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Vårt syfte var att ta reda på hur och om pedagoger uppmärksammar alla andra 
kulturers högtider, i egen rätt, men också som symbol för identitet. Under våra 
VFU perioder har vi uppfattat det som ett problem att andra etniciteters högti-
der inte uppmärksammats under verksamheten, vilket ledde oss till att belysa 
hur pedagoger på mångkulturella förskolor tänker kring detta. Teoretiskt har vi 
använt oss av Lunneblads tolkning av artikulation, institution, identitet och 
klassificering. I studien genomfördes kvalitativa intervjuer som metod för in-
samling av data. Resultatet som vi kom fram till var att endast en av åtta infor-
manter uppmärksammade alla etniciteters högtider vilket leder oss till slutsat-
sen att i vårt framtida yrke är det av yttersta vikt att arbeta inkluderande där 
alla barn oavsett ursprung, etnicitet ska ha rätten till sina högtider och sina 
identiteter. 
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1 Inledning  

Redan på 1600-talet kom det invandrare till Sverige från länder som Tyskland, Hol-
land, Italien och Frankrike. Med sig hade de nya maträtter, arkitektur och även nya 
ord, men framför allt ny expertis. Exempelvis tog vallonerna med sig sin kännedom 
om gruvbrytning och teknik. Invandrarna lockades hit för sin expertkunskap som det 
fattiga Sverige verkligen behövde. Detta satte en ny prägel på Sverige vilket kan vara 
av betydelse att minnas i dagens samhälle där rasism och invandringsfientlighet är 
mer utbredd än på länge. Svensken själv hämtar sin kultur från många olika länder 
för att få nya idéer till sättet att leva vare sig det kommer till kläder, dansstil eller 
trendiga middagar på utländska krogar. Idag har 20 % av Sveriges invånare utländsk 
bakgrund (Phillips, 2014). Detta innebär självklart att många olika kulturer och etni-
citeter blandas i förskolan; kulturer som kan skapa samhörighet eller åtskillnad mel-
lan grupperna. Kultur skapas av oss människor när vi lever tillsammans. Ordet kultur 
betyder bearbetning, odling, bildning (Phillips, 2014), vilket för oss vidare till hur 
kultur betraktas i förskolans värld. I Sverige har vi kommit långt när det gäller barn-
perspektiv, barn ska göras till medaktörer i sin vardag och kunna ha ett eget bestäm-
mande under verksamhetens timmar. Vi pedagoger ska kunna se världen ur barnens 
synvinkel, respekten för deras rättigheter bör värderas högt, men frågan som dyker 
upp i våra huvuden är, gäller detta alla barn oavsett etnicitet och kultur? 
 
Som situationen ser ut idag med krig och förföljelse i många länder innebär det en 
tillströmning av fler flyktingar, där barn utgör en stor del av dessa, barn som sedan 
ska in i våra svenska förskolor och skolor. I läroplan för förskolan kan vi läsa att det 
svenska samhällets internationalisering ställer höga krav på människors förmåga att 
leva med och förstå de värden som ligger i en kulturell mångfald. Förskolan är en 
social och kulturell mötesplats som kan stärka denna förmåga och förbereda barnen 
för ett liv i ett alltmer internationaliserat samhälle (Skolverket, 2010). 
 
Under våra VFU perioder har vi haft möjligheten att vara delaktiga i flera olika för-
skolor. Några av dessa har varit nästan 100 % etniskt svenska medan andra haft en 
mer blandad barngrupp. Trots variationer av förskolor har vi inte sett att någon av 
dessa har uppmärksammat eller lyft andra kulturers högtider. Våra styrdokument 
uppmanar förskolan att sträva efter att varje barn känner delaktighet i sin egen kultur 
och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer. Vidare upplyser man om vikten 
av att barnen får utveckla tolerans, medkänsla och att se alla människors lika värde 
(Skolverket, 2010). Under vår sista VFU-period inföll påsken samtidigt som det per-
siska/kurdiska nyåret. Uppmärksammandet av den persiska högtiden lös med sin 
frånvaro för personal och barn vilket resulterade i funderingar kring högtiders sym-
bolvärde för människors identitet, om och hur andra kulturer och traditioner än de 
svenska får plats i den svenska förskolan. 
 
 

1.1 Syfte   

Syftet med föreliggande studie är att belysa hur åtta pedagoger resonerar kring 
mångkulturalitet och identitet, samt om och i så fall hur dessa pedagoger uppmärk-
sammar andra kulturers högtider. 
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1.2 Frågeställningar:/ Forskningsfrågor:  

1. Hur ser pedagoger på kulturella högtider och lyfts de fram i förskolan? 
2. Hur resonerar pedagoger kring etnicitet och mångkultur? 

 

1.3 Uppsatsens disposition 

Denna studie består av 5 kapitel. 
Kapitel 1 innehåller inledningen, som ger läsaren en bild av ämnet. Syftet med stu-
dien och formulering av forskningsfrågor berörs i kapitel 1. Kapitel 2 definierar de 
grundläggande begrepp som används i studien. I tidigare forskning ligger fokus på 
litteratur kring mångkulturell problematik, etc. Kapitel 3 i studien handlar om metod, 
med datainsamlingsmetod, urval av förskolor, pålitlighet och trovärdighet och de 
forskningsetiska principerna. Kapitel 4 behandlar resultat och analys av den insam-
lade datan. Diskussionen presenteras i kapitel 5, som innehåller metod- och resultat-
diskussion, slutsats, samt studiens betydelse för vår framtida yrkesroll och förslag till 
fortsatt forskning. 
 

1.4 Litteratursökning 

I studien används vetenskapliga artiklar, avhandlingar och doktorsavhandlingar som 
är sökta genom biblioteket på Mälardalens högskolas webbplats. I databaserna sökte 
vi på ämnesområden undervisning, utbildning. Data basen SwePub och ERIC 
(EBSCOhost) används för att söka fram relevanta artiklar. Under april månad 2016 
används sökordet ”förskola” i databasen SwePub. Sökningen gav 699 träff. Efter av-
gränsningen av träffmängden till doktorsavhandling som typ av publikation gav sök-
ningen 49 träffar. Då fann vi en relevant avhandling. I data basen SwePub används 
sökordet ”preschool”. Sökningen gav 2479 träffar. Efter avgränsning av träffmängd 
till doktorsavhandling, språk svenska och år 2012 eller senare, fick vi 35 träffar, då 
valde vi en relevant avhandling. I samma databas skrev vi ordet ”förskollärare”. Sök-
ningen gav 153 träffar. Efter avgränsningen av träffmängd till tidskriftsartikel och 
refereegranskat, gav sökningen 14 träffar, då fann vi en relevant artikel. I samma da-
tabas användes sökordet ”stereotyp” som gav 389 träffar. Efter avgränsning till tid-
skriftartikel, referegranskat och språk svenska, fick vi 14 träffar, varvid en relevant 
artikel valdes. I database ERIC (EBSCOhost) sökte vi orden ”multicultural and Pre-
school”. Full text och Peer Reviewed valdes. Som resultat fick vi 42 träffar. Då valdes 
två artiklar.  
 
Litteraturen som används lånade vi från Handens och Skärholmens bibliotek. 
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2 Bakgrund 

2.1 Begreppsdefinition 

Etnicitet: termen kommer ursprungligen från grekiskans ethnos (”folk”) (Nationalen-
cyklopedin, 2016). Enligt Hylland (1998) är etnicitet ett begrepp som ger en bild av 
en grupp människor som anses vara eller ser sig vara som en egen grupp i samhället. 
De som står utanför en speciell folkgrupp definierar andra etniciteter utefter hudfärg, 
språk eller religion (Hylland Eriksen, 1998). 
 
Mångkulturalism: är en blandning av olika parallella kulturer (Nationalencyklope-
din, Bonniers) som innebär att man lever sida vid sida i samhället (Phillips, 2014). 
 
Identitet:  kan tolkas som ett igenkännande, en förbindelse med vissa värden, normer 
och representationer. Det är också en fråga om vem jag är. Känslan av identitet kan 
ändras från situation till situation (Lunneblad, 2009). 
 
Högtider: är fester eller ceremonier. Vissa högtider har ett modernt ursprung och 
andra har sina rötter i bondesamhället eller religion. Forskare har delat högtider till 
årshögtider t.ex. midsommar, livshögtider t.ex. protestantiskt dop och religiösa hög-
tider t.ex. julen (Engman, 2005). 
 

2.2 Tidigare forskning 

Vi har valt att presentera litteraturen uppdelad efter teman där vi först i korthet pre-
senterar författarna för att ge en bild av vilken sorts studier de genomfört. 
 
Bakgrundspresentation 
Vi har valt att fokusera på Gayle-Evans (2004) studie om barn och multikulturalism 
där hon undersökt 1000 förskolor med blandade etniciteter i Florida, USA. Vidare 
anser vi det betydelsefullt att ta upp Berthelsens och Karuppiah (2011) vars under-
sökning baseras på mångkulturalism i Singapore där förskollärare fick delta i att ar-
beta mångkultuellt i praktisk form. Lahdenperä och Lorentz (2010) antologin presen-
terar ett interkulturellt arbetssätt där de utmanar de mångkulturella skolorna i Sve-
rige att tänka på ett nytt sätt. Ålund och Alinia (2011) har gjort en sociologisk studie 
och Lunneblad (2006) har gjort en etntografisk studie i en förskola i ett multietniskt 
område. Hedencrona och Kós-Dienes (2003) baserar sin bok på egna pedagogiska 
erfarenheter samt på samtal med pedagoger och deras arbeten på förskolor i in-
vandrartäta områden. Olaussons (2012) studie är byggd på empiri från tre olika för-
skoleavdelningar. Bunar (2010) bygger sin forskning på etnografiska fältstudier. 
Många, såsom Kultti (2012), Phillips (2014), Björk-Willén (2013) och Pramling 
Samuelsson och Tallberg Broman (2013) har alla skrivit böcker om mångkulturalism 
som vi anser är av betydelse för vår uppsats. 
 
