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Syftet med studien är att undersöka hur pedagogerna på förskolan resonerar kring begreppet 
mångfald samt hur de beskriver att de arbetar med detta i sin verksamhet. Vi valde att göra 
en kvalitativ studie baserat på åtta intervjuer på två separata förskolor. Resultatet visade att 
mångfald var ett komplext begrepp som pedagogerna tolkade på olika sätt,  men inte 
diskuterades inom arbetslaget. Pedagogerna arbetade med mångfald i den dagliga 
verksamheten där de flesta lyfte barnens likheter och olikheter. Resultatet visade att 
mångfaldsarbetet utfördes på en daglig basis och att det sällan förekom någon fördjupad 
aktivitet kring mångfald. Vår slutsats var att förskolan belyste mångfalden i en mindre grad 
och att språket spelade en betydande roll i förskolans arbete med barnens kommunikativa 
färdigheter. Begreppet stod enligt studiens resultat för en individ som hade en annan kultur 
eller tradition.  
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1 Inledning 
 
Mångfald har blivit ett allt mer aktuellt ämne i det svenska samhället och i 
utbildningsverksamheten. Lahdenperä (2008) skriver att mångfalden i Sverige ökat 
men också i övriga Europa då gränserna i allt större utsträckning suddats ut. 
Samhället blir därför allt mer mångkulturellt, vilket har lett till att barngrupperna i 
förskolan blivit mer internationaliserade. Enligt läroplanen för förskolan, hädanefter 
Lpfö98/10 (Utbildningsdepartementet, 2010), skapar mångfalden möjligheter att få 
både ta del av andra kulturer och få respekt för andra kulturella bakgrunder.     

Lahdenperä (2008) menar att negativa händelser som krig och arbetslöshet påverkar 
och bidrar till det mångkulturella samhället. Detta utmynnar i att människor ser 
möjligheten till att söka sig till andra länder för att förbättra sin livssituation. Enligt 
Skolverket (2011) hade 12,5 procent av alla barn på Sveriges förskolor år 2000 ett 
annat modersmål än svenska. År 2010 stod procentsiffran på 18,7 procent, vilket är 
en ökning med 6,2 procent. Av alla dessa barn menade de att 12,7 procent hade 
modersmålstöd år 2000 och att siffran år 2010 låg på 21,5 procent, en ökning med 
8,8 procent. Detta visar att mångfalden ökar inom förskolan och att den därför bör 
bejakas i planeringen av verksamheten.  

1.1 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka hur pedagogerna på förskolan resonerar kring 
begreppet mångfald samt hur de beskriver att de arbetar med detta i sin verksamhet.   

1.2 Forskningsfrågor 
Dessa frågor utgör grunden för vårt examensarbete 

 Hur definierar pedagogerna mångfald? 

 Hur beskriver pedagogerna sitt arbete med mångfald i den pedagogiska 
verksamheten? 

 Hur säger sig pedagogerna stimulera den språkliga utvecklingen hos barnen? 

1.3 Begreppsdefinitioner  
Under denna rubrik redogör vi för begrepp som genomgående förekommer i studien.  

1.3.1 Mångfald 

Vi har i denna studie valt att använda begreppet mångfald som innefattar en individs 
kultur, språk och tradition, då det finns en variation inom begreppsanvändningen. I 
litteraturgenomgången använder skilda författare också andra begrepp exempelvis 
mångkulturalitet som vi ser som synonymt med mångfald.   

1.3.2 Pedagog 

Vi har valt att använda begreppet pedagog. Detta syftar till all personal inom 
förskolan oavsett utbildning.  
 
1.3.3 Barn med annat modersmål än svenska 

I studien kommer vi att referera till barn med annat modersmål än svenska när vi 
benämner barn med annat etniskt ursprung. Vi gör det genomgående för att skapa en 
tydlighet i studien.  
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2 Litteraturgenomgång 
 
Under denna rubrik kommer vi att ge en inblick i författarnas tankar och analyser 
kring vårt valda ämne.  
 
2.1 Sverige som mångkulturellt samhälle 
Vetenskapsrådet (2008) skriver att det svenska samhället har internationaliserats 
och globaliserats i takt med att samhället blivit mer kulturberikat. Detta är något som 
Lahdenperä (2008) också påpekar då hon menar att majoriteten av Europas länder 
och dess storstäder ökar ur ett mångkulturellt perspektiv. Lorentz (2009) skriver att 
internationaliseringen och mångfalden utmynnar i att människorna upplever världen 
som mindre. Anledningen till detta, enligt författaren, är att de i större utsträckning 
kommer i kontakt med varandra på ett sätt som gör att deras kännedom kring andra 
kulturer ökar. Detta leder till att individerna inte längre nödvändigtvis behöver 
betrakta varandra som fiender. Istället har en medvetenhet och kunskap om varandra 
bidragit till att de uppvisar en större tolerans och förståelse för andra kulturer. Vidare 
betonar Lorentz att det är av vikt i ett mångkulturellt samhälle att se bakom ens egna 
normer inom sin kultur. Han menar också att det är väsentligt att kulturerna 
tillsammans samspelar då detta bidrar till att intresset för varandras kulturer ökar 
genom att få uppleva hur andra uppfattar olika ting. Lahdenperä (2008) menar att 
mångfalden är komplex och uppmärksammas först när den förekommer i den egna 
omgivningen.  
 
Bozarslan (2001) skriver att det mångkulturella samhället alltid präglat Sverige. Hon 
nämner samer som en kultur som alltid funnits men som ändå tillhört en egen 
folkgrupp. Samhällets utveckling har enligt Lorentz (2009) varit betydande för 
skolverksamheternas förändring. Norell Beach (1995) konstaterar också att förskolan 
ger barnen en möjlighet att få en inblick i det interkulturella samhället. Lorentz 
(2009) menar att skolverksamheterna är mångkulturella där individerna kan komma 
från olika miljöer och ha olika ursprung. Författaren skriver att lärarnas metoder 
också utvecklats och att fokuset gått från att lära ut färdig kunskap till att se till 
barnets egna erfarenheter. Lahdenperä (2010) menar att antalet flerspråkiga barn 
ökat vilket gör att kravet på förskolläraren också ökat då det gäller att möta barnen på 
en språklig nivå och bejaka deras kulturella bakgrund. Bozarslan (2001) belyser att 
ett av fyra barn i förskolan har en annan kulturell bakgrund och Lahdenperä (2008) 
menar också att det krävs ett starkt och aktivt ledarskap samt arbetssätt för att 
använda denna mångfald som ett fördelaktigt verktyg i verksamheten. Enligt 
Lpfö98/10 (Utbildningsdepartementet, 2010) skapar en mångkulturell förskola 
förutsättningar för att barnen ska lära sig respektera varandras ursprung. Bozarslan 
(2001) menar att det mångkulturella i förskolan ska genomsyra verksamheten på en 
daglig basis och inte vara en del som barngruppen bekantar sig med vid specifika 
tillfällen. Med detta menar författaren att det mångkulturella ska vara en naturlig del 
i verksamheten.  

Lorentz (2009) menar att dagens samhälle ställer krav på den enskilda individen att 
ha ett öppet förhållningssätt för att ta till sig och förstå värderingar, kulturer och 
lärande. Inom mångfalden finns likheter, men författaren betonar också vikten av att 
ta hänsyn till skillnaderna. Enligt Nationalencyklopedin (2013) står mångkulturalism 
för att det finns en variation av kulturer. Den engelska översättningen diversity står 
enligt dem för olikheter. Dessa förklaringar av mångfald liknar även den Wikipedia 
(2011) har, där det står att etnisk mångfald är ett samhälle där det finns flera olika 
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etniciteter. Vidare menar Lorentz (2009) att den globala utvecklingen gjort att 
människan har krav på sig att förhålla sig till de olikheter och skillnader som finns 
och medvetet utveckla strategier för att förhålla sig till de kulturella och sociala 
skillnader som finns.  

2.2 Styrdokument 
Förskolan ska enligt Lpfö 98/10 (Utbildningsdepartementet, 2010) vara en trygg 
verksamhet som ska utgå från barnen och dess behov. En viktig grundsten i förskolan 
är att den skapar en kunskapsgrund för barnen som de fortsätter att utvecklas livet 
ut. I Lpfö 98/10 står det också att språket hör samman med lärandet och barnens 
identitetsutveckling och att barnet ska få en språklig stimulans. Det påpekas att barn 
med annat modersmål än svenska också ska få stimulans på sitt modersmål för att på 
så sätt utveckla det svenska språket ytterligare. Lpfö 98/10 hänvisar till skollagen och 
menar att verksamheten ska bidra till att de barn som behöver modersmålsstöd får 
möjlighet till det.  

I Lpfö 98/10 (Utbildningsdepartementet, 2010) står det att mångkulturalitetens 
inträde i det svenska samhället gör att människor måste anta sig förmågan att skapa 
sig en förståelse för kulturell mångfald. Då förskolan beskrivs som ett socialt och 
kulturellt forum kan denna förmåga förstärkas och på så vis skapa en medvetenhet 
hos barnen. Vidare står det i styrdokumentet att en medvetenhet kring andras 
kulturer och erfarenheter resulterar i att barnen kan sätta sig in i andras perspektiv.   

