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ABSTRAKT 

Syftet för den här undersökningen är att försöka se och belysa vad som utmärker 

verksamheten i en barngrupp på en mångkulturell förskola. Detta syfte har delats in i tre 

frågeställningar 

- Vad har pedagogerna för pedagogiska tankar kring sin verksamhet?  

- Hur arbetar pedagogerna med språk? 

- Hur ser samarbetet mellan förskola och hem ut? 

Undersökningsmetoden för arbetet har varit kvalitativa intervjuer med fem pedagoger 

som arbetar med mångkulturella barngrupper.  

Resultaten jag har fått fram kring vad som utmärker sig under de olika 

frågeställningsrubrikerna visar att pedagogerna menar att de; 

- arbetar mer konkret än i icke mångkulturella förskolor, och att de försöker vara 

mer närvarande i barnens lek, för att hjälpa barnen med sin tvåspråkighet; 

- upplever att personal med annat modersmål än svenska är en stor tillgång i 

verksamheten, likväl som resursen modersmålspedagog, som finns i de 

rektorsområden jag gjort min undersökning i. De uppger även att de uppmuntrar 

barnen att använda olika språk i förskolan; 

- tycker att samarbetet mellan förskolan och föräldrarna fungerar bra, och att 

föräldrarna är delaktiga i verksamheten. De poängterar även att kontakten med 

föräldrarna är viktig, och att man måste vara tydlig, då det kan vara 

språkförbistringar. 
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1 INTRODUKTION 

1.1 Inledning 

Den här uppsatsen kommer att behandla ämnet mångkulturella barngrupper i 

förskolan.  

Jag har gjort verskamhetsförlagd utbildning på en mångkulturell förskola, och har 

även erfarenhet av det genom vänner som har haft sina barn på en mångkulturell 

skola. Det verkar intressant och engagerande att arbeta med barn som har en 

annorlunda kulturell bakgrund, och det är en av anledningarna till att jag valt detta 

ämne. En annan är att det står i förskolans läroplan att förskolan ska arbeta på ett 

speciellt sätt med barn som har ett annat modersmål än svenska: 

Förskolan skall sträva efter att varje barn som har ett annat modersmål än 

svenska utvecklar sin kulturella identitet samt sin förmåga att kommunicera 

såväl på svenska som sitt modersmål (Skolverket, 1998, s 9).  

Detta innebär att skolan har ett stort ansvar att se till att barnens kulturella bakgrund 

tillvaratas.  

En tredje anledning är att jag upplevt att det inte finns så mycket forskning kring 

området, och att det inte finns någon uttalad strategi eller något tankesätt för hur man 

ska arbeta med mångkulturella barngrupper. Detta har ju dock som ses ovan lagts till 

i den reviderade läroplanen från 2011.  

Kulturell mångfald, eller mångkultur, kan ses som både en tillgång och en 

begränsning, både i samhället och i skolan. Att arbeta med en mångkulturell 

barngrupp borde skapa utmaningar för pedagoger i förskolan, och dessa utmaningar 

är intressanta. Hur planerar de sin verksamhet med hänsyn till sin barngrupp? 

Används olika språk i undervisningen? Hur ser samarbetet med hemmet ut? Svaren 

på dessa frågor hoppas jag kommer tillföra kunskap kring hur man kan arbeta med 

mångkulturella barngrupper, och synliggöra vilka saker som är viktigast att fokusera 

på i en verksamhet med barn som har en annan kulturell bakgrung.  

Syftet för denna undersökning är att försöka se och belysa vad som utmärker 

verksamheten i en barngrupp på en mångkulturell förskola. För att finna svar på 

detta syfte, har jag valt att intervjua fem pedagoger som arbetar på mångkulturella 

förskolor, i en mellanstor kommun i södra Sverige.  

Citatet i rubriken, ”här är ju ingen annorlunda, för här är ju alla annorlunda”, 

kommer från en av respondenterna i undersökningen, och representerar en 

återkommande åsikt hos alla respondenter.  

1.2 Referenshantering 

Uppsatsen refereras utefter referenssystemet Harward (se till exempel 

Linnéuniversitetets biblioteks hemsida: http://lnu.se/ub/sok-och-skrivhjalp/skriva-

referenser, 2012-04-24). Det finns även fotnoter till viktiga kommentarer och inlägg i 

texten, och förtydligar härmed att fotnoterna inte är referenser.  