Språket 
Begreppet mångkulturalism ger en bild av att det finns kulturella skillnader. Men 
vem och på vilka grunder definieras eller bestäms olikheterna? Bunar (2010), Lah-
denperä och Lorentz (2010) och Phillipson (2012) är alla tre eniga om att det handlar 
om språk. Det fokuseras på språket när mångkulturalism kommer upp på tal. I ett 
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mångkulturellt antagande anser Lahdenperä och Lorentz (2010) att språk, kultur och 
identitet hänger ihop. Bunar (2010) menar att språket öppnar dörrar i det nya sam-
hället och att man blir klassificerad efter språket. Phillipson (2012) menar att språket 
har stor betydelse och även skapar hierarkier där engelskan har företräde och där 
bland annat arabiskan hamnar långt ner på listan eftersom den förknippas med islam 
(Ekström Lindbäck, 2014). 
 
Ytlig kultur 
Det som binder samman folk i kulturer är att man delar samma uppfattningar om 
saker, människor och händelser. De som är från en och samma kultur tolkar världen 
på ett liknande sätt och förstår varandra när de uttrycker sin uppfattning. 
Olausson (2012) anser att begreppet kulturell mångfald lätt blir kopplat till nationellt 
ursprung och begreppet kultur kan ha fokus på konst, musik och annan skapande 
verksamhet. På samma sätt menar Berthelsen och Karuppiah (2015) att mångkultur-
alism inte enbart handlar om gemensamma matkvällar eller att lära sig om klädkoder 
eller musik, utan man fördjupar sig som pedagog i själva kulturen och genom detta 
sätt lyfter man upp barnen i förskolan. En annan förståelse av begreppet är levnads-
sättet i en grupp människor. Läroplanen för förskolan (2010) poängterar vikten av att 
barnet ska ha möjlighet att överföra ett kulturarv, värden, traditioner och historia, 
språk och kunskaper från en generation till nästa, samt att förskolan är en social och 
kulturell mötesplats som kan stärka denna förmåga och förbereda barnen för ett liv i 
ett alltmer internationaliserat samhälle (Skolverket, 2010). 
 
Kultur och identitet 
Hedencrona och Kós-Dienes (2003) undersökning visar att om man redan i små-
barnsåldern får lära sig om olika kulturer och traditioner blir barnens värld större än 
bara deras egen lilla kommun eller hemort. Barnen är av naturen nyfikna och söker 
efter nya erfarenheter. De tycker om att lära sig och är öppna och positiva och ser lik-
heter med varandra före skillnader. Deras kreativa tänkande går över kulturer och 
etniciteter, vilket gör att för barnen är mångkulturalitet inget konstigt. Och även om 
någon uppmärksammar skillnader i kulturer så kan man fokusera på likheterna istäl-
let och lyfta upp dessa. Även Gayle-Evans (2004) hävdar att för att multikulturalism 
ska fungera måste den introduceras från tidig ålder för barnen. Kultti (2012) menar 
att barnen tidigt lär sig att samspela över kulturella gränser. Phillips (2014) hävdar 
att det är viktigt att poängtera respekten för allas olikheter och att den svenska för-
skolan är öppen för alla (Phillips, 2014). Annars uteblir de positiva aspekterna av 
mångkulturalism (Ålund & Alinia, 2011).  Pramling Samuelsson och Tallberg Broman 
(2013) anser att barns lärande och identitetsskapande innebär ett mångdimensionellt 
samspel mellan individer i barnens omgivning. Barn lär av varandra och samspelet 
mellan barnen utvecklas både beroende på miljön barnen vistas i, den kultur de skap-
ar tillsammans med varandra och vuxnas attityder till samarbete. Gayle-Evans 
(2004) betonar att om pedagogen lyckas göra barnen harmoniska i sig själva, hjälper 
det barnen att vara positiva mot andra etniciteter och kulturer också. 
 
 
Kategorisering och pedagogens (o) kunskap 
I överlag betonar många forskare som studerat mångkultur i skola och förskola att en 
kategorisering kan ske i förskolan om man inte har kunskap om hur man ska arbeta 
med mångkulturella barn. Risken finns att man placerar barn i fack efter ursprung. 
Hedencrona och Kós-Dienes (2003) klargör att okunskap och andra vanor än de man 
själv är van vid, gör att fördomar ökar och sätter sig fast hos människor. Om kategori-
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seringen väl har börjat, så skapas segregation vilket leder till utanförskap, först i för-
skolan men senare även i hela samhället. Även Olausson (2012) menar att i mötet 
mellan människor kategoriserar man i olika fack utefter ursprung istället för att se 
individen för vem hen är. Barn i förskolan delar kultur med varandra. Barnen till-
bringar en stor del av dagen i förskolan, vilket medför att barnens uppfattning om 
vad som skapar mening, formas i förskolan. Pedagoger förmedlar samhällets värde-
ringar och normer till barnen där kategoriseringen kan vara avgörande för hur bar-
nen definierar sig själva. Bunar (2010) poängterar att barn från andra kulturer blir 
jämförda med svenska barn och de anses och behandlas ofta som problematiska i 
skolan av de svenska lärarna, de blir en belastning, vilket även Lunneblad påpekar 
(2006). 
 
Ansträngningen för att uppnå att ”alla barn är lika” gör att barn blir behandlade uti-
från sina brister och kunskapsluckor. Både Bunar (2010) och Lunneblad (2009) på-
pekar att i skolans vardag får elever med svensk bakgrund stå för det normala medan 
elever med utländsk bakgrund får stå för det avvikande. Barn i förskolan blir katego-
riserade som barn med invandrarbakgrund kontra svenska barn. Lahdenperä (2004) 
framhåller att barns liv utanför förskolan borde synliggöras i förskolan också. Då Sve-
rige hela tiden växer kan pedagoger inte längre ignorera det faktum att de måste ha 
kunskap om andra kulturer än bara sin egen. Intresset måste finnas från pedagogens 
sida att lära känna barnen och brinna för ett undervisningssätt där även barnens 
hemkultur kommer fram på ett naturligt sätt. Barnen måste få känna glädje och mo-
tivation i förskolan och det lyckas man med genom att just synliggöra barnet genom 
deras kulturella bakgrund. Lahdenperä och Lorentz (2010) säger att det därför är be-
tydelsefull att skapa mer kunskap om hur olika kulturella faktorer inverkar på indivi-
dens utveckling och lärande. Olausson (2012) menar att den kulturella mångfalden i 
styrdokument är positivt beskriven, medan den i praktiken kan skapa problem och 
osäkerhet om vad som är förväntat från pedagoger. Gayle-Evans (2004) förklarar att 
då barnen själva inte har så mycket kunskap varken om sig själva eller sin omgivning 
blir det pedagogens uppgift att lära barnen om andra kulturer, däribland högtider, då 
förskolan ska ge barnen deras första lärande. 
 

2.3 Teoretisk ansats: Institutionellt perspektiv  

Lunneblads avhandling (2006) är en etnografisk studie där han följt arbetet på en 
förskola i ett multietniskt område i 18 månader. I denna studie har han arbetat med 
ett antal teoretiska begrepp, varav vi kommer att använda institutionellt perspektiv, 
artikulation och identitet i vilket klassificering ingår. 
 
Institutionellt perspektiv innebär i detta sammanhang förskolan som en institution 
där den utgör en länk mellan barn, föräldrar, pedagoger och samhället. Förskolan 
som institution griper in i deltagarnas liv, i detta fall ovan nämnda personer och för-
ändrar och skapar sociala identiteter, ibland nya sådana. 
 
Artikulation betyder att uttrycka och uttala sig. Samtidigt som begreppet används för 
att uttrycka sig eller uttala sig ifrån en specifik position som är kontextuellt bestämd. 
Men på engelska betyder det även foga samman, länka ihop, skapa en enhet av skilda 
delar. Lunneblad (2006) använder sig av artikulationen som en process varigenom 
det skapas förbindelser mellan de olika deltagarna i förskolans värld. I vår studie har 
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vi på liknande sätt valt att fokusera på skillnader mellan etniskt svenska och andra 
kulturers högtider. Hur artikuleras dessa skillnader? 
 
En identitet är något som vi tillskriver oss själva eller så formas identiteter av andra 
människors erkännande eller frånvaro av erkännande. I förskolans värld har pedago-
ger en stor roll i formandet av barnens identiteter och därför är det viktigt att ta med 
detta perspektiv också. 
 
Klassificering innebär att man sammanför eller skiljer åt likartade objekt och i vår 
studie använder vi den för att visa hur pedagoger klassificerar och skiljer utländska 
barn från svenska. 

