev så. Det              
har väckts en nyfikenhet gällande pedagogernas syfte med att påpeka          
barngruppens olika nationaliteter på detta sätt. 

Arbetet med kulturell mångfald i förskolan är viktigt och ett högst aktuellt            
område med bakgrund i läroplan för förskolans formuleringar. Läroplanen         
förespråkar förskolan som en social och kulturell mötesplats samt påpekar att           
barnets förståelse av värdet av mångfald ska vara i fokus (Skolverket, 2018).            
Samtidigt ser vi att internationaliseringen ökar och att vi är ett mångkulturellt            
samhälle (Lunneblad, 2018). Förskolan avspeglar samhället och förskolans        
arbete blir att förbereda barn på den internationaliserade värld de möter           
genom att stärka deras förståelse för kulturell mångfald (Skolverket, 2018).          
Läroplanens formuleringar angående kulturell mångfald och andra kulturella        
uttryck pekar mot ett interkulturellt förhållningssätt (Lahdenperä, 2018). Att         
utveckla förskolan utifrån verksamheternas mångfald bland personal,       
vårdnadshavare och barn är arbetssättet i interkulturaliteten. 

Problemområde uppstår när stereotypa tankar och hållningar får påverka         
arbetet med kulturell mångfald i förskolan. Detta kan vara ett direkt hinder            
för en interkulturell utveckling och riktning som läroplanen antyder. Arbetet          
med mångfald riskerar att bli lite flexibelt, samt att en del arbete bara görs              
utan att tänka utifrån en didaktisk innebörd. Pedagoger som kategoriserar och           
bidrar till stereotypa tankar omkring områden som mångfald, kultur,         
flerspråkighet, bidrar till att existerande etniska maktordningar och hierarkier         
får gälla. Ett viktigt arbete för pedagoger i förskolans verksamheter är att vara             
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goda rollfigurer för barnen. Pedagogers förhållnings- och arbetssätt påverkar         
barn och barngrupp och är viktiga faktorer i arbetet med att förebygga rasism             
och diskriminering bland barnen (Lahdenperä, 2018). Därför är det viktigt att           
pedagoger i förskolan arbetar utifrån ett interkulturellt perspektiv på kulturell          
mångfald. 

Den fysiska miljön som omger barn och hur den formas har betydelse för             
barns vardag i förskolan. Rum och plats är inte bara något som människor             
gör, utan att rummet och platsen gör människorna. På så vis är inte rum och               
plats utan betydelse men konstrueras utifrån människors sociala handlingar,         
relationer och maktanspråk (Brömssen, 2016). Hur miljön utformas kan         
därför både förstärka och försämra barns lärande. Miljön är betydelsefull för           
att barnen ska känna sig välkomna och få känsla av tillhörighet. Ofta vanligt             
att markera barngruppens nationaliteter med flaggor. Tanken är nog att visa           
mångfalden som finns, men fokus hamnar då på olikheter. Som pedagog är            
det viktigt att ifrågasätta och tänka över vad en som vuxen egentligen            
förmedlar i sådana praktiker. Den miljö som konstrueras för barnen är också            
den miljö barnen tar lärdom ifrån och utvecklar sig själva i. Utifrån            
Brömssens (2016) förståelse för rum och plats blir pedagogers         
förhållningssätt till kulturell mångfald centralt och viktigt då detta sätter sina           
spår i den fysiska miljön och i slutändan formar barn som individer.  

Min problemformulering handlar om hur mångtydiga begrepp som mångfald,         
kultur, flerspråkighet förstås och praktiseras av pedagoger i förskolan. Detta          
ses utifrån bakgrunden av forskning som visar på utmaningar inom områden           
som språk, integration och förhållningssätt.  

 

1.1 Bakgrund 

Idag räknas Sverige som ett mångkulturellt samhälle (Lunneblad, 2018). Den          
globala utveckling och internationalisering leder till att många olika kulturer          
och nationaliteter samlas och lever tillsammans på olika arenor. Detta speglar           
sig också i förskolans verksamheter och påverkar förskolans uppdrag.  

Diskussionen om det mångkulturella samhället har gått fram och tillbaka          
genom tidernas gång. En invandringspolitik växte fram i Sverige under 60-           
och 70-talet. Invandrar- och minoritetsutredningen (Proposition 1975:26)       
önskade att stärka integrationstänkandet genom att skapa större jämlikhet         
mellan invandrare och svenskar. Vidare in på 90-talet ifrågasätts denna          
integrationspolitik och begreppet mångfald införs då huvudtanken är att         
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samhällsgemenskapen ska byggas på hela samhällets mångfald genom att         
också inkludera invandrare och svenskar. Tanken är att samhällsutvecklingen         
ska präglas av ömsesidig respekt och tolerans (Proposition 1997/98: 16).          
Därmed har begreppet mångfald stor betydelse i integrationspolitiken med         
tanke på förståelse av det mångkulturella samhället, samt har en positiv           
betoning med en vision om det möjliga (Lunneblad, 2018). 

Invandringspolitiken som växer fram under 70- och 80-talet fram präglar          
också arbetet i förskolorna. Invandrarbarn ansågs att slitas mellan de normer           
och värderingar som fanns både i hemmet och på förskolan.          
Utvecklingspsykologin var framträdande under denna period och det fanns         
bekymmer för att invandrarbarn kom i en psykologisk kris på grund av            
påverkning från både hem och förskola (Lunneblad, 2018). Vidare fick språk-           
och kulturstöd en stor framväxt på 80-talet då det ansågs att denna typ av              
stöttning skulle bespara barnen från en inre kris. Utvecklingen vidare har haft            
fokus på att även stöda invandrarbarn i svenska som andraspråk och barnen            
anses att vara omgivna av det svenska samhället samtidigt som det finns            
starka band till familjens ursprungsland och kultur. Detta kan skapa          
konflikter och kollisioner (Lunneblad, 2018). Genom att prägla barns uppväxt          
med olika kulturer samt lära känna och förstå dem, få insyn i andras normer-              
och värdesystem, handlingsmönster, traditioner och språk, är tanken att         
motverka risken för konflikter samtidigt som barnen får utveckla sin egen           
identitet (Lunneblad, 2018).  

I ett större och globalt världsperspektiv uppfattas det som önskvärt med           
människor som visar förståelse för andras kulturer och livsvärldar         
(Lunneblad, 2018). Här är allas bidrag viktigt, då också mångfaldsarbetet i           
den svenska förskolan. Detta kan tolkas att synas i läroplanen för förskolan            
genom en formulering gällande kulturell mångfald och barns förståelse för          
kulturella uttryck: 

Det svenska samhällets ökande internationalisering ställer höga krav på människors          
förmåga att leva med och förstå de värden som ligger i kulturell mångfald.             
Förskolan är en social och kulturell mötesplats som ska främja barnens           
förståelse för värdet av mångfald. Kännedom om olika levnadsförhållanden         
och kulturer kan bidra till att utveckla en förmåga att förstå och leva sig in i                
andras människors villkor och värderingar. Utbildningen i förskolan ska lägga          
grunden för barnens förståelse för olika språk och kulturer. (Skolverket, 2018,           
ss. 5–6) 

 

Formuleringen kan tolkas som en önskan om att öka förståelsen för kulturell            
mångfald och förbereda barnen inför den internationaliserade värld de möter          
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senare i livet. Lahdenperä (2011) menar att läroplanen för förskolans          
formuleringar är kopplat till ett interkulturellt förhållningssätt. Detta för att          
interkulturellt arbetssätt handlar om att utveckla verksamheten utifrån        
mångfalden som representeras hos barn, vårdnadshavare och personal        
(Lahdenperä, 2011). 

 

1.1.1 Bakgrund för interkulturellt perspektiv 

På 90-talet började det mångkulturella samhället att forma nya perspektiv i           
den pedagogiska forskningen. Ett av dem är det interkulturella perspektivet          
som uppstår i brytningarna mellan samhällsutvecklingens moderna och        
postmoderna tid, som ett svar på ökande krav från en ökande globaliserande            
trend.  

I det moderna samhället präglas utveckling av logik och rationalitet. Från           
industrialiseringens stora tid utvecklas en form för frigöring med         
karaktäristiska gemenskaper som nationen, klassen, politiken, könet och        
familjen. För en målriktad framtidsutveckling är förutsägbarhet en viktig         
faktor (Lorentz & Bergstedt, 2016). Detta förändras vid övergången till det           
postmoderna samhället. Här präglas tiden av att “leva här och nu”.           
Ek-Nilsson (2016, s. 12) karaktäriserar den postmoderna framtiden så här:          
“Framtiden ter sig oviss och oförutsägbar, och ger därmed upphov till           
impulsstyrda handlingar och ett behov av att leva livet här och nu, i             
disparata ögonblick utan närmare sammanhang”. Kunskap har i        
postmodernismen blivit en källa till makt och rikedomar och utvecklingen          
idag präglas inte nödvändigtvis av vad vi äger, men av vad vi gör (Lorentz &               
Bergstedt, 2016).  

Själva begreppet interkulturalitet dyker redan upp i 1974 under UNESCO:s          
generalkonferens i Paris (UNESCO, 1974). Målet är att medlemsstater ska          
börja att främja studier av kulturer just för att gynna ömsesidig förståelse            
mellan olika kulturer. Det förmedlas vidare en önskan om ett interkulturellt           
synsätt i alla stadier och former för utbildning (UNESCO,1974).         
Fortsättningsvis får arbetet ett nytt lyft då Europarådet i 1984 fokuserar på            
interkulturell undervisning som ett led i att integrera olika länder, minoriteter           
och kulturer i ett gemensamt Europa.  

I Sverige blir interkulturalitet officiellt genom Språk -och        
kulturarvsutredningens huvudtänkande, Olika ursprung – gemenskap i       
Sverige (SOU 1983:57). Förslaget gick ut på att interkulturell undervisning          
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ska vara ett eget moment under utbildning av personal som ska virka i skolan.              
Detta verka aldrig till något eget konkret beslut i riksdagen, men blev ändå             
tagit med i budgetering. Sedan har förslaget haft stor betydelse för arbetet            
med interkulturalitet då innehållet anses som viktigt och väsentligt (Lorentz          
& Bergstedt, 2016). Men trots av att Sverige har förpliktelser ovanför           
europeiska beslut samt förslag till egen riksdag, har fortfarande inte          
begreppet fått en erkännande närvaro i till exempel styrdokument         
(Lunneblad, 2018). 

Sammanfattningsvis har förskolan ett uppdrag att förmedla en mångkulturell         
hållning som ska präglas av en värdegrund av solidaritet och tolerans.           
Omsorg och välbefinnande av barn är viktigt och ingen ska kränkas eller            
diskrimineras. Förskolan ska lägga förutsättningar för att barnen utvecklar         
empati, respekt, öppenhet och omtanke för olika människors uppfattningar         
och levnadssätt. 

 

1.2 Begreppsdefinition 

Området kulturell mångfald är komplext med flera centrala och snåriga          
begrepp och definitioner. Dessa begrepp är kultur och flerspråkighet. Därför          
är det betydelsefullt att reda ut dem och visa på innebörd och hur de kan               
användas.  

 

1.2.1 Kultur 

Kulturbegreppet är också som mångfaldsbegreppet, tydligt mångfacetterat.       
Runfors (2013) skiljer på två olika dimensioner av kulturbegreppet: kultur          
som beteckning på levnadssätt, identitet och tillhörighet, samt kultur som en           
form av konstart. I läroplanen skrivs det att en del av uppdraget är att              
överföra ett kulturarv som innebär “...värden, traditioner och historia, språk          
och kunskaper...” (Skolverket, 2018). Runfors (2013) tolkar att läroplanen         
syftar till att förstå kultur som levnadssätt och att begreppet kulturell           
mångfald får en betydelse av att vara många olika sätt att leva på. 