Jag vill tillsist rikta ett tack till de pedagoger som har varit med i undersökningen, 

och som har varit otroligt samarbetsvilliga och trevliga att arbeta med. Och så till 

min mor och far som har läst min uppsats otaliga gånger, och stött och blött mina 

idéer, samt min nyblivna familj.  
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2 BAKGRUND 

I detta kapitel redovisas först en begreppsförklaring. Sedan följer utdrag ur 

förskolans styrdokument, och ur andra riktlinjer förskolan ska följa. Sist i kapitlet 

redovisas tidigare forskningsresultat kring mångkulturella barngrupper i förskolan.   

 

2.1 Viktiga begrepp 

För att förklara begreppet mångkultur, eller kulturell mångfald, kan det vara bra att 

börja med att dela på begreppet. Kultur innebär ”mänsklig verksamhet” 

(svenskaakademien.se, 2011-11-21), och mångfald innebär ”mängd av enheter” 

(svenskaakademien.se, 2011-11-21).  Detta kan då sammanfogas till en definierad 

grupp av människors verksamhet, till exempel religion eller andra traditionella 

verksamheter.  

2.2 Styrdokument, utredningar och riktlinjer 

I läroplanen för förskolan (2011) står att man i förskolan ska lära förskolebarn att alla 

är olika men har samma värde, och att man ska ta del av olika människors kulturer 

(Skolverket, 2011). Detta står även skrivet i Skollagen (2010), och läser man vidare i 

skollagen kan man se att barn och elever har rätt till att påverka sin undervisning, och 

att undervisningen ska sträva efter att uppväga skillnader i barnens förutsättningar 

och sociala och etniska bakgrund (Skolverket 2010). I både läroplanen för förskolan 

(2011) och Skollagen (2010) uppges att skola och förskola ska ha ett samarbete med 

barnens hem och familj, för att främja barnens allsidiga utveckling (Skolverket, 

2011, Skolverket 2010).  

I en utredning kring arbetet med barn i behov av särskilt stöd gjord av Skolverket 

(1998) har lärare fått uppge hur stor del av eleverna i deras skolor som de uppskattar 

är i behov av särskilt stöd (Skolverket rapport 160, 1999). I skolor med stor kulturell 

mångfald kunde lärarna uppskatta att antalet elever med behov av särskilt stöd 

uppgick till 70 %, medan det i andra skolor var mellan 10 och 40 %. I den kommun 

som är aktuell för den här undersökningen finns en plan som heter Plan för etnisk 

mångfald för NN
1
 kommuns samlade verksamhet åren 2009-2011 (2009) som är 

riktad till all kommunal verksamhet i kommunen, däribland förskolan. Kommunen 

skriver att mångfald skapar stora möjligheter, men även utmaningar. Den redovisar 

också att andelen utrikesfödda kommuninvånare uppgår till 9 %, och att det ökar 

(Kommunfullmäktige, 2009).  

                                                 

 

 

 

1
 Då forskningspraxis är att inte nämna vilken kommun undersökningen är gjord i, har jag valt att 

ersätta kommunens namn i denna uppsats med NN.  
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Beträffande skola och utbildning finns följande avsnitt i planen: 

En väl fungerande utbildning är ett villkor för en framgångsrik mångfaldspolitik. 

Alla barn och ungdomar skall ha möjlighet att leva och verka i NN på likvärdiga 

villkor. Skolan skall aktivt verka för interkulturell förståelse och integration. 

Även för barn och ungdomar av utländsk härkomst med behov av särskilt stöd är 

det viktigt att behoven tillgodoses så tidigt som möjligt (Kommunfullmäktige, 

2009, sidan 3).  

Ovanstående citat kan direkt sammankopplas med de styrdokument som finns för 

förskolan, kring hur man ska arbeta med barn som kan vara i behov av särskilt stöd, 

och i planen preciserade till barn med utländsk härkomst/mångkulturell bakgrund 

(Skolverket, 2010 och 2011, och Kommunfullmäktige, 2009).  

 

2.3 Tidigare forskning 

Tagit bort metatexten här, då det inte är konsekvent med metatexter under 

andrarubriker. 