3 Metod 

3.1 Datainsamligsmetod 

I studien används kvalitativ forskningsstrategi, där kopplingen mellan teori och prak-
tik är mer mångtydig än i en kvantitativ studie. I studien genomfördes kvalitativa in-
tervjuer som metod för insamling av data, där deltagarnas perspektiv tas upp. I stu-
dien används semistrukturerade intervjufrågor med flera följdfrågor som är inriktade 
mot studiens syfte. Vi transkriberade samtalen för att kunna registrera vad som sagts. 
En kvalitativ studie ger en direkt och tydlig uppfattning av resultatet utifrån ett litet 
omfång (Denscombe, 2009). Vi hade gärna använt observation som metod för data-
insamling utöver de kvalitativa intervjuerna, men studiens tid inföll inte i samband 
med några kulturella högtider. För att ha observation som metod krävs en längre 
tidsperiod. Därför ansåg vi att intervju som metod var ett bättre sätt att samla studi-
ens data. 
 

3.1.1 Urval 

Vi hade ett målinriktat urval, där önskan var att hitta förskolor med mångkulturella 
barngrupper. Det var svårt att få intervjutider. I en förskola förklarade de att de redan 
hade haft tillräckligt med studenter som intervjuat dem och i en annan förskola 
påstod de att alla förskollärare tyvärr var sjuka. Vi fick tag i 8 pedagoger som delta-
gare i studien. Vi fick bra urval av förskolor där 5 av totalt 7 förskolor hade en ganska 
hög andel mångkulturella barn. Intervjuer har skett i tre invandrartäta kommuner i 
Stockholmsområdet och vi riktade in oss på mångkulturella förskolor. Eftersom vårt 
arbete handlar om mångkulturella barn gynnar det oss att intervjua i områden som 
har blandade barngrupper med flera olika etniciteter. Vi valde att intervjua både för-
skollärare och barnskötare eftersom det var svårt att få tag i endast förskollärare. 
 

3.1.2 Genomförandet 

Våra intervjufrågor baserade vi på studiens syfte, vårt intresse och vårt ämnesom-
råde. Efter läsning av tidigare forskning som handlade om vårt ämne, fick vi en bild 
av det valda fältet som gav oss en djupare förståelse. Detta gjorde att vi fick en ökad 
känsla av självsäkerhet för att kunna fråga och diskutera med de pedagoger som del-
tog i denna studie. Vi ringde pedagoger som vi skulle intervjua för att bestämma en 
tid för själva intervjun. Vi skrev ett missivbrev som vi skickade till informanterna i 
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förväg via mail där vi förklarade studiens innehåll och syfte. Pedagogerna fick be-
stämma tid och plats. Vi började med att berätta om studiens syfte och de forsknings-
etiska principerna. Intervjuerna genomfördes individuellt och direkt. Vi satte oss i ett 
lugnt rum i förskolan. Vi hade ett bekvämt samtal och höll en aktiv ögonkontakt. En 
direkt intervju kan ge oss djupa svar. Bryman (2011) anser att informanterna kan ge 
svar som intervjuaren vill höra eftersom styrdokumenten säger så. Pedagogerna gav 
oss sin synpunkt på händelserna i förskolan. Vår uppgift var att lyssna på deras per-
spektiv genom intervjun, då kunde vi se världen med deras ögon. Vi upplevde att vi 
fick ärliga svar från informanterna. Informanterna stördes inte av ljudinspelning bara 
en informant bad om att få stänga av ljudinspelning mitt i intervjun när hon skulle 
svara på känsliga frågor, då påminde vi om frivillighet och om anonymitet. Informan-
ten valde att ha inspelningen kvar. Intervjutider varade mellan 30 till 40 minuter. Vi 
spelade in pedagogernas röster med hjälp av en telefon, för att kunna transkribera 
allt som sägs. Transkribering hjälper oss att få in all information som vi kanske an-
nars går miste om vid enbart anteckningar. Vi har använt fingerade namn för varje 
pedagog som deltog i studien. 
 

3.2 Databearbetning 

Teorin här är inte studiens utgångspunkt utan den kommer till följd av undersök-
ningen. I studien använder vi institutionellt perspektiv som teori för analys av data. 
Studien kräver att vi har en förståelse för deltagarnas beteenden, värderingar och 
åsikter. Vår uppgift är att tolka och analysera resultatet av intervjuer. Informanterna 
tillskriver mening till det som händer och sker. Genom kvalitativa intervjuer fick vi 
lyssna på informanternas beskrivningar, som gav oss en förståelse för deras erfaren-
heter, åsikter och upplevelser det vill säga uppfatta världen genom deras ögon. Sam-
tidigt kan detta göra att vi uppfattar de beskrivna situationer på ett annat sätt än en 
vad en främmande person gör. Efter transkribering fick vi en stor mängd av data. Vi 
läste varje intervju och hittade kärnan i varje intervju. Vi fick rikligt med information 
under våra intervjuer, som besvarade studiens forskningsfrågor och gav en bild av 
den sociala verkligheten i förskolor. Vi tog bort de detaljerna som gör att läsaren inte 
förstår sig på resultatet. Vi analyserade bara relevanta data från intervjuerna.  Efter 
kategorisering av data till olika teman fick vi en tydligare helhetsbild. Viss data till-
hörde glasklart en viss kategori, medan vi var osäkra angående andra. Vissa åsikter 
eller händelser liknade varandra, då använde vi ordet ”de flesta” för att beskriva lik-
heter i svaren. För att kunna hitta likheter letade vi efter svar som innehöll någonting 
gemensamt i alla intervjuer. 
 

3.3 Pålitlighet och trovärdighet 

Trovärdighet enligt Bryman (2011) är hur sannolika resultaten är, och om hur vi hade 
uppfattat och tolkat de insamlade data. Vi hade följt de etiska riktlinjerna, vilket 
ökade trovärdigheten av studien. För att kunna få trovärdiga svar från informanterna 
hade vi valt att intervjua våra informanter enskilt och inte tillsammans i en grupp. Då 
kan informanterna känna sig otrygga, och deras svar påverkas liksom trovärdigheten. 
 
Pålitlighet handlar om resultaten som vi skrev är detsamma som informanterna sa 
och menade. Enligt Stukát (2011) kan det hända att man misstolkar informanternas 
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svar, eller att informanterna kan missförstå frågorna. För att öka studiens trovärdig-
het och pålitlighet spelade vi in informanternas röster, transkriberade och läste, samt 
gick genom de insamlade data flera gånger, för att bli säkra att det som vi skrev var 
det samma som informanterna sa. Vi hade inte använt observation som metod, istäl-
let använde vi intervju för att samla data. Detta innebär att vi inte vet om det som 
informanterna sa stämde överens med deras praktik. 
 

3.4 Forskningsetiska principerna 

Vi har använt vetenskapsrådets forskningsetiska principer vid datainsamling och re-
sultatpresentation enligt Vetenskapsrådet (2011). 
 
Informationskravet: genom missivbrevet fick informanterna en inblick i studiens 
ämne och syfte. Vi informerade om att deras deltagande är frivilligt och att de får av-
bryta och inte behöver svara på frågor som de inte vill svara på. Vi informerade både 
muntligt och i missivbrevet om studiens publicering i data basen Diva. 
Samtyckeskravet: att delta är frivilligt, och informanterna kan när som helst välja 
att avbryta sitt medverkande. 
Anonymitetskravet: innebär att vi inte avslöjar vad deltagarna har för namn eller 
arbetsplats. I studien använde vi fingerade namn. Ingen obehörig kommer att veta 
vad deltagarna har för personuppgifter. 
Nyttjandekravet: är att använda alla svar på intervjufrågor bara till det här arbetet 
(Vetenskaprådet, 2011). 
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4 Resultat och analys 

Namn Ålder Antal år i yrken Barnens ålder Antal barn från andra kul-
turer 

förskoleform 

Eva 53 år 33 år 3-6 år 14 av 15 Kommunal 

Alma 42 år 15 år 2-3 år 17 av 18 kommunal 

Sara 42 år 13 år 1-6 år 18 av 18 Enskild  

Fatima 41 år 8 år 2-5 år 7 av 13 kommunal 

Lena 41 år 26 år 2.5-5 år 16 av 20 kommunal 

Anna 34 år 12 år 3-6 år 21 av 22 Kommunal 

Mona 30 år 11 år 1-3 år 13 av 14 Kommunal 

Sofia 25 år 2 år 3-4 år 2 av 19 kommunal 

 
Mångkulturalism 
Samtliga åtta pedagoger på de sju förskolor vi besökte betonade allvarligt hur viktigt 
det är med mångkulturalism. Alla beskriver mångkulturalism som något positivt och 
svårt, men att det samtidigt inte enbart handlar om att arbeta pedagogiskt med en-
bart barnen. Arbetet inkluderar även föräldrarna och hela familjen. Familjen ska 
också introduceras i det svenska samhället genom förskolan. ”De ska lära sig hur Sve-
rige fungerar. Vi är ju i Sverige”. Samtidigt ger alla en bild av att det är spännande, 
lärorikt och berikande. De får lära sig om nya maträtter, klädstilar och musik. Varje 
dag är olik den andra. Kulturell mångfald anses vara en stor tillgång om alla arbetar 
mot samma mål, dock finns det mycket kvar att göra och majoriteten av pedagogerna 
uttrycker en oro om hur man ska gå tillväga. Alla pedagoger var överens om att de 
som bosätter sig i Sverige måste leva efter de svenska normerna samtidigt som de har 
rätt till sin egen kultur och etnicitet. De flesta fokuserade på hur invandrarna många 
gånger har det svårt att ställa om sina liv och fortsätter att leva som de alltid har gjort 
i sitt hemland. Informanten Mona ser det som utvecklande att få ta del av andras kul-
turer, men samtidigt säger hon att hon tycker att det kan bli problem om pedagoger 
och föräldrar har olika kulturer då föräldrarna gärna håller sig till varandra, de har 
svårt att släppa in någon i sin sfär. Det uppstår en krock i förståelsen mellan dem. 
”Krock i början kan bero på hur man uttrycker sig till föräldrarna. Vi vill inte ta bort 
er kultur, er kultur är viktig”. 
 