I Allmänna råd och kommentarer (2005) och Lpfö 98/10 (Utbildningsdepartementet, 
2010) står det att dagens samhälle är mångkulturellt och menar att förskolan har ett 
stort ansvar att belysa mångfalden samt att delge varje barn en tolerans och 
solidaritet till andra människor. Allmänna råd och kommentarer (2005) skriver att 
förskoleverksamheten ska formas efter tanken att barn är olika. De menar att detta 
ställer krav på personalen, att de kontinuerligt ska vara medvetna om vilka barn som 
deltar i verksamheten samt föra diskussioner kring arbetsmetoder. Allmänna råden 
belyser även att olika förskolor har olika sociala och ekonomiska förutsättningar att 
arbeta kring mångfalden i verksamheten. Storleken på barngruppen och personalens 
kompetens är viktiga faktorer som påverkar arbetet kring mångfald. Det allmänna 
rådet skriver att interkulturell pedagogik i förskolan syftar till att ta till vara på varje 
barns kulturella och språkliga bakgrund och använder det som en tillgång inom 
barngruppen. Avslutningsvis menar Allmänna råd att kommunikationen och 
samverkan med föräldrarna har en viktig relevans för mångkulturella grupper.   

2.3 Lärarens förhållningssätt till mångkulturalitet 
Bozarslan (2001) menar att förskolan är extra betydelsefull för barn med annat 
etniskt ursprung. Hon skriver att barn i förskolan kommer i kontakt med det svenska 
språket och dess normer samt regler för den svenska värdegrunden. Detta gäller 
också barns föräldrar vars delaktighet behövs för att förstärka barnens integration i 
det svenska samhället. Vidare skriver författaren att förskollärarna även ska ge stöd 
till föräldrarna utifrån deras behov och poängterar att förskolan är en verksamhet 
som ska tilltala alla. I Allmänna råd och kommentarer (2005) står det att de vuxnas 
förhållningssätt och agerande som förebilder har en inverkan på barnets förståelse 
och respekt för rättigheter respektive skyldigheter som det demokratiska samhället 
kretsar kring. De poängterar också att förskolan i många fall är den första kontakt 
som utländska föräldrar har med den svenska kulturen. Detta gör att verksamheten 
måste ha en öppensinnad attityd till andra kulturer i förhållande till det svenska 
normsystemet. 
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Bozarslan (2001) skriver att lärarna har en viktig roll för att överföra samhällets 
normer om hur barn ska bemötas. Hon skriver att det är förskollärarens ansvar att se 
till att undervisningen är anpassad för barn med utländskt ursprung. Det är 
verksamheten som ska anpassa resurserna efter individen och att individens kultur 
inte ska ses som problemet. Vidare menar författaren att det är viktigt som 
förskollärare att inte ha förutfattade meningar om människor från andra kulturer 
utan att vara öppna för att se till deras nuvarande behov och bakgrund. Lorentz 
(2009) skriver att en interkulturell medvetenhet är nyckeln till att kunna ta till sig 
den uppsjö av kulturella situationer, miljöer och sammanhang som uppstår. Det 
handlar om att individen ska kunna förstå hur andra individer ser på denne och 
dennes kultur samt att individen ska kunna reflektera över sin egen kultur. Norell 
Beach (1995) tillägger att de förskollärare som har ett antal barn från andra kulturer 
på avdelningen får möjlighet att lyfta mångfaldens likheter och skillnader vid flera 
tillfällen i verksamheten om så önskas. De förskollärare som istället inte har några 
barn från andra kulturer menar hon bör hitta på andra sätt för att lyfta och tillämpa 
den kulturella mångfalden i förskolan.  

Lorentz (2009) skriver att en mångkulturell lärandemiljö inverkar på hur vi upplever 
saker och ting samt förmågorna att samspela med varandra. Lahdenperä (2010) 
tillägger att lärandemiljön har en inverkan på hur aktivitet av barn med annat etniskt 
ursprung sker och menar att arbetslagets roll blir ännu viktigare. Lorentz (2009) 
menar att det är förskollärarens uppgift att skapa tillfällen som uppmuntrar barnen 
till kommunikation oavsett social, kulturell eller etnisk bakgrund. Vidare menar 
författaren att lärarrollen kretsar kring vikten av att kunna kommunicera på ett 
meningsfullt sätt. Förutom kommunikationen är lärarens roll viktig då det gäller att 
motivera till ökat kunnande. Mångkulturella möten ingår i ett sammanhang som har 
en inverkan på individernas språk samt individens sätt att kommunicera i sociala 
relationer, även individens sätt att kommunicera i pedagogiska sammanhang, 
exempelvis förskolan och skolan, påverkas. 

Borgström (2004) är inne på samma spår som Lorentz då hon skriver att den 
mångkulturella lärarmiljön gör att pedagogerna måste vidga sitt förhållningssätt 
inför en verklighet av mångfald. Hon menar att de numera måste skapa en förståelse 
för konsekvenserna av migrationsprocesser och hur detta ska tas hänsyn till i 
undervisningen. Pedagogerna måste kunna se till frågor som berör aktiviteten och på 
vilket sätt barnen tar till sig kunskap. Borgström (2004) menar att lärarna måste inta 
ett flexibelt förhållningssätt som gör att aktiviteten blir anpassningsbar samt att de 
använder sig av olika kommunikationsmedel som finns att tillgå. Vidare menar 
författaren att praktiska erfarenheter ger barnen möjlighet att pröva sina egna 
föreställningar vilket leder vidare till ny lärdom.  

2.4 Språkets betydelse i en mångkulturell förskola 
Språket utvecklas, enligt Benckert, Håland och Wallin (2008), i miljöer som är 
meningsfulla för barnet. Hon skriver att vardagen är viktig för barnet då barnet 
utvecklar nya ord. Det är i miljöer där barnet kan sätta in sina erfarenheter för att 
skapa sammanhang som språket stimuleras. För att utveckla språket menar 
författaren att förskolan ska ge barnet språkutvecklande stimulans i det svenska 
språket men denne ska också få stimulans på sitt modersmål. Benckert m.fl. skriver 
att alla barn har ett modersmål och att flertalet av dessa tar till sig flera språk under 
sin uppväxt. Vidare menar hon att det inte sker någon automatisk utveckling av 
flerspråkigheten utan att föräldrar och förskollärarnas kunskap och engagemang har 
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en signifikativ betydelse. Barnens utveckling av flerspråkighet är också beroende av 
omgivningens attityd och tillgång till att språkligt tillgodose barnet med olika språk.  

Bozarslan (2001) skriver att individer med annan utländsk bakgrund ofta behöver 
lägga ner mycket tid för att bemästra det svenska språket. Dessa individer behöver 
också hjälpmedel som hjälper dem att lyckas med sin språkträning. Bozarslan menar 
att barn med annan utländsk bakgrund redan besitter ett språk som denne har 
kunskaper om, vilket många gånger blir förbisett i skolverksamheten. Författaren 
betonar vikten av att utgå från barnens erfarenheter för att språkinlärningen ska bli 
utvecklad i det svenska språket på ett positivt sätt för barnet. Ellneby (2007) ger 
exempel på leken som hon skriver är ett utmärkt verktyg för att lära sig språk och 
menar att den vuxne ger barnen ord och begrepp för saker som barnen ser, gör och 
upplever. Vidare hänvisar Ellneby till dockvråleken som ett bra verktyg då denna lek 
knyter an till barnens erfarenheter. Benckert m.fl. (2008) fortsätter med att påtala att 
barn i olika faser utvecklar sitt språk och menar att språket är en färskvara som 
kontinuerligt måste underhållas. 

Benckert m.fl. (2008) skriver att en förskollärares förhållningssätt har en nyckelroll 
när det gäller arbete med barn med annat etniskt ursprung. När barn med annat 
etniskt ursprung kommer till förskolan menar författaren att språket och kulturen 
ska beaktas. Hon menar att det är viktigt att förskolläraren visar ett engagemang, 
både gentemot barnet och dess föräldrar. Dessutom poängterar hon betydelsen av att 
förskolläraren själv och arbetslaget tillsammans diskuterar förhållningssättet kring 
mångkultur. Detta för att minska negativitet och öka kunskapen kring andras 
kulturer. Bozarslan (2001) betonar vikten av att lyfta fram likheter hos barnen men 
att också påpeka att det finns olikheter inom verksamheten. Vidare menar författaren 
att om en pedagog syftar till att ha en grupp där alla är lika och inte lyfter fram 
olikheter försvinner fördelarna med barnens olikheter.  

Johannes Lunneblad gjorde år 2006 en forskningsstudie kring mångkulturalitet i 
förskolan. Studien handlar om förskollärarnas mångkulturella och pedagogiska 
arbete i förskolan. Författaren beskriver att han varit i en och samma förskola på två 
avdelningar under 18 månader där antalet pojkar och flickor var jämt fördelat och där 
antalet mångkulturella barn varierade under terminerna. Lunneblad har med hjälp av 
observationer och intervjuer med personal, barn och föräldrar inhämtat material 
kring arbetet med mångfald i förskolan. Resultatet visade, enligt Lunneblad, att 
begreppet mångfald och mångkulturalitet var diffusa begrepp som tillsynes var svåra 
att omsätta i praktiken. Författaren menar att anledningen till detta var att 
förskollärarna i denna studie endast fokuserade på de barn som hade ett annat 
ursprung istället för att fokusera på helheten. Han beskriver en situation där 
förskollärarna diskuterar hur föräldrar som har barn med annat ursprung kan bidra 
till att skapa en ökad förståelse för mångfalden. Dock påpekar han att detta förslag 
inte kom att genomföras då föräldrarna inte enligt förskollärarna visade något 
intresse. Författaren skriver att förskollärarna vill att dessa föräldrar ska komma till 
förskolan under en halvdag och berätta om sina respektive högtider. Han poängterar 
att förskollärarna endast fokuserat på dessa föräldrar utan att ha de svenska 
föräldrarna i åtanke. Detta visas genom att förskollärarna endast skriver 
informationsblad till de föräldrar som i detta fall anses berörda. 