2.3.1 Pedagoger och verksamheten 
G C Muller ställer i sin undersökning frågan ”How important is diversity of 

nationalities amongst the board and school administration?”
2
 (Muller, 2012, sidan 

78), till skolchefer. Alla skolor i undersökningen tycker att de har en bred 

mångkulturell representation i personalgruppen, och menar att detta är en viktig del 

av en mångkulturell skola (Muller, 2012). Dels för att eleverna ska känna igen sig, 

men också för att de har en annan förståelse för barnens situation.  

Johannes Lunneblad beskriver i sin forskning olika samtal som pedagoger har med 

varandra under verksamhetens gång (Lunneblad, 2009). Det poängteras hur viktig 

personalens kunskap och arbete med mångkultur är, vilket kan ses när de försöker 

komma på olika sätt att fira barnens högtider. Personalen tar då inte hänsyn till hur 

barnen har det hemma hos sig. De kanske inte alls firar alla högtider som tillhör 

deras kultur (Lunneblad, 2009). Senare i avhandlingen, när arbetet med mångkultur 

och Lunneblads undersökning har pågått ett tag, kan man läsa att personalen kommer 

till en viktig insikt. De menar då att det handlar mer om hemkultur, än om 

mångkultur. De säger i intervjun att det kan ”vara lappländsk eller kurdisk kultur, 

men för barnen /…/ är det man gör hemma det normala” (Lunneblad, 2009, sidan 

124). Detta visar på att diskussioner kring undervisning och verksamhet i 

mångkulturella barngrupper är viktigt.  

Vanja Lozic har skrivit en vetenskaplig artikel kring barns intresse för skolämnet 

historia och sin etniska bakgrund, och sina föräldrars hemland. I sin undersökning 

har han funnit att barnens intressen är mycket högre vid historieundervisning knuten 

till barnens hemland, i jämförelse med den svenska historien (Lozic, 2012). Detta, 

                                                 

 

 

 
2
 ”Hur viktig är skillnaden av nationaliteter i skolans ledning och personal?”, min översättning. 
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menar Lozic, pekar på pedagogerna måste ta till vara på barnens bakgrund i 

planeringen av verksamheten i skolan. 

I en utredning från SOU
3
 som heter Flerspråkighet i förskolan (2008), skriven av 

Susanne Benckert, Pia Håland och Karin Wallin, menar författarna att pedagogerna 

måste ha ett annorlunda förhållningssätt om de arbetar i en mångkulturell barngrupp 

(Benckert, Håland och Wallin, 2008). Även Hans Lorentz talar om detta annorlunda 

förhållningssätt, och kallar det för strategier. För att utveckla dessa strategier behövs 

något som Lorentz kallar för interkulturell kompetens, en kompetens som ska 

användas för att se mening i skillnader i kultur och olika värderingar (Lorentz, 2009, 

jmf bl.a. Lunneblad, 2009). I utredningen Flerspråkighet i förskolan, refereras det till 

en undersökning gjord av Margaret Obondo 2006. Hon har studerat pedagogers 

förhållningssätt till somaliska barn och deras kultur. Obondo såg då fyra olika 

kategorier, de två första ser somaliskan som en tillgång: 

1. Pedagogen ser inte bara sig själv som kunskapskälla, utan ser även 

kommunikation på barns hemspråk som utvecklande. 

2. Pedagogen försöker komplettera med det svenska i förskolan.  

De två sista kategorierna ser språket som ett problem: 

3. Pedagogen underskattar den viktiga roll som förskolan spelar för att barn ska 

bli tvåspråkiga 

4. Pedagogen anser att barnen lär sig svenskan snabbt, och motsäger sig all 

forskning som menar att flerspråkighet är en tillgång (Benckert m. fl., 2008).  

En undersökning gjord i Finland kring mångkultur, visar att lärare kan känna en 

press från sina överordnade att bedriva en mångkulturell undervisning (Lappalainen, 

2006). Sirpa Lappalainen som gjort undersökningen upplever att lärarna känner en 

stor osäkerhet för den mångkulturella undervisningen, och att de tycker sig ha för lite 

material för att kunna bedriva denna. 