I denna studie lyfts begreppet kultur som tvåsidigt men med fokus på den             
dimensionen som består av levnadssätt, identitet och tillhörighet liknande         
som Runfors (2013) beskriver.  

 

5 

 



Kulturell mångfald i förskolan                                                              Anne Karen Øiangen 

1.2.2 Flerspråkighet 

Språkets betydelse har länge varit en central del i den svenska förskolan ur ett              
historiskt perspektiv (Lunneblad, 2018). Sedan de första invandrarbarnen        
vistades i förskolan har diskussionen kring olika språkliga konsekvenser och          
aspekter funnits. Från början ansågs inte språkinlärningen att ligga på          
förskolan ansvar, utan att detta var skolans område. Invandrare skulle lära sig            
det svenska språket i skolan. Men när läroplanen för förskolan trädde i kraft             
1998 kom betoningen av att barn med annat modersmål än svenska skulle få             
rätt till att få stöd i både sitt modersmål samt det svenska språket. Detta har               
resulterat i att arbetet med modersmål och det svenska språket har fått en             
central plats i förskolan (Lunneblad, 2018).  

Även begreppet flerspråkig kan ha skiftande innebörd. Utifrån en mer          
traditionell syn anses flerspråkig att beskriva individers förmåga till att          
använda mer än bara ett språk (Gruber & Puskás, 2013). Författarna beskriver            
vidare hur det på en institutionell nivå kan talas om flerspråkighet genom att             
verksamheten använder sig av två eller flera språk. Det kan också anses att             
vara individer med annat modersmål än svenska (Skolverket, 2013).         
Begreppet modersmål avses att gälla de som inte talar svenska, något som            
kan vara lite problematiskt då det sätter det svenska språket som en motsats             
till modersmålet och anger att en individ kan bara ha ett språk som             
modersmål (Skolverket, 2013). Samma problematik finns genom att        
begreppet flerspråkighet mer och mer blir en markör för etnicitet och           
tillhörighet som leder till en kategorisering där det anses vara en grupp            
människor som talar samma språk (Gruber & Puskás, 2013).  

Begreppet flerspråkighet kommer i denna studie syfta till individer som talar           
mer än ett språk.  

 

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att bidra med kunskap om pedagogers perspektiv på det             
kulturella mångfaldsarbetet i förskolan. 

 

1.4 Frågeställningar 

Mina frågeställningar är: 

1. Vilken innebörd har det kulturella mångfaldsarbetet för pedagogerna? 
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2. Hur arbetar pedagogerna med kulturell mångfald? 
3. På vilket sätt blir det kulturella mångfaldsarbetet synligt i förskolans          

fysiska miljö? 
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2 LITTERATUR OCH TIDIGARE FORSKNING 

 

Forskningsområdet som på något sätt berör mångfald inom förskolan nu för           
tiden är relativt omfattande. Utifrån denna studies syfte har jag valt att            
koncentrera mig om forskning som berör språk, integration, pedagogers         
förhållningssätt samt styrdokumentens påverkning (till exempel Skaremyr,       
2019; Kultti, 2012; Lunneblad, 2013). Arbetet med kulturell mångfald i          
förskolan är ett viktigt och högst aktuellt område. Internationaliseringen ökar          
och det svenska samhället har länge ansetts för att vara mångkulturellt.           
Historiskt sett har mångfaldsarbetet i förskolan haft fokus på språkinlärning          
av det svenska språket hos nyanlända och flerspråkiga barn (Lunneblad,          
2018). Det kan tolkas som att språklighet är en stor del av det kulturella              
mångfaldsarbetet i förskolan.  

I Skaremyrs (2019) doktorsavhandling undersöker hon hur språkliga        
gemenskaper tar form och upprätthålls i svensk förskola. Utifrån en          
motivation om att den språkliga och kulturella mångfalden ökar, menar          
Skaremyr (2019) att det finns ett behov för att skapa språkiga gemenskaper            
för att säkerställa lika villkor för alla barns möjlighet att delta i förskolans             
verksamhet. Avhandlingens (Skaremyr, 2019) resultat visar på utmaningar        
som uppstår runt barns deltagande i förskolan aktiviteter utifrån hur väl           
barnen behärskar det svenska språket. Dessa utmaningar uppstår då det          
svenska språket är den gemensamma språkpraktiken på trots av flera barn och            
pedagoger som talar flera olika språk. Detta kan tolkas som ett dilemma då             
förmågan till att tala flera språk ses som positivt för barns lärande och             
socialisering (Skaremyr, 2019). Olika möjligheter för barns deltagande strider         
med läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018) som har som avsikt att skapa            
likvärdig utbildning för alla barn. Pedagogers medvetenhet kring språkiga         
gemenskaper blir därför viktigt för att säkerställa samma kvalitét till alla barn            
i svenska förskolor. 

Kultti (2012) har forskat på villkor och deltagande för flerspråkiga barn i            
förskolan. Kulttis (2012) avhandling visar, i stor likhet med Skaremyr (2019),           
hur svenska är det gemensamma språket och hur andra modersmål än svenska            
kun används kopplat till interaktion mellan barnen och egna aktiviteter inom           
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modersmålsstöd. Författaren menar vidare att det svenska språket får status          
som normspåk och att det bör diskuteras både i förskolans verksamhet och i             
forskning om förskolan (Kultti, 2012, s. 178): ”Det reser frågor om hur            
svenska som normspråk leder till ojämlika möjligheter till språklig utveckling          
i förskolan”.  

Liknande resultat finns också i Lunneblads (2013) forskning där han          
analyserar hur nyanlända barn och deras föräldrar bemöts i förskolan.          
Lunneblad (2013) ser pedagoger i förskolan som frontlinjebyråkrater, det vill          
säga personer som i sitt arbete ska tolka och genomföra politiska           
målsättningar. Pedagogers argument och förhållningssätt kan på tolkas som         
strategier för att hantera möten med nyanlända barn. Dette ser Lunneblad           
(2013) som problematisk då politiska målsättningar inte tolkas entydigt av          
pedagoger och resulterar därmed i ett olikt bemötande av nyanlända barn i            
förskolan. Forskningen till Lunneblad (2013), Skaremyr (2019) och Kultti         
(2012) visar därför på hur viktigt det är för pedagoger att ständigt reflektera             
och diskutera sitt förhållningssätt och sina praktiker för att säkerställa en lik            
utbildning till alla barn i förskolan.  

Pedagogers förhållningssätt till mångfaldsarbete är av betydelse och        
Lunneblad (2013) visar vidare i sin forskning hur förskollärare har en           
utmaning i att inte se nyanlända barn som en grupp individer i behov av              
särskilda åtgärder. En sådan tankegång leder ofta till att förskollärarna intar           
ett bristperspektiv där de utför en kompensatorisk pedagogik. Vidare         
beskriver Lunneblad (2013) hur den kompensatoriska pedagogiken har        
kritiska punkter då den kompensatoriska hållningen antyder att det finns          
något som är komplett, fullständigt och normalt. Risken är här att ett            
kompensatoriskt förhållningssätt osynliggör minoriteters erfarenheter och      
fördelar, men snarare lyfter minoriteters kulturella och språkiga brister         
(Lunneblad, 2013). Detta är viktiga tanker att ta med sig i sin yrkesprofession             
som förskollärare då det finns risk för att göra åtgärder för språklig            
integration av minoriteter som snarare kan få motsatta resultat.  

Stier, Tryggvason, Sandström och Sandbergs (2012) forskning på mångfald i          
förskolan beskriver hur interaktionen mellan barn och vuxna samt vilka          
lärandemiljöer som erbjuds varierar. Detta menar författarna beror på         
förskollärarnas tolkningar av mångfaldsarbetets innebörd och arbetssätt. Stier        
m.fl. (2012) visar också på att den mest vanliga formen av kulturellt            
mångfaldsarbete oftast blir instrumentalt, det vill säga att barnen får möta           
olika enklare kulturella inslag som att smaka på mat, lyssna till musik eller             
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erbjuds kulturella artefakter i sin lekmiljö. Analysen av resultaten i          
forskningen (Stier m.fl., 2012) visar ett växande bekymmer bland         
förskollärarna om hur de ska bemöta den kulturella mångfalden i framtiden.           
Detta är essentiellt att överväga med tanke på vilken innebörd kulturella           
möten i förskolan ska ha.  

Et annat relevant område inom mångfaldsarbete är styrdokumentens        
formuleringar och vilken betydelse de har för pedagogers praktiker ute i           
förskolorna. En studie gjord i Australien av McNaughton och Hughes (2007)           
om hur förskollärare arbetar med mångfald, visar på hur läroplanernas och           
styrdokumentens formuleringar kring kulturell och etnisk mångfald inte har         
en konsekvent påverkan på pedagogers arbetssätt i förskolan. Det vill säga att            
pedagoger förstår och arbetar med kulturell mångfald på olika sätt trots att            
alla arbetar efter samma styrdokument. Vidare visar studien att det fattas           
konsensus bland personalen i förskolorna när det gäller förståelsen för          
innebörden av kulturell mångfald, frågor som uppstår runt ämnet, personalens          
praktiker samt hur de ska bemöta kulturell mångfald (McNaughton &          
Hughes, 2007). Studien (McNaughton & Hughes, 2007) visar på att          
pedagogernas handlingssätt till kulturell mångfald är snarare reaktiv än         
proaktiv, där pedagogerna tog tak i kulturella dilemma eftersom de uppstod i            
verksamheten. Det var också en slags överenskommelse bland pedagogerna         
om att problemen låg någon annanstans, då bland annat hos läroplanen som            
uppfattades som otydlig och komplex (McNaughton & Hughes, 2007). Detta          
är viktigt att belysa då det har påverkan för hur det kulturella            
mångfaldsarbetet tolkas och praktiseras i den svenska förskolan.  

Sammanfattningsvis visar genomgången av forskningen att flera berörda        
områden inom mångfald är komplexa och bjuder på en del utmaningar i            
förskolan. Några av orsakerna är att styrdokument inte anger hur          
mångfaldsarbetet ska ske, att pedagoger har olika kunskaper om mångfald          
och arbetssätt, samt att pedagogers förhållningssätt till mångfaldsarbete        
varierar. Forskningsöversikten visar på att det är nödvändigt att belysa hur           
pedagoger arbetar med kulturell mångfald i förskolan för att kunna reda ut            
hur pedagogerna kan säkerställa en gemensam kvalitét av det kulturella          
mångfaldsarbetet i förskolan. 
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3 TEORI 

  

Under denna rubrik kommer det teoretiska perspektivet som denna studie          
utgår ifrån presenteras. Christoffersen och Johannessen (2015) menar att ett          
teoretiskt perspektiv handlar om att undersöka ett fenomen utifrån ett visst           
betraktelsesätt, samt hur val av perspektiv kommer att avgöra vilka sidor av            
det undersökande fenomen som synliggörs. I kommande avsnitt kommer det          
interkulturella perspektivet att förklaras djupare. I senare avsnitt förklaras         
centrala begrepp inom perspektivet som jag har använt mig av i att analysera             
min empiri. Dessa begrepp är interkultur och mångkultur, mångfald, och          
interkulturalitet. 

 

3.1 Interkulturellt perspektiv 

Det interkulturella perspektivet tar utgångspunkt i processer där individer         
med olika språk och kulturer kommunicerar och interagerar med varandra          
(Farrell & Samuelsson, 2018). Lahdenperä (2018) utvecklar detta med att se           
interaktionen som ett gränsöverskridande som inbegriper kvalitativa och        
värdemässiga aspekter på olika kulturmöten. Vidare påpekar Lahdenperä        
(2018) hur målet med det interkulturella perspektivet är ett mångkulturellt          
samhälle där individer kan leva med mångfald utifrån värden som jämlikhet,           
erkännande och respekt för andra människors behov och livsvärden. För att           
kunna leva i en mångfaldig miljö med dessa värden krävs det också insikt i              
hur stereotyper, fördomar, rasism, sexism, diskriminering och sociala        
ojämlikheter fungerar och påverkar kulturella värderingar (Lahdenperä,       
2008). Då kan det utvecklas en kritisk självmedvetenhet där kulturbundna          
antaganden, perspektiv, referenser och föreställningar sättas i kontrast till         
andra synsätt. Syftet är att ifrågasättandet av sig själv producerar nya resurser            
och insyn som är innovativt och nyskapande (Lahdenperä, 2008).  