Lunneblad (2006) berättar dock att förskollärarna planerade tydliga mål för hur de 
skulle arbeta för att få in mångkulturaliteten mer i verksamheten men att de i 
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slutändan fann många skäl till varför planeringen inte kunde genomföras. Däribland 
nämndes bristen på tid som en negativ faktor i genomförandet av mångkulturella 
aktiviteter. Vidare konstaterar han att han genom sina observationer sett att 
mångfalden inte är en del av verksamheten. Istället menar han att mångfalden 
kommit i skymundan där det mer ses som någonting annorlunda som, i just detta 
fall, exkluderar barn med svenska som modersmål.  
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3 Metod 
 
Under detta avsnitt redovisas hur vi har gått tillväga för att genomföra vår studie. 
Bjørndal (2005) skriver att det finns två typer av forskningsmetoder. Dessa metoder 
är kvalitativa metoder respektive kvantitativa metoder. Den kvalitativa metoden 
inriktar sig på att skapa en djupare förståelse där antalet informanter är begränsat i 
jämförelse med den kvantitativa metoden. Författaren menar att den kvantitativa 
metoden använder sig av fler informanter där helheten och mer preciserade 
mätningar av data står i fokus. 

3.1 Forskningsstrategi 
Vi har valt att använda oss av den kvalitativa metoden då vi anser att denna har varit 
mest lämplig och relevant för vår studie. Vi får en inblick i hur mångfald uppfattas 
och används i verksamheten och detta gjorde vi genom att intervjua ett mindre antal 
informanter. Detta då vi ämnar få en djupare förståelse kring mångfald och hur 
arbetet mer ingående kan se ut i förskolan. Detta anser vi kräver en djupare förståelse 
och ett begränsat antal informanter för att på så sätt få ett mer relevant och ingående 
material att arbeta med.  

3.2 Datainsamlingsmetod 
I vår kvalitativa studie har vi valt att använda oss av intervjuer. Stukát (2005) 
påpekar att valet av metod är av stor betydelse för studien och att det bör vara syftet 
som styr vilken metod en individ väljer att använda sig av. Vi valde intervju som 
metodform i syfte att få insikt i hur pedagogerna tänkte och sade sig arbeta kring det 
aktuella ämnet. Bjørndal (2005) skriver om fördelarna med att intervjua och menar 
att intervjun ger respondenten möjlighet att förstå informantens tankar. Han menar 
vidare att respondenten ges möjlighet att förtydliga och fråga informanten om det är 
något som verkar oklart i dennes svar.    

Våra frågor under intervjuerna var öppna för egen tolkning, detta för att vi inte ville 
påverka svaren samt att vi ville att det skulle finnas möjlighet till eventuella 
följdfrågor. Denscombe (2009) skriver om semistrukturerade intervjuer och att det 
innebär att intervjuaren har bestämda frågor att utgå från. Dock menar han att 
intervjuaren själv väljer vilken ordning frågorna ska ställas och att fokuset ligger på 
informantens öppna svar kring dessa. Detta är något vi har valt att utgå ifrån för att 
på så sätt kunna jämföra informanternas svar. Det är viktigt att påpeka att vi har haft 
frågor som vi utgått ifrån men att följdfrågorna inte nödvändigtvis har varit 
densamma för varje informant. Beroende på hur informanterna svarat har vi 
anpassat följdfrågorna efter det. Vi hade forskningsfrågorna och litteraturdelen som 
utgångspunkt när vi utformade intervjufrågorna. Då vi under litteraturgenomgången 
delat in litteraturen under olika avsnitt valde vi att använda samma tillvägagångssätt 
vid intervjufrågorna. Vi valde att inleda intervjun med allmänna frågor för att skapa 
en avslappnad miljö där informanten till en början fick frågor som relaterar till dess 
yrkesliv. De efterföljande frågorna utgick från vårt syfte i studien vilket berörde 
mångfald, språkutveckling samt olika arbetssätt i förskolan.  

Vi valde att tillsammans genomföra intervjuerna eftersom vi ansåg att det gynnade 
oss båda att fysiskt närvara under intervjun. Enligt Stukát (2005) kan två intervjuare 
lägga märke till olika saker under intervjun. Han poängterar dock att informanten 
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kan känna sig obekväm i en situation med två intervjuare och att svaren då kan 
påverkas. Vi ansåg att det gynnade oss att vara två då vi inte enbart fick höra vad 
informanten hade att säga utan att vi båda också fick ta del av dennes kroppsspråk 
samt sinnesstämning. Detta utgjorde också en grund för oss att diskutera det 
inhämtade materialet där båda fått en helhet kring de genomförda intervjuerna.  

Innan intervjuerna tog vi kontakt med olika förskolor där vi redogjorde för vårt 
examensarbete. Efter visat intresse från förskolorna valde vi ut två förskolor vi ansåg 
lämpligast för vår studie. Vi lät informanterna välja tidpunkt och plats för intervjun. 
Detta då vi ville att de skulle känna sig trygga och bekväma samt att vi ville minimera 
risken för störande moment. Intervjuerna skedde på respektive förskola i ett rum där 
vi satt ostört. Intervjuerna varierade tidsmässigt och var mellan tio och tjugo minuter 
långa. Vi dokumenterade informanternas svar med hjälp av diktafon, papper och 
penna. Anledningen till att vi valde att använda oss av diktafon var att vi skulle få 
informanternas exakta kommentarer för att efteråt kunna analysera dessa svar mer 
precist. Vi valde att även använda papper och penna för att direkt under intervjun 
kunna se informanternas kopplingar till frågorna och om det var något svar som 
uteblivit. På så sätt kunde vi gå tillbaka till frågorna för att återigen återkoppla till 
dem. På grund av plötslig sjukdom skedde två av intervjuerna genom e-post då detta 
var den enda lösningen som gick att genomföra för båda parter. Då vi i dessa fall 
använde oss av e-post skickade vi frågorna till respektive informant. När vi fick 
tillbaka de besvarade frågorna granskade vi svaren för att se om det var något svar 
som verkade oklart. Om så var fallet skickade vi en följdfråga tillbaka för att få 
ytterligare klargöranden kring svaret.  

3.3 Urval 
Vi har besökt två separata förskolor i olika län. Vi vill poängtera att eventuella namn 
som förekommer i vår studie är fiktiva för att skydda verksamheten och dess 
personal. På varje förskola har vi intervjuat fyra pedagoger för att få en tydligare bild 
över hur förskolorna överlag resonerar kring mångfald och språkutveckling. Vi tog 
kontakt med respektive förskola via e-post där de fick en beskrivning av vilka vi var 
och vad studien handlade om, ett så kallat missivbrev (se bilaga 1). Intervjuerna ägde 
rum på respektive förskola i ett avskilt rum för att undvika eventuella störmoment.  

Den ena förskolan låg i ett villaområde med en närliggande skog tätt intill. Förskolan 
bestod av sex stycken arbetslag, där varje avdelning hade runt tjugo barn i åldrarna 
ett till fem år och där det fanns olika etniciteter. En del barn hade en annan bakgrund 
än svensk, bland annat finsk, libanesisk, turkisk, kurdisk och spansk. Pedagogerna vi 
intervjuade hade förskollärarutbildning och deras erfarenhet av yrket varierade 
mellan ett till trettio år. Pedagogerna hade olika etniciteter.  

Den andra förskolan låg även den i ett villaområde. Förskolan bestod av fyra 
arbetslag, där varje avdelning hade runt tjugo barn i åldrarna ett till fem år. Barnen 
hade olika etniciteter, bland annat hade en del barn finsk, engelsk, arabisk och iransk 
bakgrund. Pedagogerna vi intervjuade hade olika utbildningar. En av de fyra 
pedagogerna hade ingen utbildning medan resterande hade högskoleutbildning. 
Deras erfarenhet varierade mellan tjugo och trettiofem år. Majoriteten av 
pedagogerna hade svenska som modersmål. 

3.4 Databearbetning och analysmetoder 
När intervjuerna var genomförda valde vi att dela upp transkriberingen. Detta för att 
båda varit närvarande vid intervjuerna och inte kände att vi behövde transkribera 
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intervjuerna tillsammans. Vi transkriberade varje intervju ordagrant för att få en mer 
precis förståelse för informantens uttalanden. När vi analyserade transkriptionerna 
utgick vi från våra tre kategorier från frågeställningarna, begreppet mångfald, arbetet 
kring mångfald samt arbetet kring språkutveckling. Vi delade upp informanternas 
svar under dessa kategorier genom att använda olika markeringspennor. Det gjorde 
vi för att vi enkelt skulle hämta relevant information från respektive informant. På så 
sätt behöll vi fokus på de centrala begreppen och kunde välja bort de delar som var 
irrelevanta. Då vi hade markerat varje kategori kunde vi överskåda samtliga 
informanters svar och därmed jämföra och koppla ihop deras svar till varandra.  