En av informanterna, Eva, betonade att hon tycker att det som svensk är svårt att 
sätta sig in i andra kulturer. Exempelvis tycker svenskar att skogen är bra, det är bra 
med natur och frisk luft medan invandrade föräldrar tycker att skogen är farlig och 
hemsk, där blir man smutsig. 

Vi svenskar rättar oss efter väder och tar på oss rätt kläder. Invandrarna vill inte gå ut när det är 
kallt och ber oss stanna inne med barnen. När barn blir smutsiga betyder det att de haft roligt 
och förkylningarna minskar när man är ute i friska luften 

Analys 
Mångkulturalism är bra så länge man är svensk 
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Många ser mångfald som en tillgång i förskolan, men uttrycker en oro över hur man 
ska gå tillväga och detta bekräftas även av informanterna. Lunneblad (2010) menar 
att förskolan som institution formar barnen. Om pedagogerna känner att de inte kan 
arbeta med mångfald på grund av okunnighet kan detta leda till att mångfalden inte 
prioriteras som den bör och det i sin tur kan medföra att barnen förlorar en del av sin 
identitet. Pedagogerna är en del av institutionen och har underkastat sig de gällande 
normerna. Eftersom de valt att jobba på en förskola måste de lyda reglerna, skrivna 
och oskrivna sådana.  Egentligen ska man ju enligt läroplanen vara helhjärtat mång-
kulturell, men verklighetens förskola är mer komplex och mångtydig än så. Eftersom 
pedagogerna arbetar enligt de normer som råder i deras sociala praktik blir deras hu-
vuduppgift att forma barnen efter villkoren som gäller på institutionen. Barnens egen 
identitet skyms av den svenska vilket leder till en kluvenhet; vad tillhör man egentlig-
en? En av informanterna, Eva, betygsätter och kategoriserar då hon beskriver 
svenskheten och ger exempel som baseras på skogsvistelser. 
 
Under intervjuerna skrattas det lite när vi lägger fram frågan om mångkulturalism, 
men undertonerna finns definitivt där, irritationen över att man inte anpassar sig till 
samhällets normer och värderingar. Man använder fraser som ”vi är faktiskt i Sverige 
nu” eller ”De håller sig bara till varandra och släpper inte in någon annan i deras 
sfär”. Pedagogerna själva anpassar sig efter situationen och tycker att man ska 
anamma det levnadssätt som råder i det land där man bor. En av pedagogerna ber oss 
stänga av inspelningen när hon ska svara på känsliga frågor om andras etniciteter och 
kulturer. Hon säger ”stäng av den där nu, hahahaa, så kan jag tala fritt”. 
 
Språkbarriärer 
Nästan alla våra informanter beskriver språkbarriärer som en svårighet, men har 
olika sätt att se på svårigheterna. Majoriteten, fem av åtta pedagoger, menar att det är 
frånvaron av svenska språket som gör det svårt att kommunicera och att man kan 
hamna i konflikt på grund av det. Endast en (Alma) tycker att det har att göra med 
naturliga aspekter såsom barnens ålder när missförstånd sker. De andra betonar 
frånvaron av svenska språket som huvudproblemet. Hur ska de kommunicera med 
barnen eller föräldrarna när de inte förstår svenska? De etniskt svenska pedagogerna 
menar att om det var engelska de utländska barnen hade som modersmål så hade det 
varit mycket lättare. Det råder en enighet bland informanterna om att frånvaron av 
ett begripligt språk är störande, det går inte att integreras utan svenska. 
 
Fatima uttrycker en oro över att barnens språk är torftigt, de behöver stärka det för 
att komma in i gemenskapen och senare in i samhället. Samma oro uttrycker Mona, 
Anna och Eva. ”Det sker missförstånd mellan barnen då de inte riktigt förstår 
varandra på grund av språkbarriärer”. 
 
Anna, Eva, Mona och Fatima upplever alla att de barn som är nya i Sverige har svårt 
att komma in i gruppen för att språket fattas. Alla fyra använder sig av konkret 
material för att lättare kommunicera med barnen, antingen genom bilder, små lappar 
eller att lära sig några ord på barnens hemspråk för att välkomna dem in i gruppen. 
”Barn brukar lära mig om deras språk och jag skriver då upp några ord, ibland på tav-
lan och ibland på små papperslappar”. 

De som inte kan språket kan inte förmedla vad de vill, vi kan inte få dem att förstå vad det är 
som gäller på avdelningen, vad man får och inte får göra. Att man inte får gå runt med maten, 
man måste sitta still och äta. Vissa av barnen är jätteenvisa och vill inte ta till sig det vi säger, då 
är det svårt att veta om det är språket som är hindret eller barnets personlighet. Om barnet istäl-
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let har en positiv attityd är det lättare att komma överens trots att språket fattas. Barnen blir 
också begränsade av språket, de söker sig till dem som förstår dem. De som har samma språk 
som de själva. Exempelvis är majoriteten polska barn på min avdelning, de leker bara med 
varandra, det sker en segregation i förskolan. De lär sig inte heller svenskan eftersom de vägrar 
leka med de andra barnen. Vi i arbetslaget försöker att få dem att prata svenska men har hittills 
inte lyckats särskilt bra. 

 
Analys 
Språket som klassmarkör 
Vår studie visar att kommunikationen har stor betydelse eftersom informanterna 
menar att det inte går att integreras utan svenska språket och att frånvaron av 
svenska språket försvårar kommunikationen vilket kan leda till konflikter. Enligt Bu-
nar (2001) är jakten på bra svenska målet och barnen bedöms efter hur bra svenska 
de kan. Vidare hävdar han att det måste satsas mer på språket då framtiden utan 
språk är otänkbar (Bunar, 2001). 
 
Pedagogerna menade att om de utländska barnen haft engelska som modersmål hade 
det varit lättare. Genom detta förhållningssätt kan pedagogen antingen bekräfta bar-
nen eller förneka deras identiteter allt efter pedagogens förmåga och förhållningssätt 
genom språket. 
 
När det gäller språket så handlar det inte bara om artikulation som i detta fall inne-
bär att man för ihop och binder samman relationer. Det handlar även om identitet då 
kultur, språk och identitet hänger ihop (Lahdenperä & Lorentz, 2010). Barnens kopp-
ling till föräldrarnas språk och kultur försvinner när pedagoger försöker förmå bar-
nen att använda sig av bara svenskan på förskolan, såsom Lena uttryckte saken när 
hon sa att arbetslaget försöker få barnen att tala svenska men har misslyckats. De 
polska barnen i exemplet ovan separerar sig från den övriga gruppen genom att aktivt 
söka sig till barn med samma språk som de själva och går på detta sätt miste om en 
möjlig artikulation, en relation där man binder ihop sig själv med andra barn. Ovan 
ser vi en konflikt utifrån pedagogens sätt att tänka. Hon lyfter fram hur barnets per-
sonlighet kan vara avgörande medan det egentligen handlar om språket. Vi får stöd 
för detta hos Bunar (2001) som menar att konflikter kan bottna i språksvårigheter 
och visar att framtiden utan språk är otänkbar. Det betyder att det är av yttersta vikt 
att kunna behärska landets språk för att minska språkbarriärerna som dessutom kan 
leda till exkludering i samhället.   
 
Vissa av våra informanter var väldigt försiktiga under intervjun när vi kom fram till 
känsliga frågor. För de allra flesta handlade allt om språket. Språket öppnar dörrar i 
det nya landet men språk har också hierarkier (Phillipson, 2012). Engelska språket 
har högst status efterföljt av andra starka språk såsom Franska, Tyska och Spanska i 
Sverige. Det finns ett slags kastsystem i Sverige när det kommer till språk där just 
engelskan har starkaste ställningen (Den framlidne Theodore Roosevelt sa: ”Vi har 
bara plats för ett språk här, och det är det engelska språket”). Även om detta citat re-
fererar till Amerika så tycks det som om våra etniskt svenska informanter visade prov 
på framsynthet när de sa att om barnen och deras föräldrar haft engelska som mo-
dersmål, så hade det varit lättare att förstå och göra sig förstådd. 
 
Enligt Phillipson (2012) ges privilegier till den som talar det dominanta språket eng-
elska. Språk som hamnar längre ner på listan är bland annat arabiska. Arabiskan är 
världens femte största språk, ändå värderas det inte särskilt högt på den politiska 
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arenan i Sverige. Enligt Ekström Lidbäck (2014) förknippas arabiskan med Islam 
som i väst ses som en kvinnoförtryckande religion.  Våra informanter arbetar i för-
skolor där många av barnen har arabiska som modersmål vilket medför att de barnen 
automatiskt får en lägre status i hiearkitrappan. En utländsk människa kopplas alltid 
till sitt språk och accepteras bättre om språket är felfritt. En vanlig uppfattning i 
samhället är att om individen bryter på ett annat språk eller inte behärskar språket 
till fullo så anses de inte som likvärdiga medlemmar av samhället. Att behärska språ-
ket är att få komma in i samhället (Phillipson, 2012). 
 