Viktiga områden inom det interkulturella perspektivet blir alltså interaktionen         
mellan individer med olik kulturell bakgrund samt en kritisk         
självmedvetenhet för att kunna bemöta andra kulturer på ett produktivt sätt. I            
denna studie är syftet att bidra med kunskap om pedagogers perspektiv på det             
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kulturella mångfaldsarbetet. Det interkulturella perspektivets förståelse för       
kulturella möten ligger till grund för analysen av denna studies empiri.  

 

3.2 Interkultur och mångkultur 

Ett centralt begrepp inom interkulturellt perspektiv är interkultur. Lahdenperä         
(2011) visar på en innebörd där begreppet delas i två delar, nämligen            
betydelsen av “inter” och “kultur”. Inter visar till hur olika kulturer           
samverkar och berikar varandra. Kultur visar på en betydelse, som inte bara            
begränsas till etnisk eller nationell, utan har en bredare kulturinnebörd som           
omfattar etniska, religiösa, språkmässiga, tankemässiga, livsstilsrelaterade,      
könsmässiga och klassmässiga meningar (Lahdenperä, 2011). I denna studie         
har interkultur betydelse som en växelverkan mellan olika typer av          
meningsskapande kulturer.  

Interkultur bör också ses i samband med begreppet mångkultur då det är            
skillnader i innebörden som bör påpekas i denna studie. Lunneblad (2018)           
menar mångkultur kan förstås som en kvantitativ formulering där “mång”          
förknippas med antal eller gruppering. Medan “inter” förstås som interaktion          
eller rörelser. Skillnaden blir att mångkulturell kan förstås som något som är            
medan interkulturell blir något som sker (Lunneblad, 2018). Lahdenperä         
(2008) beskriver också hur viktigt det är att skilja mellan interkultur och            
mångkultur då de ofta uppfattas som lika men har olika betydelser.           
Lahdenperä (2008) visar också på hur interkulturell visar till en handling, en            
process, ett gränsöverskridande och en interaktion mellan olika kulturer.         
Medan mångkultur kan ses som ett mått på ett tillstånd, en situation och en              
position. Utifrån Lunneblad (2018) och Lahdenperä (2008) tolkningar kan         
mångkultur till exempel vara olika grupper av människor med olika kulturella           
bakgrunder som finn i varandras fysiska närhet. Detta menar Lahdenperä          
(2008) kan beskrivas som en mångkulturell miljö, men inte en interkulturell           
miljö som syftar till innehållet i de möten som sker mellan olika kulturer.             
Som Lunneblad (2018) menar är alltså mångkulturell något som är, medan           
interkulturell är något som sker.  

 

3.3 Mångfald 

Lahdenperä (2011) menar att mångfaldsbegreppet har en allmän innebörd         
som visar till en mångfald av kulturer och att det finns kulturella skillnader.             
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Vidare menar Lahdenperä (2011) att mångfald är ett komplext begrepp som           
kan innebära olika aspekter utifrån vilka verksamhetsnivå eller individnivå         
det tas utgångspunkt från. Mångfald som begrepp ses i denna studie från en             
förskolenivå. Farrell och Samuelsson (2018) tolkar mångfaldsbegreppet ut        
ifrån ett interkulturellt perspektiv som den uppsättning av sociala, språkiga,          
kulturella, ekonomiska och familjemässiga skillnader individer har. Vidare        
pekar författarna på att mångfald i förskolan handlar om att visa förståelse            
och respekt för de krav som språkliga, kulturella och familjemässiga          
skillnader ställer. På sådant vis kan pedagoger skapa sig en tydlig förståelse            
av vad mångfald är inom sin verksamhet (Farrell & Samuelsson, 2018).           
Handling och rörelser mellan människor blir det essentiella inom         
mångfaldsbegreppet utifrån en interkulturell syn (Lorentz & Bergstedt,        
2016). 

 

3.4 Interkulturalitet 

Interkulturalitet är interrelation mellan kulturer och ses som ett         
förhållningssätt till olika kulturmöten och hur dessa ska kunna bemöts och           
förklaras (Bergström & Graviz, 2016). I interkulturaliteten ska bemötandet av          
andra präglas av en villighet till att mötas, vara rak på sak, äkta och uppriktig.               
Detta bemötande vill i sin tur leda till en meningsfull dialog och ömsesidig             
förståelse. En sådan ömsesidig förståelse kan i sin helhet ses som en process             
där olika kulturer och perspektiv blandas och skapar nya kulturer (Bergström           
& Graviz´. 2016). Lahdenperä (2018) menar att i tillägg till ömsesidig           
förståelse i förhållningssättet, är andra etiska värden som erkännelse av          
varandras olikheter och behov, jämlikhet, jämställdhet och social rättvisa         
nödvändigt. Vidare menar Lahdenperä (2011) att ett interkulturellt        
förhållningssätt kan synliggöra tankemässiga och praktiska tillämpningar som        
är nödvändiga delar i ett mångfaldsarbete som leder till större integration av            
olikheter.  

 
 
 
  

13 

 



Kulturell mångfald i förskolan                                                              Anne Karen Øiangen 

 

4 METOD 

Denna studie syftar till att bidra med kunskap om pedagogers perspektiv på            
det kulturella mångfaldsarbetet i förskolan. Samtidigt undersöks hur        
mångfaldsarbetet gestaltar sig i den fysiska miljön. Enligt Karlsson (2014) är           
studieobjektet ett spår av förskolans sociala och fysiska värld. I denna studie            
är studieobjektet vad pedagoger säger om mångfaldsarbetet, samt hur detta          
tar sig uttryck sig i den fysiska miljön. Får att få komma till pedagogers              
föreställningar har jag valt att använda mig av kvalitativa intervjuer.  

Som en del av intervjun görs en walking interview, en vandringsintervju, där            
vi går runt i förskolan fysiska miljö och samtalar. Vandringsintervju är en            
intervjuform som ger tillgång till information av mer vardaglig karaktär då           
informanterna får möjlighet till att visa fram samtidigt som de berättar (Clark            
& Emmel, 2010). Författarna menar intervjuformen är fördelaktig med         
hänsyn till att informanterna tydligare kan visa vad som är intressant för dem,             
vara lättare för informanter att förmedla sina tankar, en större möjlighet för            
att okända sidor av temat kommer fram samt att det finns större utrymme för              
att hålla diskussionerna längre och ställa fler följdfrågor. Önsklig information          
att komma till i vandringsintervjun är just vilka materialiseringar         
pedagogerna menar representerar kulturell mångfald. Intervjuformen      
möjlighet för informanten att ta kontroll över intervjun och bestämma vart           
hen ska leda forskaren Clark & Emmel, 2010). 

Kvalitativ metod anses att vara mer flexibel då det finns mer utrymme för             
spontanitet och anpassning i relationen mellan forskare och informant.         
Kvalitativ metod har öppna frågor och hur frågorna ställs till informanterna           
kan variera. Genom att göra öppna intervjuer är det möjligt att anpassa till             
varje informants situation och erfarenheter. Den kvalitativa intervjun gör det          
möjligt att få fram komplexitet och nyanser menar Christoffersen och          
Johannessen (2015). Flexibilitet är viktigt i undersökningen då jag önskar att           
få fram pedagogernas föreställningar. Vidare menar författarna att det är mer           
rimligt att få fylligare och mer detaljerade svar samt möjligt att respondera            
omedelbart på informanterna (Christoffersen & Johannessen, 2015, s. 84):         
“Även om forskaren har ett tema för intervjun kan han vara öppen för             
individuella variationer och det som händer under samtalets gång och          
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anpassa frågorna efter situationen” Det blir möjligt att få en djupare           
förståelse av pedagogernas förhållningssätt och innebörd av kulturellt        
mångfaldsarbete.  

Mitt önskemål var att intervjuerna skulle bära mer prägel av samtal än            
intervju. Detta för att respondenten ska känna sig bekväm med situationen           
och på sådant vis vara lättare att öppna sig för frågorna. Jag använde mig av               
en öppen intervju där frågorna inte var i bestämt ordningsföljd eller beroende            
av att formuleras på exakt samma sätt. Dock utformas det en intervjuguide på             
förhand som blev en bakgrundsmall för mig själv under intervjun. Frågorna           
som ställs när vi tittar på förskolans fysiska miljö blev till där och då.              
Christoffersen och Johannessen (2015) påpekar att det är väsentligt under          
kvalitativa undersökningar att skapa en informell atmosfär då det är önskvärt           
att respondenten öppnar upp och berättar. 

 

4.1 Urval och Deltagare 

I studien har totalt fem intervjuer gjorts på fyra olika förskolor i två             
medelstora kommuner i Sverige. Några av förskolorna hade jag lite kunskap           
om sen tidigare och andra inte. Detta var ett bekvämlighetsurval.          
Bekvämlighetsurval är enligt Christoffersen och Johannessen (2015) när        
forskaren gör det som är enklast och mest bekvämt. Jag resonerade så att de              
förskolorna som kände till mig kunde lättare prata och öppna upp sig för             
mina frågor något som jag ansåg som en fördel. Nackdelar kan vara att             
informanternas kunskaper om mig påverkar deras svar i intervjun och att de            
svarar utifrån vad de tror jag önskar att de ska svara.  

Samtidigt med processen för urval av förskolor var det viktigt att tänka            
igenom vem jag ska intervjua. I början hade jag bestämt mig för att bara              
intervjua förskollärare. Jag insåg snabbt att detta kunna bli en utmaning då            
bristen av förskollärare i båda kommunerna är stor och tillgängligheten inte           
så flexibel. Därför tog jag ett beslut om att utvidga urvalet till verksamma             
pedagoger i förskolan som innebär förskollärare och barnskötare: 

Anna: förskollärare 

Olga: barnskötare 

Kristin: förskollärare 

Maja: förskollärare 
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Kerstin: barnskötare 

Detta underlättade mitt arbete med att få tillgång till informanter. För att få en              
idé om möjligt urval tog jag kontakt med kommunernas rektorer för att få             
tillstånd om att kontakta förskolor.  

 

4.2 Datainsamlingsmetod 

Datainsamlingsmetoder i denna studie var intervju och vandringsintervjuer.        
Metoderna ansågs som lämpliga med tanke på att studien önskar tillgång till            
pedagogers föreställningar. Det blev utarbetat en intervjuguide (se bilaga 1)          
som har som syfte att skapa en röd tråd under intervjuns gång. Den var inte               
tillgänglig för informanten, utan var ett verktyg för mig själv.  

Intervjuguiden börjar med faktafrågor som är lite enklare att besvara och har            
som syfte att få informanten i gång och känna sig bekväm med intervjun.             
Enligt Christoffersen och Johannessen (2015) är det i denna första fas som            
forskaren skapar en tillitsfull relation till respondenten. Frågorna var         
bakgrundsfrågor som är fakta av typen vilken utbildning, hur länge har du            
jobbat med mera. Vidare i intervjuguiden går frågorna över till nyckelfrågor,           
som enlig Christoffersen och Johannessen (2015) utgör kärnan och är de           
frågor som ska ge information utifrån studiens syfte och frågeställningar.          
Studiens intervjuguide består av tre huvudområden för nyckelfrågor:        
pedagogers förhållningssätt till kulturell mångfald, pedagogers erfarenheter       
med mångfaldsarbete och pedagogernas tankar runt kopplingen mellan det         
kulturella mångfaldsarbetet och barngrupp. Detta leder vidare till den sista          
delen av intervjuguiden som berör eventuella markeringar av        
mångfaldsarbetet i den fysiska miljön. Om informanten önskar att delta på           
vandringsintervju, samtalas det kring dessa materialiseringar samtidigt som vi         
går runt och tittar. I vissa tillfällen satt vi på plats och pratade utan att vandra                
runt i verksamheten. Detta görs avslutningsvis och är ett bra och naturligt sätt             
att runda av intervjun. 