Vid analysen kopplade vi samman resultaten från intervjuerna med litteraturen från 
teoridelen. Vi valde att välja ut det som vi fann relevant i koppling till våra 
forskningsfrågor för att se samband mellan teori och praktik. I resultatanalysen ansåg 
vi det viktigt att inte använda personliga ställningstaganden för att analysen inte 
skulle påverkas.  

3.5 Etiska ställningstaganden  
Inom humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning finns det fyra forskningsetiska 
principer att se till när en forskningsstudie genomförs. Enligt Vetenskapsrådet 
(2002) har principerna kommit till för att skydda informanter vid uppkomst av 
konflikt, likaså är de viktiga för forskarens ansvarstagande. Vetenskapsrådet (2011) 
skriver angående hur behandlingen av informanterna bör ske och menar att dessa 
individer ska skyddas med hjälp av anonymitet vid medverkan av en studie. De 
betonar vikten av att forskaren följer de uppsatta riktlinjerna för arbetet kring de 
etiska principerna. Vi har under studiens gång sett till dessa fyra forskningsetiska 
principer som består av informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 
och nyttjandekravet och meddelat våra informanter om dessa, både muntligt och 
skriftligt. 

3.5.1 Informationskravet 

Enligt Vetenskapsrådet (2002) ska forskaren inom informationskravet meddela de 
respondenter som deltar i studien vad studiens syfte är samt vad deras uppgift i den 
är. Vid första kontakt med de valda förskolorna skickade vi ut ett missivbrev (se 
bilaga 1) för att kort berätta om vår studie och hur vi tänkt att förskollärarna skulle 
kunna hjälpa oss med sitt deltagande. Samtliga inblandade fick veta att deltagandet 
var frivilligt och att de när som helst fick välja att avbryta sin medverkan.  

3.5.2 Samtyckeskravet 

Innan intervjuerna på förskolorna påbörjades erhöll vi alla informanters samtycke. 
Detta gjorde vi genom att fråga om de ville medverka i studien samt gav de 
information om utformandet och innehållet av examensarbetet. Informanterna fick 
också här veta att det var de själva som fick avgöra hur länge de ville delta samt på 
vilka villkor det skulle ske på. I Vetenskapsrådet (2002) står det också att det är 
viktigt att intervjuaren accepterar informantens åsikter och inte styr denne om 
informanten inte längre önskar att medverka.  

3.5.3 Konfidentialitetskravet 

Vi har meddelat alla berörda i studien om att fiktiva namn används och att allt 
ihopsamlat material från intervjuer behandlas konfidentiellt.  
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3.5.4 Nyttjandekravet 

I Vetenskapsrådet (2002) står det att insamlat material inte får användas i något 
annat syfte än till forskning. Detta har vi tagit hänsyn till då vi endast använt det 
insamlade materialet till vår studie för att sedan förstöra det.  
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4 Resultat 
 
Under denna rubrik redovisar vi vårt inhämtade material från de åtta genomförda 
intervjuerna som vi genomförde på två förskolor. Vi har valt att dela upp vårt resultat 
under olika underrubriker. Anledningen till detta är att litteraturdelen och 
frågeställningarna är uppdelade på ett liknande sätt. Vi ansåg att det därför var 
relevant för vår studie att följa samma tråd, samtidigt som vi vill underlätta för 
läsaren. 

4.1.1 Begreppet mångfald 

Utifrån våra intervjuer kan vi se att mångfald är ett diffust och svårdefinierat 
begrepp. Majoriteten av informanterna nämnde att det var en svår fråga och de 
kunde inte ge en konkret definition av begreppet. De gav istället en mer beskrivande 
form av svar så som att mångfalden är en naturlig del av vår vardag. De uppfattade 
att mångfald är synonymt med mångkulturalitet och etnicitet.   

det är något som finns runtomkring oss hela tiden oavsett om vi kommer från olika 
länder eller talar olika språk. Alla människor är olika och alla olikheter ska få finnas och 
få plats. 

Några av informanterna ansåg att mångfald inte endast innefattar det etniska utan att 
det också kan handla om funktionsnedsättningar och andra olikheter som kan skilja 
individer åt. En informant beskrev mångfald på följande sätt: 

Svårt, man är olika slags människor, olika härkomst eller handikappad av något slag. 
Man får se det som en tillgång att vi är olika, alla har ju något att tillföra.    

Hälften av informanterna benämner också att mångfalden ska ses som en tillgång där 
allas olikheter ska uppmärksammas och bejakas. En informant betonar vikten av att 
integrera mångfalden i förskolan och ser fördelar med att barn och pedagoger utbyter 
kunskap och erfarenheter med varandra. De lär då känna varandra och på så sätt kan 
de också lära sig respektera varandra. 

Om man lär sig känna till andra kulturer så respekterar man andra också. Lär man 
känna varandra och lär sig varandras traditioner och kulturer så respekterar man 
varandra, vilket är bättre än om man inte har någon erfarenhet eller kunskap 

En informant berättar att det ständigt sker en integrering i det svenska samhället där 
olika individer och kulturer möts. Detta medför att mångfalden behöver 
uppmärksammas ytterligare för att barnen ska få en förståelse för individers likheter 
och olikheter.   

4.1.2 Arbetet kring mångfald 

Informanterna fick frågan om det förs en dialog om mångfald inom respektive 
arbetslag, varpå fem av åtta informanter berättade att de inte hade någon dialog kring 
mångfald. Några nämnda orsaker till att dialogen uteblev var att det inte ansågs 
finnas tillräckligt många barn med annan kulturell bakgrund på avdelningen samt 
bristen på tid. En informant berättade att dialogen kring mångfald först uppkom 
kring traditionsbundna dagar, exempelvis lucia och jul. Responsen från andra 
kollegor uppfattades också som bristfällig vid försök att ta upp mångfald som ämne. 
En informant förklarade att läroplanen är en viktig del i arbetet med mångfald och att 
förskolan enligt den ska uppmärksamma kulturella skillnader och traditioner. Trots 
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detta berättar hon att det mångkulturella arbetet ofta hamnar i skymundan, hon 
beskriver på följande sätt. 
 

Och det är ju sådär att, tiden att hinna med, det är ju att, förstå mig rätt, men intresset 
måste ju också finnas där så att jag tror att det är där det brister. Mm, tid, intresse, 
någon som verkligen tar tag i det, så att, jag menar säg hej och välkommen är ganska 
enkelt arbete men man skulle vilja mera fastän det är så mycket annat som tar plats. 

 
Tre av informanterna ansågs sig föra en dialog i arbetslaget när de fick frågan under 
intervjun. Dock var de ambivalenta i sina svar kring dialogen om mångfald.  
 

Ja, det gör vi väl... Vi jobbar ju utifrån läroplanen. 

 
Detta svar gav en informant som menade att de inom arbetslaget tog del av 
förskolans läroplan och att dialogen på så sätt uppdagas. I och med att de arbetar 
efter styrdokumentet menar informanten att de uppmärksammar samtliga barn och 
att de arbetar för att stärka alla barns identitet. De andra två informanterna nämner 
också att de dialoger som förs, handlar om barnens olikheter rent allmänt men också 
kring vad barnen har för erfarenheter och bakgrund. Dialogen kring barnets olikheter 
inom arbetslaget menar en informant ha en betydande roll i verksamheten.  
 

Det är jätteviktigt eftersom man uppfattar barnen olika i ett arbetslag  
 
På båda förskolorna ansåg samtliga informanter att trygghet och ett gott bemötande 
var signifikativt för barnens trivsel. En informant betonar vikten av ett gott 
bemötande, inte endast för barnet utan också för föräldrarna, för alla ska få ett 
förtroende för förskolan. En annan informant poängterade också att pedagogen har 
en viktig roll i bemötandet av barnet och dess vårdnadshavare. Hon menar att det är 
väsentligt som pedagog att vara väl förberedd, som att lära sig barnens och 
vårdnadshavarnas namn. Man behöver kunskap om saker som kan associeras till 
barnets livsvärld, vilket hon ser som en trygghetsfaktor för barnet.  
 
Informanterna påpekar att det i arbetet med barn med annat modersmål än svenska 
är viktigt att vara tydlig i sitt förhållningssätt, vilket också betyder att man måste 
skapa en trygghet. De menar att benämningen av ord bör ske kontinuerligt, för att 
barnen ska utveckla ett brett och rikt ordförråd. Det framkommer att konkreta 
material kan vara en hjälp till att skapa en förståelse kring nya ord. Vidare menar en 
informant att arbeta mångkulturellt bidrar till att barnen får respekt för varandra och 
en förståelse för varandras likheter och olikheter. Genom att barnen får en erfarenhet 
om mångfald främjas förståelsen för andra individer. En informant påpekar vikten av 
att ha en god dialog med föräldrarna och att de har en förståelse för pedagogerna 
arbetssätt och att de arbetar med föräldrarna och inte emot dem. En annan informant 
berättar att det är viktigt att de barn som har ett annat modersmål än svenska även 
har ett gott språk i det, annars medför risken att både modersmålet och svenskan blir 
lidande.   
 