Stereotypa uppfattningar hos vuxna och barn 
Alla åtta som vi intervjuade hade tankar och åsikter om barn och/eller deras föräldrar 
från andra kulturer. Lena och Alma har båda en stor andel polska barn på sina för-
skolor. Enligt dem finns det ett mönster som upprepar sig när det kommer till po-
lacker. De super mycket, men är samtidigt väldigt konservativa. Deras barn är alltid 
hela och rena. ”Polacker är den folkgruppen som ser ut som oss, blonda och blåögda”. 
Föräldrarna jobbar hårt och vill inte under några som helst omständigheter stanna 
hemma och vabba, vilket medför att de lämnar sjuka barn till förskolan. Det får förs-
kollärarna att undra om inte föräldrarna jobbar svart. ”När vi ber om arbetsintyg så 
lovar de att komma, men inget dyker upp och saken blir hängandes i luften tills nästa 
gång igen”. Man har ju rätt att stanna hemma och få betalt om barn är sjuka. Trots 
deras misstankar så säger båda pedagogerna att det är lättare att komma överens 
med polacker än andra folkgrupper. 
 
Fyra av åtta informanter stör sig även på respektlösheten gällande tid. Många av för-
äldrarna är sena när de ska hämta sina barn. Lena, Fatima, Eva och Sofia säger alla 
att de tycker att arabiska föräldrar nästan alltid är sena vid hämtningar och även vid 
lämningar. De menar att det måste bero på att föräldrarna inte är insatta i förskolans 
värld och hur saker och ting fungerar i Sverige. De fortsätter att leva sina liv som de 
alltid gjort i sina hemländer. Där verkar det vara OK att komma sent, men i Sverige 
måste man hålla tiden, det är inte bara deras tid utan även vår menar de. ”Min ar-
betsdag slutar kl 15, varför ska jag behöva arbeta övertid för att andra inte kan hålla 
tiden?” 
 
”Vill du bli en god svensk så ska du lära dig komma i tid. Tiden är en helig ko i Sve-
rige”. 
 
Tre av åtta informanter ger oss en bild av vardagsrasism mellan barn i förskolan där 
andra barn blir ratade på grund av hudfärgen, att det finns en rädsla för barn med 
mörkare hudfärg. Barnen gör en skillnad mellan sig själva, dvs. vita barn kontra 
mörka. Pedagogerna menar att det är för att skillnaden är synlig, de jämför varandras 
hudfärg. Personalen har försökt att visa att alla människor ser olika ut, att även vita 
har olika nyanser. 
 
”Titta, jag är ju inte helt vit som väggen där”. 
 
”När barn blir arga kan det hända att de missbrukar sin vithetsnorm. De kan t.ex. 
säga ”Är det bara för att du är mörkhyad eller brun?” 
 

En afrikansk pojke som är väldigt mörk börjar på min avdelning. De andra barnen i gruppen är 
rädda för honom. De står på avstånd och avvaktar. Efter en vecka närmar sig ett annat barn ho-
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nom och stryker på hans arm, vi i arbetslaget uppfattar det som att han försöker gnugga bort 
färgen från pojken. 

 
Informanten Sara som själv jobbar på en förskola med bara utländska barn menar 
även att hon kan särskilja olika personligheter mellan etniskt svenska barn jämfört 
med invandrarbarn. 
 

Jag kan se att vissa svenska barn kan vara mycket lugnare. Barnen från andra länder har det här 
varma blodet i sina kulturer. De är mer aktiva, de har en högre röst när de pratar, de är mer 
framåt, medan svenska barn kanske i överlag kan vara tillbakadragna, lite försiktiga. 

 
Analys 
Närhetsprincipen 
I vår studie får vi en klar bild av hur viktigt det är att likna varandra, till sättet men 
även till utseendet då två av informanterna uttrycker hur lika polacker är oss till utse-
endet, blonda och blåögda och vidare hur lätt det är att komma överens med den 
folkgruppen. Ju närmare Sverige och ju mer du liknar en svensk desto bättre och lät-
tare att komma överens med de andra. Pedagogerna artikulerar invandrarna som nå-
got annorlunda och kategoriserar efter eget tycke där graden av annorlundahet i jäm-
förelse med det svenska är en viktig faktor (Ålund & Alinia, 2011). Enligt Phillips 
(2014) tenderar många att vara positiva till dem vars kultur liknar ens egen (Phillips, 
2014). Informanternas reflektion kring polacker och sig själva, visar just detta. 
 
När blandningen framstår som alltför stor så är det ”svenska” den enda möjliga ge-
mensamma nämnaren. Invandrarna ses som något problematiskt, främmande och 
annorlunda och för att undvika annorlundahet och det främmande är det lättare om 
alla blir ”svenska” (Lunneblad, 2006).  Phillips (2014) menar att det är individens 
grundinställning som är avgörande, inte barnens bakgrund och detta kan vi se i vår 
studie (Phillips, 2014). Enligt Lunneblad (2010) kategoriserar och grupperar man 
människor utifrån olika kriterier såsom exempelvis identitet. Detta kan vi se när Sara 
binder samman alla barn som invandrat eller har invandrade föräldrar till en och 
samma homogena grupp, trots att det kan variera starkt mellan olika etniciteter. Men 
här ses alla som en och samma massa. Sara i detta fall generaliserar barnen efter här-
komst. Hon tycker sig se en markant skillnad på barnen i hennes förskola som alla 
har en annan etnicitet än svensk, jämfört med de etniskt svenska barnen. 
 
Teorin om identiteter och artikulation (Lunneblad, 2010) lyfter fram vardagsrasism 
mellan barnen och hur denna påverkar barnens identiteter. Det är av stor vikt hur 
pedagoger förhåller sig till olikheter och likheter och då tänker vi framför allt på syn-
liga olikheter såsom hudfärg. I vårt resultat framkommer det att det finns en osäker-
het hos pedagogerna i hur de ska besvara och hantera barnens frågor och föreställ-
ningar om olikheter. Då pedagogerna försökte bemöta barnens funderingar med egna 
ord fokuserades det på hudfärg istället för på individen. Samtidigt är det rädslan som 
gör att barnen håller sig från andra barn med mörkare hudfärg. Informanten berättar 
hur ”de andra barnen är rädda för honom”. Hon artikulerar, länkar i detta fall ihop 
pojkens hudfärg till rädsla hos de andra barnen. Det är pedagogens tolkning av situ-
ationen, att rädslan dominerar. Normen är det vita, majoriteten i Sverige är vita. 
Identiteten är vitt, det andra är avvikande eller annorlunda. Pedagogen säger ”när 
barn blir arga kan det hända att de missbrukar sin vithetsnorm”. 
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Högtider 
När det gäller synen på högtider skiljde sig informanternas synsätt från varandra. Tre 
av åtta informanter, alla etniskt svenska, Alma, Eva och Anna, säger att deras försko-
lor valt att inte fira några högtider alls, varken svenska eller utländska. 
 

Vi har valt att inte uppmärksamma några högtider alls. Vår ledning har bestämt att så är fallet, 
det står inte nedskrivet någonstans, inte uttalat heller, men den regeln bara finns där. Här på 
förskolan ska vi fokusera på naturvetenskap, matematik, lera, de estetiska läroprocesserna. Vi 
vill fokusera på det barnen ska lära sig. Kulturen får barnen hemifrån, det är föräldrarnas an-
svar. 

 

Vi har tagit bort alla högtider, vi ser oss som en ambassad, vitt och kalt med en ros på bordet, 
neutralt liksom. Vi vill inte att barnen ska bli influerade av något. Det är inte förskolans ansvar 
att ge barnen högtider eller kultur. 

 
”Jag är inte insatt i alla högtider. Eftersom det är många olika kulturers högtider”. 
 
Lena och Sofia säger att de svenska högtiderna uppmärksammas, men att de även 
gjort ett halv hjärtat försök att fira andra etniciteters högtider. ”Det blev lite si sådär, 
en gång Bayram och en gång Newroz med föräldrarna som initiativtagare.” Två av 
informanterna berättar att de har en mångkulturell almanacka som hänger i hallen. 
 
”Vi måste ge lite plats åt de andra. Vi har en mångkulturell kalender ute i hallen där 
olika högtider uppmärksammas, det är ett sätt iallafall”. 
 
Endast en av åtta, Mona, säger att hon firar alla barns högtider, oavsett bakgrund. 
Fatima är den enda som gärna vill, men vågar inte, hon väntar på direktiv uppifrån. 
Dessutom har hon inget stöd hos sina kollegor, varav flera är invandrare. Ingen har 
tagit något initiativ till att uppmärksamma andra kulturers högtider. 
 
”Förskolan har många pedagoger från andra etniciteter, men ingen har kommit på 
idén om att fira de andra”. 
 
”Det är regeringens fel. Om vi fick direktiv uppifrån så varför inte, då skulle vi fira”. 
 
Samtidigt säger flera av informanterna att de svenska högtiderna måste lyftas, det är 
viktigare eftersom de bor här i det här landet. Alla länder har sina traditioner och 
svenskarna har sina. Om barnen inte lär sig om svenska högtider så blir de utanför 
samhället. De ser det som ett uppdrag att lära barn och familjer om Sverige och det 
som gäller här. 
 
”De svenska traditionerna är större, de är planerade. Vi ska lyfta de svenska tradit-
ionerna, Föräldrar som är nya i Sverige, introducerar vi till det svenska samhället, så 
här ser det svenska samhället ut”. 
 