 

4.3 Genomförande  

Första steget var att ta kontakt med aktuella rektorer för att få tillstånd om att               
kontakta deras förskolor. Detta blev gjord via mejl (se bilaga 2) och            
innehåller information om vem jag är, av vilken anledning studien utförs,           
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studiens syfte och vad som är önskvärt med rektorernas tillstånd. Det anges            
också en cirkatid när undersökningen kommer att genomföras.  

När tillståndet från rektorerna är klart börjar arbetet med att kontakta aktuella            
förskolor och avtala tid för intervju. Detta sker via telefon, mejl och besök.             
Det utarbetas ett informationsbrev (se bilaga 3) och samtyckesblankett (se          
bilaga 4) som lämnas eller mejlas till informanten. Informationsbrevet         
beskriver information om forskaren, studiens syfte, intervjuns innehåll, hur         
länge det antas att ta och att det kommer att spelas in på diktafon. Det               
upplyses också om att informationen kommer att behandlas konfidentiellt         
samt att det är möjligt att avstå från intervjun eller dra tillbaka samtycket.             
Forskarens och handledarens telefonnummer och mejl anges också om det          
skulle uppstå frågor i efterhand. Samtyckesblanketten kräver informantens        
underskrift med datum och är bara giltig i underskrivit tillstånd. Här ger            
informanten samtycke till att hen har tagit del av och förstått innehållet i             
informationsbrevet, samt deltagelse i studien. Samtliga informanter ges en till          
tre dagar innan intervjun genomförs så det är möjligt att förbereda sig utifrån             
studiens temainformation. Inga frågor ges ut på förhand.  

Intervjuerna genomfördes på respektive förskolors arbetsrum eller       
personalrum. Alla intervju slutfördes utan avbrytning, något som känns         
positivt för genomförandet av intervjuerna. Intervjuerna började med att prata          
om temaområdet, samt igen informera om informantens möjlighet till att dra           
sig ur eller dra sitt samtycke. För att spela in intervjun använde jag en              
diktafon. Innan intervjun startade informerade jag igen om konfidentiell         
behandling av upplysningar som framkommer och hur materialet behandlas         
vidare med tanke på användning av ljudfiler och radering när studien är            
godkänd. Det känns viktigt att samtala om detta då en kan ana en slags              
nervositet eller rädsla för att bli inspelad. Diktafonen läggs en bit bort så             
informanten hade den i blickfånget hela tiden och därmed inte behövde tänka            
så mycket på detta. Ljudfilerna som sparas på diktafonen används till           
transkribering och raderas sen. 

Vandringsintervju är en intervjuform som sker i den fysiska miljön där           
informanten får möjlighet till att berätta och visa fram samtidigt (Clark &            
Emmel, 2010). Vandringsintervjuerna blev genomfört strax efter det första         
intervjun, som en avslutande del av hela intervjuprocessen. Under         
vandringsintervjun gick vi runt i förskolans rum och tittade på de           
materialiseringar som informanten önskade att visa upp. Genomföringen        
skedde genom att pedagogen visade fram och min roll blev att hålla i gång ett               
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samtal om hur de tänkte kring det de presenterat. Det fanns inga frågor på              
förhand så det blev ett samtal ”här-och nu”. Pedagogerna visade fram olika            
leksaker i olika rum, till exempel böcker som de använde eller           
materialiseringar de har på vägg i form av en världskarta, flagga eller ord på              
olika språk.  

Tiden på intervjuerna varierade från 30 minuter till en timme. Tiden för varje             
intervju varierade en del beroende på hur lång tid vandringsintervjun tog.           
Vandringsintervjun tog cirka 15 – 20 minuter. Någon hade mycket de villa            
visa upp och berätta om, medan andra kände att de inte hade något alls att               
visa upp. Av fem intervju blev vandringsintervju genomfört vid tre tillfällen.  

 

4.4 Databearbetning 

I studien är intervju vald som datainsamlingsmetod. En del av intervjun           
bestod i att genomföra en vandringsintervju i förskolans fysiska miljö. I det            
vidare arbetet med datamaterialet blev det gjord en tematisk analys som           
innebär kategoriseringar och identifiering av temaområden. 

Efter att intervjuerna var genomförda började arbetet med lyssna igenom och           
transkribera. Att arbeta med datamaterial genom att lyssna till nära och noga,            
är en tydlig strategi för att kunna göra viktiga val senare med hänsyn till vilka               
delar som är viktiga resultat utifrån studiens syfte (Löfgren, 2014). Att           
transkribera var mycket tidskrävande men gav mycket tillbaka i form av god            
kännedom till intervjuernas innehåll. Redan vid transkriberingen börjar jag         
att anteckna information som jag ansåg som intressant. Efter transkribering          
valde jag att påbörja den tematiska analysen med att kategorisera intervjuerna           
efter de centrala temaområdena. Syftet första gången var att skaffa mig en            
snabb översikt över innehållet som tar form inom varje temaområden, då med            
bakgrund i intervjuguidens (bilaga 1) områden. Detta gjordes med olika          
markeringspennor i olika färger. Då blev det extra synligt för mig att se de              
olika temaområden, men också att olika områden kunde överlappa varandra. 

Den andra kategoriseringen blev gjord för att identifiera naturliga enheter          
eller tema som informanterna tog upp som inte nödvändigtvis fanns i           
intervjuguiden. Enligt Löfgren (2014) är detta ett sätt att få syn på vad som              
framstår som essentiellt för de som berättar och inte bara de teman som jag              
har konstruerat i intervjuguiden. Processen handlar om att hitta olika teman           
genom att uppmärksamma det som berättaren återkommer till i berättelserna          
eller något som de särskilt engagerat poängterar (Löfgren, 2014). En sista och            
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tredje kategorisering blir gjord för att koncentrera datamaterialet ytterligare         
en gång.  

De vandringsintervjuer som blev gjord kräver ingen vidare analys förutom att           
kategorisera det som pedagogerna presenterade eller visade fram i den          
fysiska miljön. Kategoriseringen är till för att samla liknande markeringar i           
samma gruppering. Till exempel olika ord, alfabet, frukter får hamna i en            
gruppering för ”språk”.  

Resultaten som kommer fram i den tematiska analysen presenterar jag          
slutligen i resultatdelen efter tre huvudområden utifrån denna studies         
frågeställningar. De tre områden är: Vilken innebörd har det kulturella          
mångfaldsarbetet, hur arbetar pedagogerna med kulturell mångfald och på         
vilket sätt blir det kulturella mångfaldsarbetet synlig i den fysiska miljön.           
Syftet med indelningen är att jag önskar att behålla fokuset på studiens syfte             
och frågeställningar. Genom att genomföra tematisk analys på detta sätt får           
jag insyn i hur informanterna förhåller sig till det kulturella mångfaldsarbetet           
i förskolan på olika sätt samt möjlighet att identifiera gemensamma faktorer           
bland informanterna.  

 

4.5 Reliabilitet och validitet 

Studiens reliabilitet och validitet anses som viktiga att redogöra för då det            
säger något om hur jag har genomfört min studie samt hur jag strävar efter att               
hålla hög kvalitet i studien.  

I frågan om validitet så har denna studie ett syfte och frågeställningar som är              
lämpliga för kvalitativ forskning. Valet av intervjuer som metod och tematisk           
analys av datamaterialet ger goda förutsättningar för att besvara syftet och           
frågeställningarna. Denna studie har som syfte att bidra med kunskap om           
pedagogers perspektiv på det kulturella mångfaldsarbetet i förskolan.        
Forskningsfrågorna handlar om innebörden som läggs i begreppet kulturell         
mångfald samt hur detta kan visa sig i den fysiska miljön. Resultaten i             
studien besvarar syftet och forskningsfrågorna.  

Reliabilitet beskrivs i Thornberg och Fejes (2019) hur systematisk och exakt           
forskaren har varit genom forskningsprocessen med tanke på trovärdigheten         
till resultaten och hur det gått till väga med datainsamling och analys. Med             
tanke på trovärdighet till resultaten så kan det tolkas som om alla frågorna             
uppfattats på samma sätt i intervjuerna, då likheten i svaren har varit stor             
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genom intervjuerna. Detta indikerar att trovärdigheten till studiens resultat är          
hög. Dock har följande fråga skapat olika svar hos informanterna: “Vad är            
den viktigaste aspekten inom kulturell mångfald tycker du?”. I denna fråga           
blev det några gånger nödvändigt för mig att förklara tydligare vad jag            
menade med viktiga aspekten. Vid de tillfällena har jag pratat med           
informanten om frågan och konkluderar att det handlar mer om betänketid för            
att svara på än att frågan nödvändigtvis inte förstås. Intervjuerna i sin helhet             
har haft lika samtalsområden. Detta kan bero på att jag har hållit mig nära              
min intervjuguide under intervjuernas gång.  

Sammanfattningsvis menar jag att validiteten och reliabiliteten i denna studie          
är hög. Studien har syfte och frågeställningar, metod, teoretisk ram,          
datainsamlingsmetod och analysmetod som passar samman. 

 

4.6 Etiska överväganden 

I allt forskningsarbete är det viktigt att förhålla sig till de regler och etiska              
principer som gäller. Löfdahl (2015) påpekar att detta gäller under hela           
forskningsprocessen, från val av forskningsuppgift till slutändan där        
forskningens resultat tillämpas. Personliga uppgifter ska skyddas       
(Vetenskapsrådet, 2017). Alla uppgifter som kan spåras till en viss person           
räknas för att vara personuppgifter. (Löfdahl, 2015). Det behöver inte bara           
vara namn men också andra indikatorer som kan identifiera en person. Alla            
personer, förskolor eller platser som deltar i denna studie har fått fiktiva            
namn. Andra element som jag anser kan leda till identifikation har tagits bort. 

Denna studie har utgått från de fyra etiska principer som gäller även för             
samhällsvetenskapliga studier. Dessa fyra är informationskravet,      
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. I Löfdahl      
(2015) är informationskravet där du informerar om din undersökning och          
samtyckeskravet där personer ger sitt samtycke, de viktigaste två principen.          
Konfidentialitetskravet betyder att alla upplysningar och data som samlas in          
ska behandlas, hållas och sparas på ett konfidentiellt sätt. Nyttjandekravet          
handlar om att de data och personupplysningar som hämtas in bara ska            
användas till undersökningens ändamål (Löfdahl, 2015). 

I denna studie kontaktades i första hand aktuella rektorer för att informera om             
undersökningens syfte (bilaga 2). Sedan blev alla informanter kontaktade och          
informerade om undersökningen och syfte, praktisk information om        
genomförande, hur konfidentiella upplysningar hålls, avidentifiering samt att        
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varje pedagog har till envar tid möjlighet att dra sitt samtycke till deltagande.             
Vidare följde det med en samtyckesblankett (bilaga 4) där informanten ger ett            
skriftligt samtycke till att delta. Alla informanter har gett ett sådant samtycke.            
Allt datamaterial har blivit hanterat på ett konfidentiellt sätt så det inte är             
tillgängligt för någon annan än mig själv. Inspelade intervjuer kommer att           
raderas. 