I intervjuerna på förskolan framkom det att endast en av de två förskolorna använde 
sig av modersmålstränare. Den förskola som inte använder sig av modersmålstränare 
menar att femåringarna vid tidigare tillfällen fick möjlighet att åka iväg på 
hemspråksundervisning, men att den numera är borttagen. Informanten är osäker på 
om barnen har rätt till hemspråksundervisning. 
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Hemspråk har man ju rätt att få men jag vet inte om man har rätt att få det i förskolan 
längre, om det inte är först i förskoleklassen. Nej då får man använda hjälpmedel. Foton, 
kort och konkreta material och jobba lite extra med det svenska språket.  

Den andra förskolan berättar att en del av deras mångfaldsarbete involverar 
modersmålsträning, där en utbildad modersmålstränare, inom de berörda språken, 
kommer till verksamheten en gång i veckan under 60 minuter.  

Vi har ju fått direktiven att när en modersmålstränare kommer så ska de vara med i 
barngruppen så sitter vi och har en samling så ska de lyssna på vad vi säger och översätta 
till det barnet.  

En informant berättar under en intervju att modersmålstränarna tidigare inte fyllde 
sin uppgift då dessa gick undan till ett avskilt rum för att inhämta språkliga 
kunskaper. Informanten menar att det inte fyllde någon funktion då barnet inte 
kunde relatera orden till ett specifikt sammanhang. Dock poängterade hon att det har 
förbättrats på senare tid men att det nu mer är brist på modersmålstränare.  

Man tycker ju att det borde finnas fler lärare i det här språket men det kommer ingen. Vi 
har meddelat chefen, att det kommer ingen, vi har velat ha det jättelänge, och de 
verkligen tjatar föräldrarna. Kan ni hitta någon annan, men det får inte var vem som 
helst, utan det här modersmålslärarna måste ha utbildning 

En annan informant som arbetar på en annan avdelning på förskolan berättar att hon 
ibland får lära sig några ord från modersmålstränarna vilka hon använder i 
verksamheten. Detta menar hon att barnen ser positivt på, då de tillsammans kan 
lära av varandra både barn och vuxna. 

Intervjuerna visar att arbetet kring mångfald ter sig på liknande sätt på båda 
förskolorna. En av informanterna var noga med att poängtera att de hennes på 
avdelning såg mer till barngruppen än till olika barns skilda nationaliteter. Det flesta 
informanterna kopplar ett mångkulturellt arbetssätt till barnens likheter och 
olikheter. De berättar att arbetet lyfter bland annat barnens ursprung och traditioner.  
 

generellt så är det att lyfta fram både likheter och olikheter och att olikheter berikar. Och 
sen att de får växa och känna, ja som att ta fram vilka länder de kommer från, man 
pratar lite om det och hur traditioner, hur man firar man dem och kan det bli att man tar 
fram likheter och skillnader så och berikar dem 

 
Arbetet med mångfald menar majoriteten av informanterna sker kontinuerligt inom 
förskolans verksamhet. Det är något en informant menar ingå i läroplanen då 
förskollärarna ska skapa en trygghet och en god bas hos alla barn, vilket inrymmer att 
barnets bakgrund uppmärksammas. Enligt ett flertal informanter är vikten av 
tryggheten betydande för barnets inlärningsförmåga. Tryggheten måste finnas hos 
barnet innan det kan börja lära sig nya saker. 
 

När de känner sig trygga, då är de redo att lära sig andra saker 
 

En informant berättar att de på deras avdelning arbetar kring en samlingsmatta som 
fokuserar på barns olikheter. Vidare berättar informanten att mattan väcker 
nyfikenhet hos barnen som resulterar i diskussioner inom barngruppen kring barns 
olikheter och varför det finns olikheter.  
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Där brukar vi sitta och samtala kring mattan så att de ser att det finns barn, som är barn 
men som inte ser likadana ut och så brukar de undra varför /../ så att de förstår, att de är 
lika men olika samtidigt.  

 
De använder sig även av jordglober för att lyfta fram mångfalden ytterligare. På detta 
sätt får barnen en medvetenhet om andra människor och att de lär sig att respektera 
andras likheter och olikheter.  
 
Under intervjun framkom det att stödmaterial från FN:s barnkonvention användes i 
det mångkulturella arbetet. Detta arbete pågår terminsvis och innehåller olika teman. 
Ett tema handlar om barnens rätt till att vistas i miljöer där de känner sig trygga och 
välmående. Under arbetets gång uppkommer det diskussioner som ett resultat av 
barnens nyfikenhet. Pedagogens uppgift kring detta blir att ledsaga barnen för att 
vidga deras perspektiv kring mångfald. Informanten berättar att alla barn har något 
att delge i diskussionen och att det faller sig naturligt för barnen om någon skulle se 
eller prata på ett annorlunda sätt.  
 
Båda förskolorna har använt barnens olika ursprung för att belysa förskolans 
mångfald. Förskollärarna har med hjälp av barn och föräldrar tagit reda på vilka 
ursprung det finns på förskolan för att sedan med ett förbestämt ord skriva detta på 
de språk som förkom inom verksamheten. Dessa lappar sattes upp någonstans på 
avdelningen, exempelvis i hallen. En informant berättar att de tidigare anordnat 
aktiviteter för att belysa människors olika livssituationer runt om i världen. Hon 
exemplifierar detta genom att nämna att de sålde majblommor för att samla in 
pengar till behövande barn i Sverige. Kring arbetet uppkommer det diskussioner som 
blir en del av mångfaldens arbete.   

4.1.3 Arbetet kring språkutveckling 

Enligt alla våra informanter är språket en betydande del för barnet i förskolan. De 
anser att språket fyller en viktig funktion för att barnen ska kunna göra sig hörda och 
kunna kommunicera med andra. Informanterna nämner även att de inte enbart 
syftar på det verbala språket, utan också det tysta språket, det vill säga kroppsspråket 
och teckenspråket.   

Jag tycker att det är viktigt att man jobbar med språk i tidig ålder.  Det är viktigt att barn 
lär sig nya ord, lära sig artikulera, samtala med varandra och kunna uttrycka känslor.  

Tre av informanterna berättar att det är viktigt att barn utvecklar sitt ordförråd och 
att förskollärarna benämner händelser och saker med ord till barnen för att barnen 
ska få en medvetenhet kring språket. 

Arbetet med språk skiljde sig sinsemellan avdelningarna på förskolorna. En 
informant tog på sin avdelning del av ett projekt som handlade om språk. Aktiviteten 
var uppbyggd kring två olika sagor där barnen delades upp efter ålder. Barnen fick 
lyssna till berättelsen, varpå de fick klippa och klistra samt återberätta sagan. Syftet 
med denna aktivitet menade hon var att involvera barnen i språket samt att de fick 
träna på återkoppling och att kunna återberätta en saga. En annan avdelning berättar 
att de arbetar språkutvecklande genom att stärka barnens självkänsla och 
självförtroende. Detta åstadkommer de genom att tillsammans samtala med 
varandra. Denna avdelning arbetar också mycket med konflikthantering, där 
förskollärarna gärna ser att barnen själva löser sina konflikter.  
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Det var mycket knuff och bråk mellan barnen och vi fick gå in och säga till dem att ni har 
ju faktiskt ni kan ju kommunicera med varandra, ni har en mun, så ni kan ju prata 

En informant menar att det är viktigt att barnen lär sig att sätta ord på sina känslor 
och att de därefter kan få en förståelse för hur andra kan uppleva samma situation. 
Vidare berättar informanten att denne sett att barnen blivit mer självständiga efter 
att de arbetat med konflikthantering. Dock poängterar hon att förskollärarna ständigt 
är närvarande för att kunna stötta vid behov.  

Gemensamt på den ena förskolan var att de arbetar efter Bornholmsmodellen, vilket 
betyder att de har färdiga samlingar som underlag för sitt arbete. Samlingarna 
innehöll bland annat, rim och ramsor, rörelsedans, flanosagor, bokläsning samt 
barnens eget berättande. En informant nämner detta arbetssätt i positivt ordalag då 
hon sett en skillnad i barnens språk även efter arbetet med Bornholmsmodellen.  
 
På den andra förskolan har de ett gemensamt arbetssätt kring språket. 
Informanterna på denna förskola nämner att språkutvecklingen sker i det vardagliga 
arbetet och att detta kan innefatta sagostunder och samtal som sker under vardagliga 
situationer såsom vid matbordet eller vid påklädning. De nämner samling som ett 
värdefullt språkverktyg där de tillsammans med barnen kan samtala kring olika ord 
och begrepp. 

Många faller mellan stolarna där de skulle behöva prata och stimuleras mer. Vi försöker 
ju vid samlingar och med gruppaktivitet. 

En informant berättar om deras samlingar där de ibland låter barnen träna på 
lägesord genom att placera föremål på olika platser, exempelvis bakom stolen eller 
under stolen. Vidare är språkträningen ett ständigt återkommande moment i 
verksamheten. En annan informant påpekar också att barnen även då de samtalar 
med varandra utvecklar ett språk som de gemensamt använder sig av.  

Arbetet kring språkutvecklingen anser informanterna vara jämlika, både för barn 
med svenska som modersmål och de barnen med annat modersmål än svenska. En 
informant nämner fördelen med de barn som har svenska som modersmål, då dessa 
barn har en grund att luta sig emot.  