Tidigare nämnda författaren Vanja Lozic hänvisar i sin artikel till en forskare som 

heter Mirzet Tusunovic. Tusunovic menar att lärare generellt sett har låga 

förväntningar på elever med utländsk bakgrund (Lozic, 2012). Även Pirjo Lahdenperä 

har i sin forskning kring barn i behov av särskilt stöd med utländsk bakgrund, dragit 

samma slutsats (Lahdenperä, 1997).   

                                                 

 

 

 
3
 Statens offentliga utredningar 
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I en artikel kring mångkulturell undervisning av Fong och Sheets (2004) beskrivs 

däremot hur lärarna finner fördelar med att barnen har utländsk bakgrund, och 

därmed ett annat hemspråk: 

She often marveled at how the Cantonese speaking children would swiftly focus 

on their work after a short Cantonese phrase from Claire (Fong och Sheets, 2004 

s 2).  

Att använda barnens hemspråk uppmuntrar barnen, och gör barnen mer fokuserade i 

sitt arbete, menar Clarie i Fong och Sheets undersökning (Fong och Sheets, 2004).  

2.3.2 Arbete med språk 

Pirjo Lahdenperä (1997) har undersökt hur lärarna ser på barn med utländsk 

härkomst i behov av särkilt stöd. Lahdenperä ser att de negativa kommentarerna 

överväger markant i alla de kategorier hon berör. En övervägande syn på barnens 

hemspråk, är att det inte är en resurs för barnens lärande (Lahdenperä, 1997). Även 

Obondos undersökning som nämns under föregående rubrik, pekar på att många 

förskollärare ser flerspråkighet som ett problem (Benckert m.fl., 2008). Lahdenperä 

frågar sig om det svenska språket övervärderas gentemot barnens hemspråk. Många 

av lärarna menar också att det är skadligt för eleverna att lära sig läsa och skriva på 

två eller flera språk samtidigt (Lahdenperä, 1997). Detta menar Lahdenperä är 

förvånande, men ser en möjlig förklaring i att lärarna har bristande kunskaper i hur 

man ska undervisa på andra språk (a.a.). I en undersökning gjord av Adrienne Fong 

och Rosa Hernandez Sheets (2004) däremot, är lärarna positiva till 

hemspråksanvändning. De har intervjuat och följt två lärare i Kalifornien i USA, som 

själva har blandamerikanskt ursprung (Fong och Sheets, 2004). Dessa två lärare 

använder sig av sitt eget hemspråk i undervisningen för att stärka elevernas lärande. 

En av lärarna beskriver en situation när en pojke inte kunde koppla bokstaven g till 

en bild med giraff, där hon bytte till sitt och pojkens gemensamma hemspråk, för att 

förklara konceptet med bilden (a.a.).  

Hans Lorentz skriver i sin bok (2009) att en mångkulturell elevs tvåspråkighet måste 

tas på allvar, och ses som en fördel (Lorentz, 2009). Lorentz menar vidare att 

tvåspråkighet är en sådan tillgång att de enspråkiga elever som är en minoritet på en 

skola, måste få extra stöd i engelska, för att öka den interkulturella förståelsen. Även 

författarna till Flerspråkighet i förskolan (2008) menar att tvåspråkighet är en 

tillgång, och skriver att det måste stimuleras tidigt, vid 18 till 36 månaders ålder 

(Benckert m.fl., 2008). De lägger även stor vikt vid att bearbeta text i sånger och 

ramsor noggrant, för att öka barnens ordförråd, och förvissa sig om att barnen förstår 

innebörden i orden (a.a.). Pedagoger som medverkat i en undersökning kring 

flerspråksutveckling av Francisca Naranjo och Alexandra Johnsson, berättar att de 

använder mycket material till hjälp för att tydligöra språkundervisningen. De 

använder sig bland annat av talstödet Takk
4
, och av dramatiseringar och flanosagor. 

                                                 

 

 

 
4
 Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation, se bland annat  
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Undersökningens intervjuresultat pekar på att barnen lär sig mer och har bättre fokus 

när de har material som stöd (Naranjo & Johnsson, 2010).  

I artikeln Multicultural Education: Teacher conceptualization and approach to 

implementation (2004) beskriver författarna Fong och Sheets sin undersökning de 

gjort kring multikulturell undervisning. Även lärarna som är med i denna 

undersökning arbetar mer eller mindre aktivt med denna multikulturella 

undervisning, bland annat med att använda teckenspråk som stöd för eleverna som 

ska lära sig engelska (Fong och Sheets, 2004).  