Det har också gjorda några egna etiska avväganden i denna studie. Detta            
gäller bland annat min kännedom till några av förskolorna. Här blev det            
viktigt för mig att lägga mina tidigare erfarenheter med förskolan åt sidan och             
vara neutral och objektiv under hela forskningsprocessen. Det gäller också att           
inte låta någon kännedom påverka mig under själva intervjun, till exempel           
hur jag ställer frågorna. Mitt mål har varit objektivitet genom hela           
forskningsprocessen. Detta gäller också ställning till egna kunskaper och         
erfarenheter jag har med mig då jag har arbetat inom förskolan i flera år samt               
går en förskollärarutbildning. Igen blir det viktigt för mig att förhålla mig så             
neutral och objektiv som möjlig då detta är faktorer som kan påverka            
forskningsprocessen. Till exempel har jag en egen uppfattning av innebörden          
av begreppet kulturell mångfald som jag ständigt måste lägga åt sidan så jag             
påverkar studien minsta möjliga. Någon påverkning har jag nog haft på           
studien, då alla människor utgår från sina egna kunskaper och erfarenheter.  

Att forska innebär att både förhålla sig till regler och etiska principer.            
Utgångspunkten är ofta en önskan om att veta och förstå eller nyfikenhet.            
Oavsett bakgrund är det viktigt att se forskningens nytta. I Vetenskapsrådet           
(2017) ligger nyttjandet inte bara i att skapa nya produkter eller flera            
arbetstillfällen, men det handlar också om att främja andra värden som har            
med kritiskt tänkande, livskvalitet och samhällsdebatt att göra. I denna studie           
anser jag att goda etiska principer och regler är följda.  
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5 RESULTAT 

I detta avsnitt kommer studiens resultat att presenteras. Denna studie syftar           
till att bidra med kunskap om pedagogers perspektiv på kulturellt          
mångfaldsarbete i förskolan. Resultaten som redovisas här kategoriseras        
utifrån tre delområden för att underlätta förståelsen av resultaten: pedagogers          
syn på innebörden av kulturell mångfald, pedagogers arbetssätt med kulturell          
mångfald samt hur det kulturella mångfaldsarbetet blir synligt i den fysiska           
miljön. Resultaten presenteras under varje huvudområde och underbyggs med         
citat från pedagogerna.  

 

5.1 Pedagogers syn på innebörden av kulturell mångfald  

En del av arbetet med att förstå vilken innebörd kulturell mångfald har för             
pedagoger i förskolan, blir att förstå vilken uppfattning de har av själva            
begreppet kulturell mångfald. Alle de intervjuade hade en uppfattning av att           
kulturell mångfald handlar om vart olika människor kommer ifrån. Detta gav           
sig uttryck i benämningar som ursprung, bakgrund och nationalitet. Vidare          
specificerar pedagogerna innebörden av att lägga betydelsen av olika språk,          
religioner, kulturer och utseenden. Till exempel menar Kristin att: 

Kristin: Men det är ju att man ska...alltså oavsett vad man har för ursprung              
så tycker jag att man ska...alltså att man ska få ha sitt ursprung. Ja men               
landet man kommer ifrån liksom.  

Anna åt sin sida hade en uppfattning om att kulturell mångfald var: 

Anna: Olikheter men ändå likheter. Att mångfald...alltså vi är, ja, olikheter           
med ändå lika känner jag. Att vi har olika, ja, kulturer, vi kanske har olika               
bakgrunder... ehh...vi har olika utseenden, vi har kanske olika språk. 

Samtidigt finns det synpunkter från pedagogerna om att inte bedöma barn           
utifrån sin bakgrund, som Olga och Anna här påpekar: 

Olga: Jag kan inte själv se på en person vart han kommer ifrån. Jag ser bara                
att det är en...ja...en mörk, han har mörkt hår och bruna ögon kanske eller              
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huden är inte så mörk, utan den kan ju vara vit. Det kan det vara på en                 
svensk också menar jag.  

Anna: Men jag tycker inte om att peka ut någon liksom, att du är från ett                
annat land eller du har en annan nationalitet. För det är inte helt säkert att               
de har det (refereras till barn). 

Ett annat sätt att förstå pedagogers förhållningssätt ät att ta reda på vad de              
anser som viktigt inom temat kulturell mångfald. Ett område som framkom är            
att se kulturell mångfald som en självklar implementerad del av förskolans           
vardag. Uppfattningen är att det mångkulturella arbetet ska ske vardagligt och           
falla naturligt. Det önskas inte att uppmärksammas på bestämda anledningar          
eller aktiviteter, utan ska ske i det dagliga arbetet som en naturlig            
beståndsdel. Men detta ses också som en utmaning då pedagogerna uttrycker           
osäkerhet kring hur de kan implementera arbetet i förskolavardagen, som till           
exempel Anna: 

Anna: Vart ska jag börja, alltså hur. Vart ska vi börja med detta? Det är mer                
det. För att det då ska bli naturligt känner jag. För att det inte ska bli en grej                  
ut av det liksom.  

Vidare ses vårdnadshavare som en viktig del i arbetet med kulturell           
mångfald. Det är önskvärt att skapa en god relation och samverkan som            
förutsättning för att kunna arbeta bäst möjligt med mångkultur. Samtidig          
yttras en önskan om större engagemang från vårdnadshavarna i det dagliga           
arbetet. Vårdnadshavarna ses även som potentiella källor där pedagogerna         
kan skaffa sig kunskap och förståelse för andra kulturer. Olga uttalar: 

Olga: Vi pratade på om att involvera föräldrarna lite mer. Kanske de kan             
komma hit och sjunga något eller visa något från deras... att vi kunna spela              
upp och lära oss tillsammans. Men det blev liksom inget gehör för det heller.              
Att de verkar nöjda med det vi gör här. Det säger många också.  

Men det identifieras också utmaningar vid samverkan med vårdnadshavarna,         
som till exempel att kunna kommunicera med de som inte kan svenska som             
Kerstin och Kristin uttrycker: 

Kerstin: Det är utmanande med föräldrar som inte kan svenska. Hur ska            
man kommunicera? Man måste bara försöka och försöka och inte ge upp.            
Bara prova på och låta tiden jobba. Men det är mycket svårt. Man kan bli               
mycket frustrerad.  
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Kristin: Men det är ju inte alltid att man kan gå in i deras kultur. Det är ju                  
inte alltid att vårdnadshavarna vill heller att man använda deras kultur då.            
Heller att dem.…vill heller att man är svenska.  

I ovanstående uttalande från Kristin uppstår ett dilemma hos henne där           
vårdnadshavarna har uttryckt att de inte önskar att uppmärksamma sin kultur           
ytterligare i förskolan.  

Den sista viktiga aspekten som identifieras inom kulturell mångfald är språk           
och kommunikation. Att ha fokus på språk och kommunikation framhålls av           
pedagogerna för att kunna uppnå förståelse för barnet och för att kunna skapa             
en trygg miljö. För pedagogen Maja är arbetet med modersmål viktigt för            
barnens identitetsutveckling: 

Maja: Det är viktigt att godta barnets språk och till exempel prata om             
modersmålet. Det gör att man ser och bekräftar barnet. Om man bemöter            
barnet med intresse för deras språk, själv om du kanske inte känner språket.             
Så ger du iallafall barnet en känsla av intresse och inte av att “du kan inte                
svenska”.  

Totalt sett visar de intervjuade pedagogerna en generell gynnsam inställning          
till kulturell mångfald och omtalar området med positiv benämning. Här är           
vad Maja, Olga och Kristin menar: 

Maja: Det är viktigt att se mångfalden som en gemenskap. Här är personalen             
och barnen och vårdnadshavarna, ja hela samhället, i förskolan. De skapar           
en gemenskap. 

Olga: Att vi är olika... Att... Och det tycker jag är en förmån att få vara i                 
större grupper och få träffa olika. Om det nu är från olika länder eller att de                
har något handikapp också då.  

Kristin: Men jag tycker det är spännande. Att kunna lära sig nå nytt och att               
inte bara jobba med det svenska liksom. Men att veta, vad roligt att se liksom               
att man kan peka utåt.  

 

5.1.1 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis visar resultaten att alla pedagoger uppfattar begreppet        
kulturell mångfald som olikheter med utgångspunkt i bakgrund, kultur och          
språk. Detta är i samklang med studiens och Farrell och Samuelssons (2018)            
tolkning av mångfald som kulturella, språkliga och familjemässiga olikheter.         
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Denna studie har identifierat tre viktiga aspekter inom kulturell mångfald: Att           
inkludera arbetet naturligt i vardagen, att relation till vårdnadshavarna spelar          
en central roll samt att arbetet med språk och kommunikation har stor            
betydelse. Resultaten ger inblick i några aspekter som pedagogerna         
uppfattade som utmanande eller komplext. Detta gäller att inkludera arbetet i           
vardagen och utmaningen ligger i hur pedagogerna ska göra detta.          
Pedagogerna beskriver hur det saknas tydliga riktlinjer om hur de kan utföra            
det dagliga arbetet. Utmaningar finns också i relation till vårdnadshavarna där           
kommunikation kan uppfattas som svårt för de som inte talar svenska. Vidare            
yttrar pedagogerna en önskan om större inkludering av vårdnadshavarna i          
verksamheten men också ett litet dilemma då det kan hända att           
vårdnadshavarna inte önskar en sådan inkludering. 

 

5.1.2 Analys 

Kultur har tidigare i denna studie definierats till att vara en beteckning på             
levnadssätt samt identitet och tillhörighet (Runfors, 2013). Studien förklarar         
vidare mångfaldsbegreppet som sociala, språkliga, kulturella, ekonomiska       
och familjemässiga skillnader (Farell & Samuelsson, 2018). Med dessa         
utgångspunkter kan kulturell mångfald i förskoleperspektiv ses som en         
samexistens mellan olika levnadssätt, identiteter och tillknytningar inom        
förskolans organisation. Pedagogerna i undersökningen tolkar begreppet       
kulturell mångfald som ett urval av olika bakgrunder som överensstämmer          
med denna studies förståelse av begreppet. Dock har det interkulturella          
perspektivet (Lahdenperä, 2011) fokus på samhandlingen mellan olika        
individer och inte på vad som skiljer dem åt. Pedagogernas innebörd av            
begreppet kulturell mångfald innebär i denna undersökning en inriktning på          
de element som utgör mångfalden som till exempel nationalitet, språk, kultur,           
och inte så mycket på samhandlingen som sker mellan barn/barn och           
barn/vuxen. Här kan mångfalden tolkas som något som är, i motsättning till            
interkulturell som blir något som sker (Lunneblad, 2018). Detta tolkas som           
att själva grunden i det interkulturella perspektivet inte är implementerat hos           
pedagogerna i undersökningen.  

Ett interkulturellt förhållningssätt kräver pedagoger som inte bara antar att          
barn har bara en identitet eller är bärare av en viss kulturell identitet             
(Pramling, 2016). Undersökningen visar att pedagogerna har stort fokus på          
bakgrund som nationalitet och ursprung. Samtidigt har några av pedagogerna          
i undersökningen påpekat betydelsen av att inte bedöma barnet efter          

25 

 



Kulturell mångfald i förskolan                                                              Anne Karen Øiangen 

bakgrund, nationalitet eller föräldrars ursprung. Detta förhållningssätt       
instämmer med ett interkulturellt perspektiv som förespråkar en öppen syn på           
identitet (Pramling, 2016).  

Betydelsen av interaktionen mellan individer anses som central hos det          
interkulturella perspektivet (Lahdenperä, 2011). Resultaten visar att       
pedagogerna anser att språk och kommunikation är en viktig aspekt i det            
kulturella mångfaldsarbetet och har en stor betydelse för att barnen ska känna            
tillhörighet. Språk och kommunikation är en del av interaktionen mellan          
individer. Som Lorentz och Bergstedt (2016) menar är kommunikativ         
kompetens en del av den totala interkulturella kompetensen och essentiell för           
att kunna förhålla sig till olika möten mellan människor. Författarna påpekar           
vidare hur detta i ett större sammanhang bidrar till kunskap och förståelse för             
mångkultur (Lorentz & Bergstedt, 2016). Detta lyfter även Farrell och          
Samuelsson (2018) som visar till att ett interkulturellt arbetssätt innebär att           
arbeta med hela familjer och deras språkliga bakgrunder. 