Nej, det tycker jag inte, det är lika viktigt för alla barn. Sedan kan det vara svårt om 
barnet inte kan någon svenska alls då måste man naturligtvis börja väldigt basic. 
Benämna och peka och så vidare. 

Informanterna menar att den enda skillnaden är att de ibland måste vara extra 
tydliga i benämnandet av saker tillsammans med barn med annat modersmål än 
svenska. Dessutom kan det ibland tas hjälp av kortare meningar för att betona 
sammanhanget. Två av informanterna menar att de upplever att barn med annat 
modersmål än svenska ändå tar till sig orden även om de inte verbalt uttrycker dem. 

Jag tror att barnen lagrar språk, även fast det inte kommer ut muntligt så lagrar de det 
upp i huvudet och det kan ta lite längre tid fast språket finns där, det kan ta lite längre 
tid innan de vågar uttrycka sig. 
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5 Resultatanalys och diskussion 
 
Under detta avsnitt analyserar vi och diskuterar vår metod, vårt resultat samt vilken 
slutsats som vi har kommit fram till.  

5.1 Metoddiskussion 
Valet av att använda intervju som metodform var i vår mening mest relevant för 
studien. Detta då syftet var att undersöka hur pedagogerna på förskolan resonerade 
kring begreppet mångfald samt hur de omsatte detta i sin verksamhet.   

I och med detta kändes intervju lämpligast då vi fick en omedelbar respons samt att 
vi gavs möjligheten att ställa direkta följdfrågor vid eventuella oklarheter. Detta 
tyckte vi var väl användbart för studien då det gav oss aktuell information om 
mångfald, vilket ledde oss vidare i arbetet. Följdfrågorna ledde till frågor som vi inte 
hade tänkt på innan intervjun och som gav oss en djupare bild inom ämnet. Vid 
användandet av intervju kan dock informanternas svar skilja sig från deras arbetssätt 
i verksamheten. Detta då informanten vill ge intressanta svar som inte nödvändigtvis 
behöver stämma in med verkligheten. Vid intervjutillfällena upplevde vi att 
engagemanget varierade pedagogerna emellan. En del gav detaljerande och 
utvecklande svar medan andra var mer direkta och kortfattade. Två av informanterna 
var sjuka vid intervjutillfället vilket ledde till att intervjuerna skedde via e-post. En 
nackdel med det är att svaren kan bli svårtolkade och sakna detaljerande 
beskrivningar, vilket leder till ytterligare frågor. Intervju genom e-post blev därför 
tidskrävande då vi var beroende av att samla ihop informantens utsagor. I efterhand 
har vi insett att det hade varit till sin fördel att komplettera med ett antal 
observationer för att få ett annat perspektiv och se om resultaten från intervjuerna 
bekräftades. Det skulle i sin tur stärka studiens resultat och slutsats ytterligare.    

5.2 Resultatanalys och Resultatdiskussion 
Under detta avsnitt presenterar vi vår resultatanalys och resultatdiskussion. Vi har 
valt att dela in dessa två delar under varsin rubrik, detta för att skapa en tydligare 
bild kring analys och diskussion. 
 

5.2.1 Resultatanalys 

Resultatet av intervjuerna visade att samtliga informanter fann det svårt att definiera 
begreppet mångfald trots att förskolan har som ansvar att belysa den för barnen 
(Lpfö98/10, Utbildningsdepartementet, 2010; Allmänna råd och kommentarer, 
2005). Detta förstärker Lahdenperä (2008) genom att påpeka mångfaldens 
komplexitet. Den gemensamma nämnaren hos informanterna var att mångfald 
innebar en variation av olika ursprung och språk, en liknelse som kan kopplas till 
både Nationalencyklopedin (2013) och Wikipedias (2011) tolkning av begreppet. 
Dock gav de flesta informanter ett mer beskrivande svar. Detta resultat framkom 
även i Lunneblads avhandling (2006) där han har studerat förskollärarnas 
mångkulturella och pedagogiska arbete.  
 

Hälften av informanterna ansåg inte att de förde en dialog om mångfald inom 
arbetslaget, vilket Benckert m.fl. (2008) menar är betydelsefullt för att öka 
kunskapen kring andras kulturer. En anledning till att dialogen uteblev var att de 
inom arbetslaget ansåg att det var svårt att få respons kring ämnet från andra 
kollegor. Att informanterna inte får respons från kollegor visar också att begreppet är 
abstrakt och främmande. Det visades också att dialogen kring mångfald uteblev då 
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informanterna inte hade flertalet barn med annat modersmål än svenska på 
avdelningen. Norell Beach (1995) anser ändock att det är av vikt att förskollärarna 
belyser mångfalden fastän alla barn inte har samma ursprung. Både Borgström 
(2004) och Lorentz (2009) menar att det är viktigt att pedagogerna är flexibla och 
öppna för att inta ett förhållningssätt som är anpassningsbart till mångfalden. Trots 
detta menar en informant att det krävs någon som är engagerad och tar tag i det, 
vilket Lahdenperä (2008) benämner som en individ med ett aktivt ledarskap.  

Även om informanterna inte säger sig ha en dialog kring mångfald inom arbetslaget 
visar de en medvetenhet om att Sverige berikas mer och mer av kulturella inslag. De 
berättar att Sverige allt mer integreras och detta har enligt Lorenz (2009) resulterat i 
att kulturkännedom blivit en alltmer aktuell och viktig sakfråga för att skapa en 
förståelse för andra kulturer. En informant betonar vikten av att integrera 
mångfalden i förskolan och ser fördelar med att barn och pedagogerna utbyter 
kunskap och erfarenheter med varandra. Genom att förstå andras kulturer, vilket 
också Lpfö 98/10 (Utbildningsdepartementet, 2010) förespråkar, menar denna, 
precis som Lorentz (2009) att barnen lär sig respektera andras olikheter. Bozarslan 
(2001) skriver att mångfalden bör vara en del av verksamheten och inte endast något 
som uppmärksammas vid enstaka tillfällen. Resultatet visar att mångfalden många 
gånger lyfts fram och diskuteras vid traditionsbundna tillfällen i verksamheten.   

Hur pedagogerna arbetar med mångfald är likartad hos de båda förskolorna. 
Lahdenperä (2010), Bozarslan (2001) och Benckert m.fl. (2008) nämner alla vikten 
av att anpassa undervisningen efter barnens varierande behov och bakgrund, vilket 
gör att ytterligare ansvar läggs på pedagogen. Informanterna på förskolorna arbetar 
för att lyfta fram barnens likheter och olikheter i den dagliga verksamheten. Den 
dialog som förekommer hos vissa arbetslag handlar om barnens olikheter och 
förutsättningar. Genom dialogen får arbetslaget en gemensam uppfattning om 
barnen på avdelningen, vilket Allmänna råd och kommentarer (2005) anser hjälper 
till att skapa en medvetenhet om barnens olikheter.  

När barnen kommer till förskolan vill pedagogerna i enlighet med Lpfö 98/10 
(Utbildningsdepartementet, 2010) skapa en trygghet hos barnen och deras föräldrar, 
speciellt hos de barn som har annat modersmål än svenska för att ett förtroende för 
förskolan ska skapas där alla känner sig trygga. Bozarslan (2001) poängterar också 
att verksamheten ska tilltala alla. Förskolan är enligt Allmänna råd och kommentarer 
(2005) den första kontakt som vissa mångkulturella familjer har med den svenska 
kulturen. Av resultatet framkom det även att det är väsentligt att föräldrarna har en 
förståelse för pedagogernas arbetssätt och att de är medvetna om att pedagogerna 
inte arbetar mot föräldrarna. Ett sätt för att skapa trygghet hos barnen och dess 
föräldrar innan de kommer till förskolan är att lära sig namnen på dem. Det är något 
som barnet kan associera till, vilket skapar en trygghet enligt pedagogerna. Benckert 
m.fl. (2008) är inne på samma spår och lyfter engagemanget som viktigt i samverkan 
mellan barn och föräldrar. Detta skapar ett förtroende för alla inom förskolan.  

Språkets betydelse och dess utveckling är något som samtliga informanter påtalar är 
en av förskolans viktigaste uppgifter att förmedla. Resultatet visade att språket i hög 
grad hänger ihop med mångfalden och att språket anses väsentligt för att barnen ska 
kunna samspela och kommunicera med andra. Benckert m.fl. (2008) menar att de 
språkliga egenskaperna utvecklas i sammanhang som är meningsfulla för barnet, 
detta baseras på att barnen ges möjlighet att tillämpa sina egna erfarenheter.  
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I arbetet med mångfald används modersmålsträning i ena förskolan då det råder 
oklarheter huruvida förskolan har rätt till modersmål eller inte i den andra. Detta 
trots att det enligt Lpfö 98/10 (Utbildningsdepartementet, 2010) står att barnen och 
förskolan ska medverka för att barnen ska utveckla sina språk, om det så är 
modersmål. Barnen har i förskolan som använder modersmålsträning rätt till sextio 
minuters modersmålsträning inom verksamheten. En informant påpekar liksom 
Benckert m.fl.  (2008) och Lpfö 98/10 (Utbildningsdepartementet, 2010) att barn 
med annat modersmål än svenska också ska få stimulans på sitt modersmål för att 
kunna utveckla ett gott språk.  