Förskolan ska vara en fredad zon, varken svenska eller andra högtider. Men jag kan väl tycka att 
det tillhör allmänbildning att barnen får lära sig om de svenska högtiderna, i undervisande syfte, 
vi bor väl ändå i Sverige. 
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”Vi ger barnen en bit av våra högtider, barnen ska veta hur samhället de bor i är ”. 
 

Om de inte lär sig de svenska högtiderna så integreras de inte i samhället, enligt mig är det fel 
att inte fira svenska högtider, varifrån ska de utländska barnen få lära sig annars om inte från 
oss i förskolan? 

 
Analys 
Försiktighetskultur 
Informanterna kopplar kunskapen och uppmärksammandet om andra kulturer till 
väldigt vardagliga och enkla saker, som exempelvis en mångkulturell almanacka: ”Det 
är ju ett sätt i alla fall”, säger de. Eller så lyser kunskapen helt med sin frånvaro som i 
Evas fall där hon säger att hon inte har kunskapen om andra högtider. Det blir ett 
slags försiktighetskultur där man ligger lågt i sina uttryck om andras kulturella bak-
grund. Pedagogerna artikulerar väldigt försiktigt genom att hänga upp en mångkultu-
rell almanacka. Mer plats finns det inte för andras högtider. Informanten Alma me-
nar att kulturen är föräldrarnas ansvar, den ska komma hemifrån, det är inte pedago-
gers ansvar att lära barnen, men samtidigt artikuleras den svenska kulturen till in-
vandrarbarnen då informanterna säger att ”vi bor väl ändå i Sverige” och ”varifrån 
ska de utländska barnen få lära sig annars om inte från oss i förskolan”. Här uttrycks 
en ambivalens som till syvende och sist utmynnar i att det svenska blir minsta ge-
mensamma nämnare. 
 
I år inföll påsken och Newroz, som även kallas för eldfesten och är det kurdiska nam-
net på nyåret som firas för att välkomna naturens återuppståndelse på våren, samma 
vecka. Eftersom artikulation handlar om att länka samman, föra ihop, hade man 
kunnat göra det i dessa fall. Identifikation kan ses som ett igenkännande, en förbin-
delse med vissa värden och normer (Lunneblad, 2010). De flesta av våra informanter 
lyckas inte föra samman högtider och identitet som ett sätt att uppmärksamma kul-
turer. Gayle-Evans (2004) lyfter fram hur den internationella almanackan skulle 
kunna ges större plats: Att skriva och markera datum för högtider, lägga upp böcker, 
poesi, filmer och inbjudningar till föräldrar. Den kan även uppmuntra andra avdel-
ningar och förskollärare där de kan få tips och idéer som kan utvecklas till teman. 
 
Läroplanen för förskolan uppmanar till att uppmärksamma andra kulturer och läro-
planen är ett uttryck för politiska visioner, hur politiker tycker att förskolan ska vara 
(Björk-Willén & Gruber, 2013). Pedagogerna betonade hur viktiga andra kulturer är, 
men speciellt de etniskt svenska pedagogerna hävdade att de svenska högtiderna är 
viktigare. Alma, Anna och Eva poängterar hur neutrala de har valt att vara genom att 
stryka bort alla högtider, men på slutet av intervjun kryper det fram att kunskapen 
om de svenska högtiderna ändå tillhör allmänbildningen och dessa borde man lyfta 
fram när vi nu bor i Sverige. Det blir återigen ett slags försiktighetskultur; man är 
rädd för det okända och väntar på att någon annan ska ta initiativet. Det är lättare om 
det kommer från någon annan, för blir det fel så var ansvaret inte mitt. Institutionen, 
i detta fall förskolan, som ska arbeta enligt styrdokumenten som politikerna skapat, 
har makten och personalen rättar sig efter den som bestämmer. Fatima vågar inte gå 
mot strömmen, utan hon väntar på att någon med högre befattning tar beslutet åt 
henne. Det står klart och tydligt i styrdokumenten att andra kulturers högtider ska 
uppmärksammas, men Fatimas chef har inte sagt åt henne att de ska uppmärksam-
mas vilket leder till att hon inte gör det. Så istället för att följa det som man måste, i 
detta fall läroplanen, väntar hon på chefens direktiv. Detta visar på en stor osäkerhet i 
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den sociala praktiken. Bunar (2001) menar att politikerna har många och fina ord, 
men svårigheterna kommer när dessa ord ska omsättas till pedagogisk handling. Han 
själv har redan institutionaliserats och underkastat sig och i kampen för att behålla 
sin identitet är han slagen. 
 
Institutionen formar barnen, i förskolan råder en egen värld där pedagogernas nor-
mer och regler styr den dagliga verksamheten. Pedagogerna har sina egna bakgrun-
der och ryggsäckar där uppväxt, social miljö och livsåskådning påverkar hur man ser 
på lärande och utveckling som i sin tur spelar stor roll i formandet av en individ. Allt 
detta kan resultera i att pedagogen implementerar sina åsikter hos barnen. Förskolan 
är bärare av den svenska kulturen medan hemmet är bärare av en annan kultur 
(Björk-Willén & Gruber, 2013). Identiteter ändras eller försvinner i värsta fall helt om 
inte personalen lyckas lyfta fram barnens olikheter på ett positivt sätt. Pedagoger sö-
ker efter det som förenar och är gemensamt hos barnen och det gemensamma sker 
genom svenska traditioner och det svenska språket (Lunneblad, 2009). Risken med 
ett sådant förhållningssätt blir att identiteter kan försvinna. När alla är lika är det 
lättare att arbeta mot samma mål. Bunar (2001) menar att det är en framgångsfaktor 
att barnen har en stark egen identitet, men barnen får sällan chansen att utveckla den 
i institutionen. 
 
Ytterligare en tolkning kan vara att kunskapen om andra kulturer fattas eller att förs-
kollärarna inte vill. De kanske är rädda för det okända. Av pedagogernas utsagor att 
döma kan det också vara så att förskolans traditioner sitter så hårt i väggarna att det 
inte går att ändra på dem. Det har alltid varit på ett visst sätt och så ska det fortsätta 
vara (Lunneblad, 2009). Alla pedagoger är vana vid invandrarbarn, men att vänja sig 
vid något betyder inte att man accepterar det. 
 
Segregation 
Det pratas mycket om segregation under våra intervjuer. Alla informanterna jobbar i 
förorter med mångkulturella barn. Men sju av åtta tänker på segregation ur invand-
rarnas synvinkel, hur invandrare alltid placeras i mångmiljonprogrammen.  En av 
informanterna menar att de, invandrarna, buntas samman och inte har någon chans 
att ta sig ur sin situation. Hon säger att det sker en klassificering mellan invandrare 
och etniskt svenska. I dessa områden bor invandrare utan arbeten eller möjligen 
svenska ”socfall” och i den andra finare delen bor svenskar och invandrare med arbe-
ten och utbildning. Förskolorna har en stor andel barn som är invandrare som med 
stor sannolikhet stannar kvar i samma områden om de inte utbildar sig och därige-
nom får möjlighet att flytta. En av pedagogerna upplyser oss om de polska invand-
rarnas segregation. De håller sig bara till varandra i förskolan men även utanför, de 
integreras inte i samhället med svenskarna. Under en intervju framkommer att det 
nu bott tre generationer av samma invandrarfamilj i en av kommunerna. De tar sig 
ingenstans, deras barn och barnbarn växer upp i samma betongförort utan möjlighet 
till förbättring. En av pedagogerna berättar att på hennes förskola finns det 14 olika 
kulturer, endast en etnisk svensk flicka går där. Den familjen tillhör en lägre klass, ”så 
kallade socfall”, säger pedagogen. Det har funnits andra svenskar där, men de flyttar 
så fort de fått jobb eller utbildning, så kvar finns bara en. Även invandrade familjer 
flyttar efter utbildning, trots att det kan dröja några år innan de kommer in i sam-
hället. 
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”Utbildning är A och O, det spelar ingen roll om du kommer från Finlands urskogar 
eller Pakistan, har du en utbildning så är det mer avgörande än var du kommer 
ifrån”. 
 
”I takt med att områdets invånare får arbete och högre inkomst flyttar de därifrån 
medan nya arbetslösa människor flyttar in”. 
 
”I vår förskola lämnar föräldrarna ansvaret på oss, de tycker att vi ska uppfostra de-
ras barn. De är inte intresserade av pedagogik utan vill att vi ska ha den uppfostrande 
delen”. 
 
Analys 
Den segregerade förskolan 
I läroplanen kan vi läsa att ett av förskolans uppdrag är att vara ett komplement till 
hemmet, exempelvis när det gäller uppfostran av barnen (Skolverket, 2010). I resul-
tatet kan vi dock se att verkligheten kan se ut på ett annat sätt. En av informanterna 
uttryckte att föräldrarna inte är intresserade av pedagogik utan vill att pedagogerna 
ska uppfostra barnen.  Enligt Lunneblad (2009) formas identiteten till en stor del i 
hemmet. Barnen tar över föräldrarnas kulturarv och för att kunna bevara sin identitet 
är det viktigt att föräldrarna värnar om sitt eget arv. När barnen börjar förskolan blir 
de institutionens barn vilket kan leda till att identiteten försvinner om föräldrarna 
inte själva är starka nog i sin egen identitet. Samtidigt formas barnen av samhället 
och området de bor i. Deras hemmiljö och bakgrund kan leda till en klassificering. 
Som tidigare nämnts i texten kan man även se denna klassificering hos pedagoger 
och i barngruppen. Förskolan som institution och dess verktyg, pedagogerna, formar 
barnen redan från tidig ålder i deras identitetsskapande genom att placera barnen i 
fack som på detta sätt påverkar barnens självbild. 
 