Pedagogernas positiva inställning till kulturell mångfald kan tolkas som de          
har tilltro och respekt för de kulturella olikheterna genom att erkänna           
mångfaldens närvaro i förskolan, samt en erkännande för att förskolan ska           
innehålla kulturell mångfald. Det finns en medvetenhet om varandras likheter          
och olikheter som i följe Lorentz och Bergstedt (2016) är en viktigt grund för              
en mångkulturell lärandemiljö utifrån ett interkulturellt perspektiv.  

 

5.2 Pedagogernas arbetssätt med kulturell mångfald 

Här har jag valt att redovisa resultaten utifrån två utgångspunkter inom           
arbetet med kulturell mångfald i förskolan. Det ena utgångspunkten handlar          
om vad pedagogerna har för erfarenheter av innehållet i det kulturella           
mångfaldsarbetet utifrån ett större och helhetligt perspektiv. Den andra         
utgångspunkten kommer att handla om vad pedagogerna faktiskt gör av          
kulturellt mångfaldsarbete i verksamheten i ett här-och nu-perspektiv.  

Utifrån pedagogernas erfarenheter över tid beskriver pedagogerna att det         
kulturella mångfaldsarbetet verksamheten varierar mycket utifrån barngrupp.       
Som påvisat i avsnittet ovanför förknippar pedagogerna kulturellt mångfald         
med olika kulturer, nationaliteter eller språk. En av pedagogerna benämner de           
barn med annan kulturell, nationell eller språklig bakgrund för         
“mångfaldsbarn”. Ordet “mångfaldsbarn” kan ses som pedagogens direkta        
tolkning av innebörden av begreppet kulturell mångfald. Resultaten visar att          
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närvaron av dessa variabler i barngrupp påverkar arbetet med kulturell          
mångfald. Finns det inga “mångfaldsbarn” representerad i barngruppen        
arbetas det mindre med området. Orsaken till detta uttrycker pedagogerna          
Anna och Kristin så här: 
 

Anna: Men frågan är ju om att man kanske blir mer påmint om att man               
borde jobba med det (om man har barn med annan bakgrund i barngrupp) och              
att man inte jobbar med det på ett helt korrekt sätt.  

Kristin: Det som är svårt, det är ju ibland när man ska jobba med det, om                
man inte har barn med ett annat ursprung. Det är en utmaning tycker jag.  

Detta kan ses i sammanhang med pedagogernas uppfattning om att arbetet           
med kulturell mångfald ofta blir ytlig och det finns en önskan om att kunna              
arbeta mer ingående med området, som Kristin och Anna vidare uttrycker: 

Kristin: Man tar det lite ytligt med att visa kanske hur flagga ser ut och så.                
Vart man kommer ifrån på en världskarta och “Hej”, ordet “Hej”. Det är             
den basis vi har kört det på som föräldrarna ville helt enkelt.  

Anna: Men att det blir detta här då att man gör standardsaker med flaggor              
och sådant. 

En återkommande beskrivning hos pedagogerna är att det ses som viktigt att            
ta tiden till hjälp i arbetet med kulturell mångfald. Området uppfattas av            
pedagogerna som komplext och stort, samtidigt som de beskriver att tid är en             
av viktig faktor. Anna och Kerstin menar: 

Anna: Det är inte alltid man behöver göra så mycket. Också tänker jag att              
man kanske också kan göra det i omgångar. Alltså man tittar på en viss del               
av världen, eller vissa länder eller nåt. Så det inte blir. Ja men så att alla                
känner sig inkluderad så det inte blir utpekande tänker jag.  

Kerstin: Men det måste få ta sin tid. Ett sådant arbete kräver sin tid att               
arbeta in med rutiner och allt. En kan inte göra så fort. En vill ju inte göra fel                  
heller eller göra så att någon inte blir nöjda. 

En annan koppling som identifieras i resultaten är koppling mellan det           
kulturella mångfaldsarbetet och barnens intresse och behov. Pedagogen Olga         
menar att det är gynnsammare att arbeta efter det barnen intresserar sig av.             
Hon berättar om en världskarta som har hängt uppe på avdelningen där            
barnen är mycket intresserad av bilderna som presenteras. Syftet med          
världskartan var att arbeta med olika länder eller kulturer. Detta arbete lades            
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ner då barnen inte visade något intresse för själva kartan. Men bilderna på             
kartan var mycket populära hos barnen och därmed fick kartan sitta kvar. Här             
förklarar Olga varför de valde att la kartan sitta kvar i verksamheten:  

Olga: För att se mera till barnens behov då känner jag. Att en...så. Känner              
jag att vi jobbar då. Deras intresse och vad de är intresserade av. Vi får nog                
inte in så mycket kultur från andra länder.  

Detta exempel är tagit från en småbarnsavdelning. Undersökningen visar en          
utmaning som pedagogerna känner på när det gäller kulturellt         
mångfaldsarbete och barnens ålder. Över hälften av pedagogerna menar att          
det mångkulturella arbetet är ett svårt område att arbeta med ovanför de            
yngsta barnen. Utmaningen ligger i hur de yngsta barnen kan förstå kulturell            
mångfald samt ett dilemma där de yngsta barnen inte anses att vara i behov              
av eller ha intresse för det mångkulturella arbetet. Kerstin, Kristin och Olga            
uttrycker: 

Kerstin: Ja men de yngsta barnen då, jag menar... Hur mycket förstår dem             
egentligen? Och hur viktigt är det att arbeta med kultur i den åldern? Det är               
väl mycket viktigare att de ska känna sig trygga och ha roligt.  

Kristin: Fast det är ju att uppmärksamma (barn med annan nationalitet och            
inskolning) när barnet kommer. För att jag tycker det, att eftersom det är             
småbarn tycker jag att det är så svårt att jobba med det här når man inte har                 
något konkret att komma med så.  

Olga: Men sen kan jag tänka att nu är dessa barn yngre om en säger då ett-                 
och tvååringar. Det är ju ingen som reagerar på något särskilt om en kompis              
har mörkare hud eller att någons mamma kommer som har sjal eller ja.  

Uttalandet visar på hur pedagogerna tänker kring de yngsta barnen och           
kulturellt mångfaldsarbete. Det kan tolkas som att pedagogerna beskriver en          
utmaning. Flera pedagoger var under tiden för intervju i en inskolningsperiod           
eller hade just blivit klar med inskolningar för hösten. Det kommer fram att             
inskolningsperioden påverkar annat arbete då barnens trygghet prioriteras och         
flera pedagoger kände att fick sätta arbetet med kulturell mångfald åt sidan.  

Alla intervjuade pedagoger har till dels lika erfarenheter av arbetssättet med           
kulturellt mångfaldsarbete som återkommer på olika förskolor och med olika          
pedagoger. Detta är bland annat arbete med att uppmärksamma barngruppens          
nationaliteter genom att ha flaggor hängande på väggen, flaggor vid bild på            
barnets plats i hallen, barnets flagga som färgläggs, flagga i samling som            
samtalsämne eller flaggor på en världskarta som visar vart barnen kommer           
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ifrån. Världskarta är det också många pedagoger som har arbetat med. Då            
gärna på samling för att visa vilken plats i världen man kommer ifrån, eller              
världskartor med olika bilder på djur eller byggnader som barnen har visat            
intresse för. Många har också arbetat med ord och språk. Till exempel ordet             
“Hej” på olika språk i hallen, alfabet på olika språk eller kort med bild på               
frukter och skrift på barnets språk som används till fruktstund.  

En annan aspekt som framkom är arbetet som pedagogerna gör i ett “här-och             
nu”-perspektiv. En del av de aktiviteter som är nämnt ovanför pågår också,            
som till exempel att ha flaggor uppe eller världskarta. Pedagogerna nämner           
även aktiviteter som sommarfester där vårdnadshavare tar med traditionell         
mat från deras land och vårdnadshavare, personal och barn har en social            
stund tillsammans. Det arbetas med en app (Polyglutt) där det är möjligt att få              
samma sagor på flera olika språk. Alla pedagoger har böcker och dockor på             
sina avdelningar där mångfald är representerad med olik hudfärg eller kläder.           
Detta är den variation som undersökningen påvisar.  

 

5.2.1 Sammanfattning 

Resultatet inom det här temat visar att det finns en del arbete i             
verksamheterna som innehåller fasta element, som till exempel användningen         
av flaggor eller världskarta. Detta arbete hade alla intervjuade pedagoger          
erfarenheter av. Vidare visar resultaten på att pedagogerna hade olika          
uppfattningar av det mångkulturella arbetes innehåll och form, då gärna          
kopplat till barngruppens sammanfattning. Andra kopplingar var mellan        
mångkulturellt arbete och yngre barn, samt barns intresse och behov. 

 

5.2.2 Analys 

Pedagogerna i denna studie gör kopplingar från sina erfarenheter med          
mångkulturellt arbete till barngruppens sammansättning. När barngrupperna       
har stor representation av andra kulturer arbetas det mer i verksamheten med            
kulturell mångfald. Mångfalden uppfattas att bli mer synlig och sätter en           
större press på pedagoger om att ta tag i det kulturella mångfaldsarbetet. Då             
kopplas arbete med kulturell mångfald tydligt till barngrupp och om det           
finnas “mångfaldsbarn” eller inte. För de som inte har “mångfaldsbarn”,          
alltså där barngruppen består av etniska svenska barn, uppfattas det kulturella           
mångfaldsarbetet som mindre nödvändigt och svårare. Utifrån ett        
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interkulturellt perspektiv är det viktigt att pedagoger inte bygger pedagogiska          
argument utifrån antagandet om att barn har en eller är bärare av en identitet.              
Detta för att barn ständigt utvecklar sin identitet genom aktiviteter och           
relationer (Pramling, 2016).  

Utifrån ett interkulturellt perspektiv (Lahdenperä, 2011) förutsätts en förmåga         
hos pedagogerna till insikt över egna kulturella och historiska värderingar          
samt fördomar. Undersökningen visar på tendenser till att pedagoger tänker          
stereotypiskt runt klassificering av “mångfaldsbarn”. Mångfaldsbarn blir en        
grupp barn med annan kulturell, språklig eller etnisk bakgrund än den           
svenska. Detta uppfattas som begränsande i ett interkulturellt perspektiv         
(Lahdenperä, 2011) där ifrågasättandet av egna antaganden kan producerar         
nya insyn och processer som kan vara innovativt och nyskapande.  

Denna studie visar på att arbetssätt i det kulturella mångfaldsarbetet som           
praktiseras i verksamheterna är till dels lika och återkommande. En orsak kan            
vara att pedagoger själva har en uppfattning om att det arbetas “ytligt” eller             
utifrån “standardgrejer”. Pedagogerna stöter mot sina egna uppfattningar över         
innehållet i eget arbete med kulturell mångfald. Detta anses i ett           
interkulturellt perspektiv (Lahdenperä, 2011) att vara positivt då egen insikt          
och reflektion över egna värderingar är centralt för att möjligt kunna utveckla            
en ny syn.  

Datamaterialet visar att tiden har betydelse för arbetssättet med kulturell          
mångfald där det finns en mening om att arbetet tar tid på grund av sin               
komplexitet. Pedagogerna uttrycker att de behöver tid får att kunna upprätta           
ett arbetssätt som är gynnsamt för barngruppen. Detta som ett resultat av            
uppfattningen om att kulturellt mångfaldsarbete är komplext och utmanade.  