Informanterna, men även Lorentz (2009), anser att det är viktigt att ha en 
kontinuerlig dialog med barnen för att utveckla deras språk och att det är viktigt att 
ständigt benämna och sätta ord på saker för att barnen ska få ett ökat ordförråd. Ett 
sätt att arbeta språkutvecklande är genom språksamlingar. Under språksamlingarna 
lär sig barnen nya ord samt att de för en dialog med varandra där de får sätta ord på 
sina erfarenheter och därmed utbyter kunskap. Vidare menar informanterna att de 
arbetar mycket med språk för att barnen ska kunna uttrycka sina behov och förmedla 
vad de vill ha sagt. Benckert m.fl. (2008)  är inne på en likartad linje och menar att 
barnens språkutveckling ofta ligger på olika nivåer vilket gör att språket ständigt 
måste stödjas.  

Benckert m.fl. (2008) skriver att den språkliga utvecklingen inte sker av sig själv utan 
att det krävs ett föräldrar och pedagoger uppvisar ett engagemang för att ge barnen 
möjlighet att utveckla sitt språk. Några av informanterna använde sig av före 
Bornholmsmodellen på förskolan, vilket betyder att de använder sig av färdiga 
lektionsmaterial. Ett koncept som informanterna ställer sig positivt till och som bland 
annat innehåller gestaltande och berättande sagor. Informanterna påpekar, precis 
som Borgström (2004), att praktiska lärandetillfällen stimulerar barnens egna 
fantasier och gör att de själva vill dela med sig av sina tankar, vilket leder vidare till 
ny kunskap. Ellneby (2007) menar att lekfulla metoder är ett viktigt och användbart 
verktyg för att involvera barnen i det språkliga och menar att den vuxne då har 
möjligheten att hjälpa till att sätta ord på det barnen ser och upplever.  

Informanterna anser inte att språkinlärningen skiljer sig markant mellan barn som 
har svenska som modersmål respektive barn med annat modersmål än svenska. 
Benckert m.fl. (2008) menar att omgivningens engagemang har en viktig betydelse i 
att uppmuntra barnen till att utveckla sina språk. Informanterna menar att de barn 
som har annat modersmål än svenska kan behöva mer tid för att uttrycka och 
bemästra språket. Detta nämner även Bozarslan (2001) som också poängterar att 
barn med annat modersmål än svenska behöver stöd i språkutvecklingen. 
Informanterna utvecklar sitt resonemang då de säger att barnen lagrar ord men att 
det nödvändigtvis inte använder sig av dem. Detta för att de kan känna en osäkerhet 
kring ordens innebörd och sammanhang.     

5.2.2 Resultatdiskussion 

Pedagogerna hade gjort egna tolkningar av begreppet mångfald som i sin helhet 
utmynnade i en likartad definition. De definierade mångfald, som en typ av variation 
av olika etniska ursprung och traditioner. Trots detta ansågs sig samtliga pedagoger 
finna det svårt att hitta en precis definition av begreppet. Att begreppet ses som 
svårtolkat stödjer även Lahdenperä (2008) och Lunneblads studie (2006) som båda 
nämner begreppets komplexitet. Vi upplevde att pedagogerna inte tidigare reflekterat 
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kring begreppets betydelse då flera av pedagogerna inledde med att tala om att det 
var en svår fråga. Detta kan resultera i att begreppets innebörd bidrar till en 
osäkerhet hos pedagogen då denne inte har fullförståelse för begreppets betydelse. 

Resultatet av intervjuerna visade att dialogen kring mångfald inom majoriteten av 
arbetslagen var bristfällig. Detta kan vara en bidragande faktor till att begreppet 
ansågs svårtolkat då det inte fanns någon gemensam uppfattning och dialog om det i 
arbetslaget. Dock visade intervjusvaren att de pedagoger som förde en dialog också 
såg begreppet som svårdefinierat. Vi tolkar det som att pedagogernas diskussioner 
om mångfald som benämning i många fall hamnar i skymundan. Deras dialog 
handlade inte enbart om mångfald utan också om barnens generella olikheter och 
bakgrund. Detta stärker ytterligare begreppets komplexitet då pedagogerna väljer att 
inkludera och belysa mångfalden vid utvalda tillfällen, något som Bozarslan (2001) 
anser vara felaktigt. Enligt författaren ska mångfalden lyftas fram i den dagliga 
verksamheten vilket pedagogerna på förskolan sällan gör förutom att lyfta likheter 
och skillnader.  

Vi har genom samtal med pedagogerna fått veta att de tidigare lyft mångfalden 
tillsammans med barn och föräldrar. De satte då upp lappar på väggen med barnens 
olika modersmål med en förbestämd text för att belysa barnens bakgrund, dock 
utvecklades inte arbetsprocessen. Borgström (2004) och Lorentz (2009) poängterar 
att en viktig egenskap hos pedagogen är att ha ett flexibelt förhållningssätt vilket inte 
överensstämmer med informanterna kring denna form av arbete. Vi tolkar det som 
att pedagogerna inte fått ta del av eller tagit till sig tillräckligt med kunskap kring 
mångfaldsarbete. Det i sin tur har skapat ett bristande intresse som gjort att tiden 
fokuserats på andra aktiviteter som pedagogerna hyser ett mer ingående intresse av. 
En pedagog nämner också tidsbristen som en anledning till att mångfaldsarbetet får 
mindre fokus, vilket visar att arbetet styrs av pedagogens förhållningssätt och vad 
denne anser tiden ska läggas på. En pedagog påpekar att de arbetar med mångfald då 
de utgår från Lpfö 98/10 (Utbildningsdepartementet, 2010). Baserat på pedagogens 
svar och de resterande pedagoger tolkar vi det som att arbetslagen arbetar med 
mångfald utifrån en helhet istället för att utgå från en mer detaljerad nivå för att 
bygga en djupare förståelse. Att arbeta med läroplanen behöver nödvändigtvis inte 
betyda att kriterierna uppfylls, utan arbetet är starkt beroende av, precis som 
Lahdenperä (2008) framhäver, en driven pedagog som tillämpar både teori och 
praktik.         

De flesta pedagogerna ansåg att mångfaldsarbetet handlade om barnen på 
avdelningen och deras likheter och olikheter. De pedagoger som hade ett fåtal barn 
med annat modersmål än svenska ansågs sig inte ha något behov av att arbeta 
mångkulturellt förutom att uppmärksamma olikheter och skillnader. Detta går emot 
Norell Beach (1995) som menar att pedagogen bör vara kreativ för att hitta andra sätt 
att belysa mångfald på om barngruppen inte är speciellt mångkulturell.  Enligt Lpfö 
98/10 (Utbildningsdepartementet, 2010) ska också barnen få möjlighet att få en 
förståelse för andra kulturer vilket leder till en respekt för andra individer samt 
förmågan att se samband emellan likheter och olikheter. Vi upplever att detta kan 
vara en anledning till att mångfalden inte belyses tillräckligt då pedagogerna ser 
mångfalden i antalet barn med annat modersmål än svenska som det finns på 
avdelningen. Detta resulterar i att ämnet mångfald blir beroende av antalet barn med 
annat modersmål än svenska för att det ska beröras ytterligare. I likhet med denna 
tolkning visar Lunneblad (2006) i sin studie samma resultat då också han uppfattat 
att pedagogerna kopplade mångfald med barn med annat modersmål än svenska. 
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Detta i kontrast till hur samhällsutvecklingen ser ut och där Lorentz (2009) menar att 
samhällets internationalisering gör att kulturkännedomen blivit mer värdefull. Trots 
att en del av pedagogerna inte säger sig arbeta med mångfald, har vi genom 
intervjuerna uppmärksammat att det finns en medvetenhet kring begreppet och dess 
betydelse i samhället. Detta stärker vår tolkning i att antalet barn med annat 
modersmål än svenska har en inverkan på pedagogernas förhållningssätt till 
mångfald. Detta då pedagogerna påvisar en medvetenhet men samtidigt ser antalet 
barn med annat modersmål än svenska som en anledning till att inrikta sig på 
mångfald.     

Några av pedagogerna berättar att de använder sig av modersmålstränare som en del 
i arbetet med barn med annat modersmål än svenska på förskolan. Då är 
modersmålstränarna med under exempelvis en samling och översätter det pedagogen 
säger på barnens modersmål. På så sätt får barnen ta del av den dagliga 
verksamheten och att det språkliga blir än mer tydligt för barnen, vilket Benckert 
m.fl. (2008) också påpekar är viktigt. Detta skiljer sig från de resterande pedagogerna 
som inte använde sig av modersmålstränare trots att det står i Lpfö 98/10 
(Utbildningsdepartementet, 2010) att förskolan ska tillhandahålla möjligheter till 
stimulans inom modersmål. De använder istället konkreta material för att förmedla 
det svenska språket. Detta bidrar till att de barn som inte får möjlighet till 
modersmålsträning går miste om sin modersmålsutveckling i förskolan om inte 
pedagogerna på förskolan besitter barnens modersmål. Det kan resultera i att barnen 
som har ett annat modersmål än svenska tappar viktiga sammanhang inom språken 
som kan ge framtida språkliga brister.   