När invandrarna utbildat sig och flyttat så skapar de nya möjligheter för sig själva och 
barnen. Informanten Alma uttryckte att det inte spelar någon roll varifrån man 
kommer bara man har en utbildning. De utbildade har lyckats lämna miljonpro-
grammen och kan skapa sig en ny identitet med nya förutsättningar att kunna accep-
teras och slippa stämpeln av att vara invandrare från miljonprogrammen. Alltså 
handlar det om att klass, utbildning och bostadsområde får dig att hamna högre upp i 
hierarkitrappan. Förskolan lägger grunden för lärande och identitetsskapande. Det 
spelar stor roll för barnets förutsättningar att påverka sitt liv i framtiden. Det betyder 
med andra ord att en bra förskola ger en bra grund som leder till ökade möjligheter. 
 
Informanten som lite föraktfullt pratade om invandrarfamiljen som i tre generationer 
bott i samma betongförort menade att de inte tar sig någonstans då utbildning sak-
nas. De måste stanna kvar och fortsätta sitt liv i segregation. Genom detta synsätt blir 
deras identitet de fattiga invandrarnas. Pedagogen gör skillnad mellan invandrarna 
som bor kvar generation efter generation och de andra som utbildar sig och flyttar. 
Hon kategoriserar efter bostadsområde och utbildning. En identitet som andra skap-
at åt dig är svår att tvätta bort. Barnen som då går i förskolan i dessa segregerade om-
råden blir klassificerade och identifierade som invandrarbarn. Ett invandrarbarn 
identifieras med andra ord som ett barn med problem, främmande, annorlunda och 
med skolsvårigheter. De identifieras uppenbarligen med några som inte har kapacitet 
att förändra sig. 
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5 Diskussion  

5.1 Metoddiskussion  

I de semistrukturerade intervjuerna hade vi redan bestämda och tydliga frågeställ-
ningar. Vi formulerade intervjufrågorna för att söka en möjlig förklaring och en upp-
fattning av mångkulturalitet i förskolor. Valet föll på att nyttja en kvalitativ metod 
vilket tycktes självklart då syftet var att komma åt informanternas egna tankar kring 
ämnet i fråga. Och genom att ställa öppna frågor som informanterna inte visste om i 
förväg så var det vår uppfattning att svaren uttryckte deras egna, spontana tankar. 
Informanterna fick svara fritt, vilket skapade flexibilitet i studien. Trots variation av 
olika bakgrunder, ålder, arbetslivserfarenhet och miljö fick vi nästan liknande svar 
när det gällde mångkulturalitet. Intervju som metod var ett väl fungerande sätt att 
samla in data som i sin tur besvarade studiens forskningsfrågor. Att spela in intervjun 
med hjälp av telefon var mycket praktiskt då vi kunde lyssna och upprepa vid behov 
för att få fram viktig och relevant data. 
 
Hade det varit möjligt tidsmässigt så hade studien kunnat bli ännu mer omfattande 
genom att fler pedagoger hade kunnat tillfrågas. Detta hade ökat studieresultatens 
tillförlitlighet. Observation som metod skulle ha ökat studiens pålitlighet och trovär-
dighet, men studiens tid var relativt kort för att genomföra observationer. Vi valde 
intervju och inte observation för att observation som metod besvarar inte alla våra 
frågor som vi ville få svar på. Som observatör ser vi bara vissa händelser under ett 
antal timmar i verksamheten. Vi kan omöjligt veta om det är så varje dag i förskolan. 
Däremot har pedagogen en kunskap om vad som händer under verksamhetens tim-
mar och denna kunskap får vi fram genom att intervjua hen. 
Vi generaliserar inte i vår studie då vi bara intervjuade åtta pedagoger vilket är ett 
relativt lågt antal. Resultatet som vi kom fram till kan ses som en indikation på hur 
pedagoger ser på mångkulturalitet i förskolan, den innefattar inte alla förskolor i hela 
Stockholm (Bryman, 2011). 
 

5.2 Resultatdiskussion  

Mångkulturalitet och etniciteter som begrepp tycktes först som väldigt oladdade och 
oproblematiska för flertalet informanter, men under intervjuernas gång kröp det 
fram fördomar om olika etniciteter men även okunskap. Detta visar på hur stora 
skillnader det finns i sociala normer mellan olika kulturer (Phillips, 2014) och att för-
domar har sin bas i just okunskap (Gayle Evans, 2004). Utan att ha en gemensam 
grund att stå på och tydliga riktlinjer kring hur man ska arbeta för att uppnå ett visst 
mål så är risken stor att arbetet inte leder någonvart. Det är lätt att prata om och 
uppmärksamma det synliga i olika kulturer såsom språk, kläder och mat och de flesta 
vi intervjuat fokuserade just på dessa aspekter. Berthelsen och Karuppiah (2011) 
trycker på att mångkulturalitet inte bara ska handla om kläder eller mat, vilket lätt 
blir ett slags ytlig mångkulturalism, vilket också Lunneblad (2009) lyfter fram i sin 
studie. Syftet med den här studien var bland annat att undersöka hur pedagoger i 
svenska förskolor uppmärksammar andra kulturers högtider och om de överhuvud-
taget gör det. Vilka likheter och skillnader finns det i pedagogernas sätt att bemöta 
barnen? Frågeställningarna syftade till att ta reda på hur pedagogerna såg på kultu-
rella högtider och om de lyftes fram? Ifall de arbetade utifrån en jämställd syn på et-
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niciteter?. Det resultat som framkommit i denna studie har kanske inte varit så revo-
lutionerande utan i istället bekräftat det som tidigare forskning kommit fram till. 
Detta är likväl ett resultat i sig. Och med den ökade invandringen så ändras våra lev-
nadssätt och nya kulturer tar plats i våra förskolor vilket har gjort att resultatet av 
den anledningen varit intressant. Ett anmärkningsvärt resultat var att nästan inga 
informanter såg uppmärksammandet av andra kulturella högtider som något som de 
prioriterar. Om det vore så att dessa informanter tyckte att det inte fanns något att 
arbeta vidare med i dessa frågor, hade vi förstått deras svar. Men dessa informanter 
påpekade att det fanns svårigheter kring mångkulturalitet och konsten att ge ut-
rymme för allas kulturella skillnader. De uttryckte osäkerhet kring hur de rent prak-
tiskt skulle gå tillväga. Några av pedagogerna menade att barn lär sig av varandra, 
men Kultti (2012) hävdar att det inte är mångfalden i sig som gör att barn lär sig 
varandras kulturer utan det är pedagogens roll att lyfta upp detta och synliggöra 
(Kultti, 2012). Det kom också fram att pedagogerna hade lättare att identifiera sig 
med polacker än araber. Det västerländska uppfattas som överlägset och det som alla 
borde sträva mot att efterlikna, invandrarnas kultur ses som efterbliven. Väst betrak-
tas på så sätt som civilisationens bärare, alla andra kulturer är primitiva (Ålund & 
Alinia, 2011). Vissa av informanterna jämförde svenska barn med utländska och be-
skrev deras personligheter: hur svenskar är mer tillbakadragna medan utländska är 
varmare i sitt blod. Bunar (2010) lyfter fram hur barn från andra kulturer blir jäm-
förda med etniskt svenska barn (Bunar, 2010). Även Olausson (2012) menar att ele-
ver med utländsk bakgrund står för det avvikande (Olausson, 2012). Sedan är frågan 
huruvida en förskola överhuvudtaget får låta bli att prioritera mångkulturalitet och 
andras högtider då detta är en central del i styrdokumenten som säger att förskolan 
är en social och kulturell mötesplats som kan stärka denna förmåga och förbereda 
barnen för ett liv i ett alltmer internationaliserat samhälle (Skolverket, 2010).Det 
framkom under våra intervjuer ingenting som på ett djupare plan handlade om bar-
nens kultur såsom etik, familjeroller, attityder, kroppsspråk och begrepp om rättvisa. 
Det krävs en fördjupning för att kunna nå ut till barnen med annan bakgrund och på 
detta sätt inkludera alla i förskolan på ett naturligt sätt. Alla barn ska ha rätten att 
behålla sin hemkultur, sina högtider och sin identitet, på detta sätt uppnår man en 
jämställd förskola utan kategorisering. 
 