 

5.3 Det kulturella mångfaldsarbetets synlighet i den fysiska miljön 

Här har jag valt att redovisa resultaten jag fick från genomförda           
vandringsintervju. Under vandringsintervjun gick vi runt och tittade på         
förskolans fysiska miljö medan vi diskuterade kulturellt mångfald och         
eventuella materialiseringar som pedagogerna villa visa. Pedagogerna visade        
fram huvudsaklig olika dockor och figurer i olika hudfärger, böcker med           
innehåll om olika kulturer eller språk, ordet “hej” på olika språk eller            
världskarta med bilder. 
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Pedagogerna beskriver hur dockor och andra leksaker med olika hudfärger          
finns för att vänja barnen till den kulturella mångfalden som finns och att             
människor är olika av utseenden. Pedagogen Kristin förklarar varför de har           
dockor med olik hudfärg i sin verksamhet: 

Kristin: Att visa man kan komma från olika länder, att man kan se olika ut               
som hudfärg till exempel. För vi har ju leksaker här som, ja, men dockor som               
har olika hudfärg och funktionshinder också för den delen. 

Om böckerna beskriver pedagogerna att de finns i verksamheten för att visa            
på olika kulturer och att vi ser olika ut. Böckerna läsas och pedagogerna             
beskriver att barnen tycker mycket om dem. Anna säger: 

Anna: De läsas men vi gör inget annat med dem. Barnen tycker om dem              
mycket då. En bok innehåller ju ett annat språk också men det har vi ju inte                
så stor nytta av för det är ingen av oss som kan läsa det. Men en kan ju se                   
hur språket ser ut iallafall. 

I två av verksamheterna där det görs vandringsintervju finns en världskarta i            
miljön. Pedagogerna beskriver att den är till för att visa barnen vilket land de              
kommer ifrån och hur världen ser ut. En världskarta har bilder av djur och              
byggnader där pedagogen menar att det är bilderna barnen är intresserade av.            
En annan pedagog beskriver hur världskarta tas med till samling där de ser på              
barngruppens olika länder och flaggor. I två verksamheter finns ordet “Hej”           
på de språk som är representerade i barngruppen och bland personalen. Några            
pedagoger beskriver att de nyttjar sig av en app, “Polyglutt” som gör det             
möjligt att få höra sagor på olika språk. 

En annan koppling som identifieras är mellan den fysiska miljön och att            
barnen ska känna sig trygga. En del av denna trygghet handlar om att barnen              
kan känna igen sig i miljön genom att deras lands flagga eller skriftspråk är              
representerade. Därför tycker pedagogen Maja att mångfalden ska visas i          
verksamheten och avspegla barngruppen: 

Maja: Det är viktigt att mångfalden syns med en gång man kommer in i              
verksamheten. Men det måste synliggöras på ett naturligt sätt. 

 

5.3.1 Sammanfattning 

Vandringsintervjun visar på hur olika artefakter i den fysiska miljön som till            
exempel dockor och böcker ses som verktyg för att visa kulturell mångfald            
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för barnen. Samtidig finns materialiseringar på vägg som till exempel          
världskarta, flaggor, ord på olika språk för att markera kulturell mångfald           
som finns i barngruppen. Pedagogerna ser också den fysiska miljön som en            
viktig faktor för att barnen ska känna trygghet i miljön. 

 

5.3.2 Analys 

Att pedagogerna använder dockor och böcker för att visa på kulturell           
mångfald kan kopplas till deras förståelse av begreppet kulturell mångfald.          
Pedagoger i denna studie förstår kulturell mångfald som olika bakgrunder i           
språk, kultur, religion och utseenden. Detta materialiseras i den fysiska          
miljön då vandringsintervjun visar att dockor, figurer och böcker med olik           
kulturell mångfald presenteras. Pedagogerna presenterar dessa      
materialiseringar som en del av deras kulturella mångfaldsarbete.  

Vidare ser pedagogerna den fysiska miljön att vara en viktig arena där barnen             
ska känna trygghet. Ett interkulturellt arbetssätt innebär bland annat att arbeta           
med hela familjer och beakta deras språkliga och kulturella bakgrunder          
(Farrell & Samuelsson, 2018). En tolkning är att resultaten här visar en slags             
tillvägagångssätt där barnet ska känna sig trygg i miljön. Genom att           
synliggöra barngruppens mångfald i den fysiska miljön kan detta leda till att            
barnen känner igen sig i till exempel flaggor, skriftspråk eller andra kulturella            
artefakter. Detta leder igen till att barnen kan känna tillhörighet och trygghet.  
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6 DISKUSSION 

I denna studie är syftet att bidra med kunskap om pedagogers perspektiv på             
det kulturella mångfaldsarbetet i förskolan. Ett interkulturellt perspektiv utgör         
den teoretiska utgångspunkten och belyser mina resultat av undersökningen.         
Under undersökningen har jag försökt att förhålla mig så objektiv som           
möjligt. Resultaten har blivit analyserad för att kunna besvara studiens syfte           
och frågeställningar. Det är inte min intention att generalisera hur pedagoger           
arbetar med kulturell mångfald utan att exemplifiera och sammanställa         
beskrivningar av föreställningar och arbetssätt inom området. 

 

6.1 Resultatdiskussion 

En del av studiens syfte är att belysa vilken innebörd pedagoger lägger i             
kulturell mångfald. Undersökningen visar att pedagogerna förknippar       
mångfald huvudsakligen med individer som har olika bakgrunder utifrån         
faktorer som språk, nationalitet eller kultur. Lahdenperä (2008) visar på hur           
ett interkulturellt förhållningssätt kräver förståelse för att alla människor är          
kulturellt olikt programmerade samt att det behövs en medvetenhet om egen           
kultur och en förmåga till att respektera andras. Studiens undersökning visar           
att pedagogerna har en tydlig medvetenhet om att det finns andra kulturer            
bortom sin egen. Det verkar som naturlig och medvetet för dem att arbeta             
med och bemöta olika kulturer. Samtidig får innebörden av kulturell          
mångfald snabbt fokus på nationalitet och språk. Detta visar sig tydligt i de             
olika praktiker och arbetssätt som resultaten visar i undersökningen. De blir           
ofta lika på flera förskolor och har en tendens till att bli instrumentala. Stier,              
Tryggvason, Sandström och Sandberg (2012) visar till ett instrumentalt         
handlingssätt som ofta består av enklare kulturella inslag såsom smaka på           
mat, lyssna till musik eller kulturella artefakter i sin lekmiljö som till exempel             
flaggor och världskarta. Detta instämmer med resultaten i min studie. Stier           
m.fl. (2012) poängterar också att pedagoger ofta har olika tolkningar av           
innebörden i det kulturella mångfaldsarbetet samt om vilket arbetssätt som är           
optimalt. Min undersökning visar också på variation i tolkningen av          
begreppet kulturell mångfald, men med gemensamma drag av att det handlar           
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om olika bakgrunder. Samtidigt visar resultaten att arbetssättet inte varierar          
så mycket och får till dels lika arbetssätt i förskolorna.  

Detta kan tyda på att fokuset för pedagogernas arbetssätt ligger på           
barngruppens olika nationella tillhörigheter, även om deras förhållningssätt är         
mer öppen för att kulturell mångfald innehåller flera aspekter än bara           
nationalitet. Pedagogernas förhållningssätt präglas av positivitet till kulturell        
mångfald samt att det anses som betydelsefullt och framtidsinriktad. Det          
finns sidor som kan tolkas som utmaningar i grundförståelsen av mångfald           
utifrån ett interkulturellt perspektiv. Interkulturaliteten har stort fokus på         
interaktionen mellan individen och mångfalden antas att vara något som sker           
kontra något som är. En tillnärmning till detta kan identifieras i studiens            
undersökning då pedagogerna lägger vikt på att det mångkulturella arbetet          
måste vara naturlig och ske i vardagen. På sådant vis finns det förutsättningar             
för centrala interkulturella värden som ömsesidig respekt, öppenhet och         
jämlikhet kan få växa. 

Betydelsen av språk och kommunikation kan också kopplas till pedagogernas          
förhållningssätt. Undersökningen visar att kommunikationen med både barn        
och vårdnadshavare påverkar deras arbete med mångkultur. Både Skaremyrs         
(2019) och Lunneblads (2013) forskning visar att språkligt arbete har stått           
centralt i det mångkulturella arbetet i förskolan över längre tid, samt att barn             
bemöts olika och ges olika möjligheter utifrån vilka språk de behärskar. Det            
finns en likhet i denna studie då också pedagogerna här uppfattar språket som             
viktigt. Samtidigt visar undersökningen att barnen bemöts med olika medel. I           
ett tillfälle talar pedagogerna en del engelska i kommunikation med barn och            
vårdnadshavare. I ett annat tillfälle nyttas annan personal med samma          
språklig bakgrund som tolk. Detta kan tyda på att kommunikationen anses           
som central och avgörande för att kunna arbeta med kulturell mångfald. Att            
kunna förstå och kunna göra sig förstådd blir viktiga beståndsdelar, men är            
också en utmaning för pedagogerna. Som Lunneblad (2013) menar är det lätt            
att pedagoger intar ett bristperspektiv där barnen anses att ha brister i det             
svenska språket. Lunneblad (2013) menar vidare att det är en utmaning för            
förskollärare att inte ta utgångspunkt i ett bristperspektiv och utföra en           
kompensatorisk pedagogik. Studiens undersökning visar på liknande resultat        
då pedagogerna anser att det är stora utmaningar i kommunikationen både           
emot barn och vårdnadshavare. En kompensatorisk pedagogik kan ses utifrån          
deras arbete med att översätta till barnets språk för att underlätta förståelsen            
och som möjlighet att lära ut det svenska språket. Dock kan detta ses som ett               
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försök på att vara gränsöverskridande i sitt arbete med språk, något som är en              
del av en vällyckad interkulturell kommunikation.  

Studiens undersökning visar på att arbetet med språk och kommunikation          
ofta får uttryck i den fysiska miljön. Samtliga deltagande pedagoger har           
erfarenheter med att visa olika språk på olika vis i förskolans miljö. Det kan              
vara ord, översättningar av information, böcker och app med mera som           
innehåller språkliga variationer som finns representerade i barngruppen.        
Samma är att finna i pedagogernas tankesätt runt nationalitet då flaggor och            
världskarta är högt representerade i förskolans fysiska miljö. Syftet från          
pedagogernas sida blir att visa fram mångfalden som finns i barngruppen, då            
kopplat till nationalitet. Utifrån en interkulturell utgångspunkt är detta en          
utmaning då det är viktigt för pedagoger att ständigt tänka över sina egna             
kulturella antaganden. Undersökningen visar att pedagogerna ofta förknippar        
mångfalden med barnens nationalitet och anser barnen för att tillhöra den           
kultur som nationaliteten traditionellt representerar. Detta är en utmaning då          
vissa barn har utländska föräldrar men är själva födda i Sverige till exempel. 

Sammanfattningsvis har studiens syfte och frågeställningar blivit besvarat.        
Syftet var att öka kunskapen om pedagogers perspektiv på det kulturella           
mångfaldsarbetet i för. Undersökningen visar att pedagogerna uppfattar        
kulturellt mångfald som betydelsefullt och viktigt område inom förskolan         
vardag. Innebörden av kulturell mångfald har fokus på barngruppens olika          
bakgrunder såsom språk, nationalitet eller kultur. Detta materialiseras i         
förskolans fysiska miljö där barngruppens nationella, språklig och kulturella         
referenser synliggöras. Syftet för pedagogerna blir att visa fram barngruppens          
mångfald. Det finns en önskan hos pedagogerna om att arbeta mer ingående            
med kulturell mångfald då de själva uppfattar att de arbetar för lite eller för              
ytligt med området. Detta är en positiv inställning hos pedagogerna som är            
viktigt att tillvara på att utveckla vidare.  