Alla pedagoger betonade vikten av språkutveckling och att barnet ska kunna uttrycka 
sig både verbalt och kroppsligt. Vi upplevde att samtliga pedagoger var måna om att 
framhålla språkets betydelse för det livslånga lärandet och satte det i fokus i 
verksamheten. Lorentz (2009) menar att kommunikationen är en viktig del i barnens 
livsvärld. Av den anledningen är det viktigt att pedagogen ständigt sätter ord på 
barnens livsvärld. Genom att pedagogen benämner ord som förekommer i barnens 
vardag upplever vi att de barn som har ett annat modersmål än svenska gynnas. 
Barnen får på så sätt ett sammanhang mellan ord och mening och kan då koppla till 
sin vardag. Detta är något pedagogerna i studien dagligen använder i verksamheten 
för att stimulera barnens språkutveckling. Benämningen menar de medför att barnen 
får ett utvecklat ordförråd och en förmåga att kunna uttrycka sina känslor och behov 
för andra. De ansåg inte att språkutvecklingen skiljde sig markant om barnet hade 
svenska som modersmål eller inte. Dock kunde nivån och inlärningstiden ibland 
skilja sig mellan dessa barn, vilket också Benckert m.fl. (2008) tog upp. Vi uppfattar 
det som att pedagogerna har en medvetenhet om att barnen har olika behov och 
förutsättningar. Även om samtliga barn får samma uppgift utgår den från barnens 
nuvarande kompetensnivå och språkliga erfarenheter. De barn som har ett annat 
modersmål än svenska menar pedagogerna ofta har ett utvecklat ordförråd i båda 
sina språk. Dock menar de att de kan ha svårt att sätta in orden i dess rätta kontext då 
de inte har en full förståelse för ordets betydelse.  

5.3 Slutsatser 
Vi har i denna studie nått slutsatsen att mångfald är ett diffust begrepp som 
pedagogerna kopplar till en individs kultur och tradition. Arbetet kring mångfald på 
förskolorna sker mestadels genom att belysa barnens likheter och olikheter. Detta 
görs i den dagliga verksamheten. Några fördjupade arbeten förekommer sällan på 
avdelningarna då pedagogerna menar att bristen på tid och intresse har en avgörande 



25 
 

roll i arbetet med och kring mångfald. Pedagogerna använde antalet barn med annat 
modersmål än svenska som en utgångspunkt för hur mycket de skulle tillåta 
mångfalden att ta plats i verksamheten. Detta innebar att de avdelningar som inte 
hade barn med annat modersmål än svenska tillsynes lyfte mångfalden vid 
traditionsbundna tillfällen.  

Språket som är en del i mångfaldsarbetet hade överlag mest fokus i verksamheten. 
Pedagogerna stimulerade barnens språkutveckling genom att ständigt benämna ord 
och begrepp som var vanligt förekommande i barnens vardag. Vi har dragit slutsatsen 
att mångfalden inte lyfts tillräckligt inom förskoleverksamheten trots att pedagogerna 
visar en medvetenhet om att Sverige fortsätter att internationaliseras. Statistiken 
visar också att mångfalden inom förskolan i Sverige ökar, vilket gör att kraven på 
pedagogernas förhållningssätt också ökar.  

5.4 Nya forskningsfrågor 
Efter denna studie vore det av intresse att fördjupa sig ytterligare och bland annat 
observera barn i förskolan som har ett annat modersmål än svenska. Våra nya 
forskningsfrågor är enligt följande: 

 Hur anpassar sig förskolan till barn med ett annat modersmål än svenska? 

 Hur tar barn med ett annat modersmål än svenska till sig de olika 
lärandemomenten i förskolan?  

 Hur upplever pedagogerna att det är att arbeta med nyanlända barn? 

 Hur kan pedagogerna tydligare lyfta fram mångfalden i förskolan? 
 

5.5 Pedagogisk relevans 
Mångfalden är ett aktuellt ämne vilket gör att pedagogerna bör rikta ett mer fokus på 
att lyfta fram och skapa en förståelse om och kring andras kulturer inom förskolan. 
Studien visar att det finns kunskapsluckor om mångfald i förskolan och detta gör att 
ämnet bör prioriteras ytterligare. Detta visar att denna studie är relevant då läsaren 
får en inblick i hur mångfaldsarbetet prioriteras och används inom verksamheten. 
Detta skapar förhoppningsvis ytterligare frågor om mångfalden i förskolan och på så 
vis kan det leda till att mångfalden inom utbildningsverksamheten tar ytterligare kliv.   
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Bilaga 1- Missivbrev  

 

Hej, 

Vi heter Madeleine Hellström och Niklas Strömberg och studerar på Mälardalens 
Högskola i Västerås. Vi läser sista terminen på Lärarprogrammet med inriktning Lek, 
lärande och utveckling.  

Vi arbetar för närvarande med vårt examensarbete där vi valt att fokusera på 
mångkulturalitet i förskolan. Mångfalden är något vi anser är ett aktuellt och 
modernt begrepp som präglar vårt samhälle i en allt större utsträckning. Vårt syfte är 
därför att med denna studie få en tydligare klarhet i hur förskollärarna arbetar med 
begreppet mångkulturalitet i förskolan. Detta då begreppet kan uppfattas komplext 
och svårtolkat, därför har vi intresserat oss för att se hur begreppet anammas i 
verksamheten. Vi hoppas nu att ni i personalen (fyra stycken) vill hjälpa oss att 
genomföra denna intervju.  

Studien utförs med hjälp av en kvalitativ metod där vi valt att använda oss av 
intervjuer. Intervjuerna sker med förskollärarna på respektive förskola där frågorna 
är relaterade till arbetssättet kring mångkulturalitet. Dokumentationen kommer att 
ske med hjälp av penna och papper samt en diktafon om så godkännes av 
informanten. Intervjuerna sker i anonymitet på så sätt att fiktiva namn på personer 
och verksamheter används i examensarbetet. Informanternas svar kommer enbart att 
användas i denna studie. Intervjuerna är frivilliga, informanten väljer själva vilka 
frågor denne vill svara på och kan avbryta sin medverkan i studien när denne själv 
vill. Efter genomförd intervju sammanställer vi resultaten varpå informanten får 
godkänna att dennes svar överensstämmer med svaren vid intervjutillfället. Vid 
slutförandet av arbetet skickar vi gärna en kopia om så önskas. 

Vid ytterligare frågor om examensarbetets utformning var vänlig och kontakta oss.  

Med vänliga hälsningar, 
 
Madeleine Hellström och Niklas Strömberg 

 

 

 

 

Madeleine Hellström   Niklas Strömberg 
mhm10003@student.mdh.se  nsg05001@student.mdh.se
    
 
Handledare: 

Marja-Terttu Tryggvason 
marja-terttu.tryggvason@mdh.se 
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Bilaga 2- Intervjufrågor  

 
Allmänna frågor: 
1) Hur länge har du arbetat inom skolverksamheten? 
2) Vilken utbildning har du inom pedagogiskt arbete? 
3) Vilken ålder på barn ansvarar du för? 
4) Har barnen olika bakgrund? Om ja, kan du berätta vilka/ vilken? 
5) Vad anser du är viktigast för barnen när de kommer till förskolan? 
 
Frågor kring mångkultur: 
6) Hur tolkar du begreppet mångfald? 
7) Finns det en dialog om detta i arbetslaget? 
8) Hur arbetar ni för att inkludera och lyfta fram mångfald? 
9) Finns det några resurser för barn med annat modersmål? Om ja, vilken typ av 
resurs? 
10) Vad anser du är viktigt i arbetet med barn med annat modersmål? 
11) Berätta lite kring din erfarenhet av att arbeta med mångkulturella barn? Vilka 
positiva sidor kan du se genom att arbeta mångkulturellt, sett ur vuxen-/ 
barnperspektiv? 
 
Frågor angående språkutveckling: 
12) Hur mycket värdesätter du språkinlärningen i förskolan? 
13) Kan du berätta hur ni arbetar språkutvecklande? Ge gärna något exempel. 
14) Skiljer sig språkarbetet något om barnet har svenska som modersmål eller ej? Om 
ja, på vilket sätt?  
 
15) Har du något övrigt som du skulle vilja tillägga som vi inte tagit upp? 
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Bilaga 3- Arbetsfördelning 

 

Vi upplevde att den bästa lösningen att genomföra studien var att sitta ner och 
tillsammans skriva under varje rubrik. Anledningen till att vi valde detta sätt var för 
att vi ansåg att detta skulle ge oss båda en tydlig grund för varje del samt helhet. På så 
sätt har vi båda samma uppfattning och kunskap kring vad exempelvis litteraturen 
framhäver. I och med att vi båda har arbetat tillsammans kring varje avsnitt har vi 
också lagt grunden för en god dialog och diskussion inom gruppen.  

Intervjutillfällena gjorde vi även tillsammans för att båda skulle få ta del av 
informanternas svar och sinnesstämning, vilket vi ansåg gynnade oss vid 
resultatskrivningen. Transkriberingen delade vi dock upp i och med att båda deltagit 
vid intervjuerna. Detta för att spara tid och då vi båda inte ansågs behöva delta för att 
färdigställa transkriberingen. Vi är nöjda med vårt upplägg och genomförande. Vi 
känner att detta upplägg tilltalade oss, vilket gör att vi skulle kunna använda detta 
igen.  