Människor är inte enbart sitt ursprung utan en blandning av olika påverkansfaktorer 
såsom identitet hemifrån, identitet i förskolan och andra människors förväntan. 
Identiteten är heller inte ständig utan kan ändras genom flytt, flykt och omgivningen 
samt växlande förhållanden. Vi människor är trots allt lika just för att vi är männi-
skor, vi är alla skapade av kött och blod. Men vi kan även vara olika genom vår bak-
grund, våra övertygelser och vår syn på livet i allmänhet, vilket vi har rätt till i ett de-
mokratiskt samhälle. Många av informanterna fokuserade på svenskheten, det andra 
sågs som främmande trots att de hävdade att mångkulturalism var positivt. Pedago-
gernas förhållningssätt var att eftersom vi bor i Sverige så måste de fokusera på att 
integrera barnen och deras familjer i de svenska normerna, hur vi här lever och vilka 
regler följer vi efter i Sverige. Det betonades att barn har rätt till sin identitet men 
samtidigt försvann den under verksamheten i förskolan då det fokuserades på de 
svenska traditionerna och på svenskhet. Pedagogerna lyckas inte lyfta fram intresset 
för barnens bakgrund då de själva brast i intresset kring barnens mångfald. Detta får 
vi även stöd för hos Lahdenperä (2010) som menar att intresset ska komma från pe-
dagogerna (Lahdenperä, 2010). Det ingår i förskolepedagogers arbetsuppdrag att 
lyfta fram mångkulturalism och i det begreppet ingår högtider. Gayle-Evans (2004) 
förklarar att då barnen själva inte har så mycket kunskap vare sig om sig själv eller 
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sin omgivning blir det pedagogens uppgift att lära barnen om andra kulturer, där-
ibland högtider. Sju av åtta förskolor där vi har genomfört intervjuer, har begränsat 
firandet av andras högtider samtidigt som de lyft upp de svenska. Kultti (2012) menar 
att förskolan begränsar alternativa handlingar och lyfter upp andra, såsom svenska 
högtider. Det måste sålunda föras en kollegial diskussion, men även på chefsnivå, då 
det fanns informanter som väntade på att chefen skulle bestämma ifall man skulle 
uppmärksamma andra kulturers högtider. I vissa fall fanns det en outtalad regel om 
att inga högtider skulle få ta plats i förskolan, men likväl kom julen, påsken och mid-
sommar upp i allmänbildningssyfte. Det är svårt att se att förskolan ska kunna upp-
fylla sin riktlinje att arbeta med mångkulturalism ifall pedagogerna inte har en kun-
skap kring ämnet och inte är självkritiska kring sin praktik. Behöver alla förskollärare 
ha en kunskap om andras högtider och olika sätt att fira? Kanske inte, men det skadar 
inte att personalen har en gemensam kunskapsbas att stå på och att alla barn får 
samma möjligheter att synas i förskolan oavsett etnicitet. Likaså vore det av största 
vikt att arbetet om mångkulturalism redan påbörjas under förskollärarutbildningen, 
då detta arbete är en lång och ständigt pågående process 
 

5.2.1 Slutsats 

Resultatet av våra intervjuer visar att du får vara invandrare om du är svensk. Det är 
OK med egen identitet om den passar in i institutionen det vill säga förskolan. Mång-
kulturalism är bra då man får nya maträtter, ny musik och influenser i form av nytt 
mode från andra kulturer. Allt detta visar på en okunskap hos pedagoger om det 
egentliga arbetet med mångkulturalism, att det inte bara handlar om dessa ytliga sa-
ker. Även pedagogerna själva uttrycker en okunskap och oro för hur de ska arbeta 
mångkulturellt under våra intervjuer. Detta medför att mångfalden inte prioriteras 
vilket i sin tur kan leda till en förlorad identitet hos de barn som kommer från andra 
länder. Läroplanen säger att man ska arbeta mångkulturellt, men detta uppdrag ge-
nomförs inte alltid så att önskat resultat uppnås. 
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5.3 Betydelse för vår framtida yrkesroll 

Sverige idag är ett land där folk från många olika länder lever sida vid sida trots att en 
segregation finns. I mångkulturella förorter där barnen går i förskolan och växer upp 
i, behövs medvetna pedagoger. Pedagoger som arbetar utefter en gemensam barnsyn 
och inte gör någon skillnad mellan barn på grund av ursprung. Vi som skrivit denna 
uppsats tar det som en hjärtefråga att inkludera alla barn i verksamhetens timmar, 
alla ska känna sig välkomna och kunna vara stolta över sin egen identitet. Barnen be-
höver inte vara svenska för att vi ska acceptera dem. Det är helt OK att säga att jag är 
afrikan, amerikan, arab eller vad som helst och känna sig stolt över det. Vi kommer 
att göra vårt bästa för att uppmärksamma alla högtider på bästa sättet vi förmår och 
vi kommer att dela med oss av våra erfarenheter till de andra i arbetslaget så att 
okunskapen försvinner. 
 

5.4 Fortsatt forskning 

Läroplanen är ett styrdokument som vi ska eftersträva att arbeta efter. När nuva-
rande läroplanen för förskolan kom första gången 1998, ändrades synen både på för-
skolan och förskolläraryrket. Tidigare hade det handlat om barnpassning, nu skulle 
fokus ligga på barnens utveckling och lärande. Mycket har blivit bättre men mångkul-
turalism måste också, precis som läroplanen förespråkar, lyftas fram mer. 
Vi vill se vidare forskning som handlar om de mångkulturella barnens och deras fa-
miljers traditioner, normer och värderingar. Som vi tidigare nämnt har det enbart 
fokuserats på det synliga, ytliga hos de mångkulturella familjerna, såsom mat, musik, 
hudfärg och kläder. Vi vill gärna se en fördjupning så att vi kan ta del av det och ar-
beta på riktigt med mångkulturalitet. Hur använder man barnens olika etniska iden-
titeter som ett verktyg för deras utveckling och lärande där olika etniciteter stärks 
istället för att krocka med andra, etniskt svenska? Hur ska pedagogerna lyckas stärka 
barnen som kan utveckla en svensk identitet samtidigt som de behåller hemmets 
identitet. Nu ser man allt som ”krock” istället för ett verktyg där man kan främja 
varandra. Här kommer pedagogens förhållningssätt in, där hen inte får sätta en nega-
tiv värdering på andra kulturer. Mer kunskap genom fortbildning för personalen på 
förskolan. 
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7 Bilaga 1- Intervju frågor:  

 
1. Hur länge har du jobbat som förskollärare?  

2. Hur länge har du jobbat i barngrupper där det har funnits barn från olika kulturer i 
barngruppen?  

3. Finns det barn från olika kulturer i barngruppen du jobbar i idag?  

4. Hur ser du som förskollärare på barns identiteter och kulturer?  

5. Hur upplever du som förskollärare att det sociala sampel i barngruppen fungerar?  

6. Har barnen från andra kulturer svårare att smälta in i barngruppen? 

7. Upplever du att det förekommer något utanförskap för de barnen som har en annan 
bakgrund?  

8. Vilka svårigheter, fördelar, nackdelar möter du i arbetet med barn från andra kul-
turer? 

9. Är det viktigt att barn behåller sin etnicitet?  

10. Vad symboliserar andra kulturers högtider för dig? 

11. På vilket sätt får du in barns olika kulturer i verksamheten? 

12. Använder du föräldrar som en resurs för att veta mer barnens kulturer eller högti-
der? Beskriv gärna hur? 

13. Varför är det viktig att uppmärksamma andra kulturers högtider? 

14. Får alla barns högtider samma förutsättningar eller finns några som får mer eller 
mindre?  

15. Brukar barnen prata om sina högtider som firas hemma utöver som firas på försko-
lan? Om dem gör det brukar ni arbeta vidare med dessa?  

16. Hur tänker du kring högtidsfirandets betydelse och funktion i förskolan? 
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8 Bilaga 2 - Missivbrev 

Syftet för denna undersökning är att få en bild av om och i så fall hur pedagoger i den 
svenska förskolan uppmärksammar andra kulturers högtider samt hur man ser på 
kultur som symbol för identitet.  
 
Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 
 
Vi är två studenter, Katja Ketolainen och Khawla Abdulkader, på Mälardalens högs-
kola som studerar till förskollärare och är inne på vår sista termin som ska avslutas 
med ett självständigt arbete. Vi brinner för ett jämlikt samhälle, ett Sverige där alla 
känner sig välkomna och kan känna sig trygga och hemma. Med dagens stora flyk-
tingströmmar kommer fler och fler barn från olika bakgrund och kulturer att börja på 
våra svenska förskolor. Hur kommer dessa barn att trivas? Kommer de att känna sig 
annorlunda eller kommer de att smälta in direkt. Har barn med annan etnicitet svå-
rare att smälta in i gruppen? Högtider är en symbol för kulturell identitet; kan det 
finnas plats för mer än det traditionella i den svenska förskolan? Som förskollärare 
har ni det viktigaste och samtidigt det svåraste uppdraget att förena olika kulturer.  
Våra styrdokument lyfter upp det viktiga i att kunna bevara sitt ursprung och sin kul-
tur. Styrdokumentens innehåll kan ses som ett uppdrag från våra folkvalda politiker. 
Hur går man, som förskollärare till väga för att på bästa sätt förverkliga sitt uppdrag?  
 
Vi tänker använda oss av intervjuer. Vi räknar med att varje intervjutillfälle kommer 
att ta cirka 30 minuter. Ni kommer att vara anonyma, varken personers eller försko-
lans namn. Ni kommer att få ta del av det färdiga arbetet om ni vill. De som har till-
gång till arbetet under dess gång är vi två som undersöker och vår handledare på hög-
skolan. Undersökningsmaterial sparas i våra datorer tills vi blivit klara med arbetet 
och blivit godkända, därefter kommer alla intervjuer och inspelningar att kasseras. 
 
Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du har rätten att när som helst 
avbryta ditt deltagande utan närmare motivering och utan några negativa konsekven-
ser för dig. Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälar-
dalens högskola som i sin slutversion läggs ut på databasen Diva. 
 
Namn: 
Katja Ketolainen och Khawla Abdulkader 
 
Telefon: 073-915 33 18 och 070-033 11  60 
email: 

katjaketolainen@hotmail.com,  

kar13001@student.mdh.se,  

gunilla.granath@mdh.se  (handledare) 

Nacka 2016-03-30 
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