 

6.2 Metoddiskussion 

I denna kvalitativa studie är intervju använd som metod. Denna metod ansåg            
jag som mest lämplig då jag var ute efter att veta vad pedagoger tänker och               
menar. Pedagogerna är intervjuade enskild och det har blivit avsatt god tid.            
Att ha god tid har visat sig vara värdefullt då informanterna uttryckte att             
ämnet är komplext och mångfacetterad. Intervjuerna blev inspelade på         
diktafon, något som har varit till stor hjälp under mitt arbete med            
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transkribering. Att ha tillgång till intervjuerna och kunna gå tillbaka till           
inspelningen för att reda ut frågor har varit positivt.  

I början tänkte jag att ge frågorna på förhand till informanterna just för att de               
skulle få nog tid till att tänka sig om, då jag hade en känsla sen tidigare                
diskussioner om att ämnet är komplext. Sen valde jag bort detta då jag ansåg              
viktigheten av att komma till vad pedagoger tänker här-och nu. Hade de fått             
frågorna på förhand kan det hända att de svarar utifrån vad de tror är ett               
“riktigt” svar. Med detta i betraktning kan resultatet ha blivit annorlunda.  

En fråga jag hade var: “Vad är den viktigaste aspekten inom kulturell            
mångfald tycker du?”. Denna fråga har varit lite utmanande under några av            
intervjuerna och har fört till att jag måste gå in och förklara närmare vad jag               
var ute efter. Hos andra var inte frågan svår att förstå men informanten             
behövde längre tid till att tänka för att svara. I ett par av tillfällen har press på                 
att svara på denna fråga blivit för stort och informanten har dragit sig undan              
med ett “Jag vet inte helt”. Jag har tolkat detta som att ämnet är lite känsligt                
eller att informanten har en rädsla för att svara felaktigt. Här känns det som              
att frågan borde ha varit formulerat bättre på förhand då jag ser det som mitt               
ansvar att formulera frågor begripligt. Detta kan ha påverkat resultat jag har            
fått från undersökningen.  

En annan intervjuform jag övervägt var att göra gruppintervjuer. Men också           
här kände jag på att ämnet kanske var lite känsligt och personligt, så jag valde               
bort gruppintervjuer. Risken här var att informanterna inte vågade att säga sin            
egen mening i en grupp med sina kollegor. En gruppintervju kunde ha            
påverkat resultatet. Ett tänkbart utfall är att jag hade fått belyst arbetssätt och             
arbetslag mer ingående till exempel. Men å andra sidan har jag fått mer             
utrymme för att ta in vad informanten tycker och tänker som jag kanske hade              
missat om det var en gruppintervju. 

Som en del av intervjun blev det gjord vandringsintervju med informanten i            
verksamheten fysiska miljö. Detta har blivit gjort med några, men inte alla.            
Detta för att informanterna själva inte ville eller de kände att de inte hade              
några fysiska materialiseringar värda att visa upp. Dock har det ändå kommit            
fram under själva intervjun hur de arbetar med den fysiska miljön. Detta            
måste tas ställning till under analysen och kan ha påverkat resultatet.  
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6.3 Vidare forskning 

Som undersökningen visar finns det faktorer utanför förskolan som påverkar          
pedagogernas arbete och som de inte nödvändigtvis kan påverka själva.          
Vidare forskning på området kan vara att ta reda på hur rektorer och             
organisering påverkar arbetet med kulturell mångfald i förskolorna. En sådan          
forskning kan bidra med kunskap om hur organisatoriska frågor som till           
exempel tid till pedagogisk reflektion, organisering av verksamhet, rektorers         
kunskaper om interkulturalitet eller mångfald, möjligheter för fortbildning        
med mera faktiskt har för betydelse för det praktiska arbetet med kulturell            
mångfald som sker ute i förskolorna. 

 

6.4 Slutsatser 

Studiens resultat visar på att pedagoger uppfattar innebörden i kulturell          
mångfald att handla om olika bakgrunder som språk, nationalitet eller kultur.           
Pedagogernas förhållningssätt till kulturell mångfald är generellt positiv och         
ses som än tillgång. Det finns en önskan om att arbeta bredare med kulturell              
mångfald då pedagogerna själva tycker det kulturella mångfaldsarbetet ofta         
blir av ytlig karaktär. Detta bör ses som positivt då förskolans arbete med att              
stärka barns förståelse för kulturell mångfald i möte med ständig          
internationaliserade värld fortsatt ökar (Lunneblad, 2018) 

Arbetssättet med kulturell mångfald präglas av sammanfattningen av        
barngrupp och begreppet mångfaldsbarn uppstår som en benämning på de          
barn som inte är etnisk svenska. Hög representation av olika kulturer i            
barngrupp genererar större och mer arbete med kulturell mångfald.         
Utmaningar som identifieras att ligga i det kulturella mångfaldsarbetet är          
barnens åldrar samt barnens intresse och behov. Pedagogerna ser det          
utmanande att veta hur de ska arbeta med kulturell mångfald och då speciellt             
med de yngsta barnen. Denna studie visade inledningsvis hur det kulturella           
mångfaldsarbetet kan riskera att bli statiskt och utan genomtänkt didaktisk          
innebörd, som kan leda till ett arbetssätt där stereotypa ordningar med tanke            
på mångfald, kultur och flerspråkighet. Detta leder bort från ett interkulturellt           
perspektiv på mångfaldsarbetet, som också läroplanen för förskolan tolkas att          
förmedla (Lahdenperä, 2018). 
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Till sist visar vandringsintervjun hur artefakter som dockor och böcker          
används för att visa kulturell mångfald till barnen. Vidare gör det en del             
materialiseringar som, till exempel flaggor, världskarta eller skriftspråk,        
syftar till att visa fram den kulturella mångfalden som finns inom           
barngruppen. Detta stämmer överens med Stier, Tryggvason, Sandberg och         
Sandström (2012) forskning som visar på att mångfaldsarbetet i förskolan blir           
instrumentalt, det vill säga att barnen får en enklare introduktion till kultur            
som språk, musik, mat, flaggor med mera. Utifrån ett interkulturellt          
perspektiv är detta utmanande då förståelse för och möte med andra kulturer            
handlar om så mycket mer och har en djupare innebörd. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

Intervjuguide 
Intervjun kommer till att präglas av att vara ett samtal där vi diskuterar             
frågorna. Som intervjuer blir det min uppgift att se till att intervjun görs             
bekvämt och vara duktig på att följa upp med följdfrågor. Intervjun kommer            
att genomföras på plats och har tre huvudområden. Till sist kommer det att             
genomföras ett samtal med respondenten ute i verksamheten, där vi          
tillsammans går runt i den fysiska miljön och tittar på hur mångfaldsarbetet            
materialiseras.  

 
Jag kommer att starta intervjun med en del bakgrundsfrågor. 

● Är du utbildad förskollärare eller barnskötare? 
● Hur länge har du jobbat som förskollärare/barnskötare? 
● Har du någon form för fortbildning inom ämnen som mångfald,          

flerspråkighet, kultur? 

 

Vidare i intervjun är det huvudsaklig tre områden jag önskar att få            
information om. 

 

1. Pedagogers förhållningssätt till kulturell mångfald. Här önskar jag att         
ta reda på vad slags innebörd som ligger i begreppet kulturell           
mångfald och hur det uppfattas, samt vilka värderingar som läggs i           
begreppet.  

● Vad innebär begreppet kulturellt mångfald för dig? 
● Vad är den viktigaste aspekten inom kulturell mångfald tycker du? 

 

 

2. Detta område ska handla om vilket arbete som görs med kulturell           
mångfald. Här önskar jag att få information om vilka erfarenheter som           
finns. Vad det är som definieras som eventuellt utmanande eller svårt.  

● Vilka erfarenheter har du med mångfaldsarbetet? 
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● Hur jobbar ni i verksamheten med kulturell mångfald? 

 

 

3. Området här handlar om det kulturella mångfaldsarbetet kopplat till         
barnen. Här önskas information om hur förskollärare/barnskötare       
tänker kring arbete med kulturellt arbete och barngrupp. 

● Hur kopplar du det kulturella mångfaldsarbetet till barngruppen? 
● Vad finns där för mångfald bland barnen? 
● Finns där något i den fysiska miljön som representerar verksamhetens          

kulturella mångfaldsarbete? 

 

 

 

  

44 

 



Kulturell mångfald i förskolan                                                              Anne Karen Øiangen 

 

Bilaga 2 

Mejl till rektor angående studie i examensarbete: 

 

Hej! 

Anne Karen Öiangen heter jag och studerar till förskollärare. Nu är jag inne 

på sista året och håller på med det individuella examensarbetet. I den 

förbindelse söker jag rektors godkännande till att uppsöka några av deras 

förskolor för att genomföra en undersökning.  

 
Mitt examensarbete består i att undersöka förskollärares förhållningssätt till 

det kulturella mångfaldsarbetet i förskolan och hur detta materialiseras i 

den fysiska miljön. Undersökningen kommer att analyseras utifrån ett 

interkulturellt och normkritiskt perspektiv. Jag önskar att kontakta förskolor 

och avtala tid med pedagog/förskollärare för intervju. Tillstånd från de som 

intervjuas kommer att ordnas. Barngrupp, enskilda barn eller 

vårdnadshavare kommer inte att delta i undersökningen. Undersökningen 

kommer att genomföras ca under vecka 48 och 49. 

 
 

Mvh 

Anne Karen Öiangen 
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Bilaga 3 

Informationsbrev 

Information om studien 

Jag heter Anne Karen Öiangen och gör nå mitt examensarbete i           
förskollärarutbildningen vid Karlstad universitet. I det individuella       
examensarbetet ingår att göra en studie, som kommer att presenteras i en            
skriftlig rapport vid universitet. 

Studiens syfte är att belysa pedagogers förhållningssätt till mångfaldsarbetet i          
förskolan samt hur mångfaldsarbetet kan materialiseras i den fysiska miljön. 

Deltagande i studien innebär att en intervju kommer att genomföras.          
Intervjun beräknas till att ta ca 30 till 40 minuter. Hela intervjun kommer att              
spelas in med diktafon. Intervjuerna kommer att behandlas konfidentiellt,         
vilket betyder att intervjuerna kommer att avidentifieras. Studien genomförs         
som en del av mitt examensarbete vid förskollärarutbildningen vid Karlstad          
universitet.  

Personuppgifterna behandlas enligt ditt informerade samtycke. Deltagande i        
studien är helt frivilligt. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke utan att              
ange orsak, vilket dock inte påverkar den behandling som skett innan           
återkallandet. Alla uppgifter som kommer oss till del behandlas på ett sådant            
sätt att inga obehöriga kan ta del av dem. Uppgifterna kommer att bevaras till              
dess att uppsatsarbetet godkänts och betyget har registrerats i Karlstads          
universitets studieregister för att sedan förstöras. 

Karlstads universitet är personuppgiftsansvarig. Enligt personuppgiftslagen      
(dataskyddsförordningen från och med den 25 maj 2018) har du rätt att gratis             
få ta del av samtliga uppgifter om dig som hanteras och vid behov få              
eventuella fel rättade. Du har även rätt att begära radering, begränsning eller            
att invända mot behandling av personuppgifter, och det finns möjlighet att           
inge klagomål till Datainspektionen. Kontaktuppgifter till      
dataskyddsombudet på Karlstads universitet är dpo@kau.se 

 

Hälsningar 

Anne Karen Öiangen 

Klubbgatan 4 

67331 Charlottenberg 
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Bilaga 4 

Samtyckesblankett 
 

Jag samtycker om att jag har tagit del av den information som har angivits i               
informationsbrevet. Jag förstår vad mitt deltagande i studien innebär. Härmed          
ger jag mitt samtycke till att delta i studien: 

 

Namn:__________________________________ 

Datum:_________________________________ 

 

 

Vid övriga frågor, kontakta gärna mig via mail eller telefon: 

 

Anne Karen Öiangen 

Tlf.: 073 ** ** *** 

anneian****@***.se 

 

Handledare: Tomas Saar 

Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 

Förskollärarprogrammet 

Karlstad universitet 

tomas*****@***.se 
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