I Naranjo och Johnssons undersökning har de kommit fram till att språket är något 

som följer verksamheten hela dagen (Naranjo & Johnsson, 2010). Pedagogerna i 

deras undersökning använder sig heller inte av något korrigerande när de ska lära 

barnen rätt sätt att säga en mening, utan upprepar i stället en mening på rätt sätt, så 

att barnen själva ska höra skillnaden (a.a.). Benckert m fl. skriver i sin utredning att 

det är viktigt att barnens hemspråk stimuleras i hemmiljön, och att förskolan är 

skyldig att berätta detta för berörda föräldrar (Benckert m.fl., 2008).  

I utredningen Flerspråkighet i förskolan beskrivs en resurs som finns för 

mångkulturella barngrupper. Den kallas för modersmålspedagog, eller 

hemspråkspedagog (Benckert m.fl., 2008). Denna modersmålspedagog är som det 

beskrivs i utredningen ambulerande, och är några timmar på en förskola, en dag i 

veckan. Modersmålspedagogen finns då med i verksamheten, och ger stöd till de 

barn som inte har det svenska språket med sig ännu.  

 

2.3.3 Samarbete mellan förskola och hem, och dets påverkan 

Att förskolan ska samarbeta med hemmet står skrivet i förskolans läroplan 

(Skolverket, 2011). Att detta samarbete kan vara än viktigare i mångkulturella 

förskolor beskrivs i Lunnebergs forskning, där pedagoger diskuterar hur de ska fira 

en högtid från en annan kultur (Lunneblad, 2009). De föreslår att föräldrarna själva 

ska ta med sig gitarren för att vara delaktiga i verksamheten (a.a.). Granstedt är 

kallad till en skola för att utveckla skolan på ett antal punkter, bland annat 

föräldrasamverkan, då personalen på skolan upplever att uppslutningen på 

föräldramöten och likande är låg. För att höja denna beslutar sig utvecklingsgruppen 

för att ha informerande ”trivselkvällar” (Granstedt, 2010, s 111) för att få föräldrarna 

mer engagerade i skolans verksamhet. I utvärderingen av trivselkvällen säger sig 

lärarna ha upplevt kvällen som positiv, och nästan alla föräldrar närvarade. 

(Granstedt. 2010).  

Även Fong och Sheets undersökning visar att det finns fördelar med att föräldrarna 

är delaktiga i verksamheten (Fong och Sheets, 2004). Lärarna i den undersökningen 

låter gärna föräldrarna till barnen med utländskt ursprung vara med, och de 

”encourage Deanna’s (Danish American) mother to sing a Danish birthday song at 

her classroom birthday party” (Fong och Sheets, 2004 s 4). Francisca Naranjo och 

Alexandra Johnssons beskriver i sin uppsats hur pedagogerna arbetar med barnens 

hem (Naranjo & Johnsson, 2010):  

De planerar att besöka barnens hem för att sedan tala om deras adresser, rita hus, 

ta fotografier på familjen och prata om sådant som är speciellt för familjen. 

”Detta av anledning att vi vill uppmärksamma varje enskilt barn och dess familj. 

Det är vid sådana tillfällen där språket utvecklas när vi gör sådant som ligger 

barnen varmt om hjärtat” (Naranjo & Johnsson, 2010, s 25).  
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Detta vill de göra för att kunna återknyta till barnens familjer, och skapa en trygghet 

för barnen på förskolan (a.a.). Forskaren Vanja Lociz visar på fördelar med att 

använda sig av föräldrarna och deras kultur, då han i sitt forskningsmaterial
5
 fått 

fram att eleverna tycker att en föräldrars kultur och hemlands historia borde vara 

intressant för hela elev/barngruppen, inte bara barnet i fråga (Lozic, 2012). 

I Sirpa Lappalainens undersökning framkommer en problematik kring de religiösa 

skillnader som kan uppstå i en mångkulturell barngrupp (Lappalainen 2006). På de 

förskolor som Lappalainen besökt firas och pysslas det kring jul. Vissa ”non-

Lutheran parents”
6
 håller då sina barn hemma, medan vissa får vara med, om 

förskolan är noga med att hålla verksamheten kristendomsfri. När det diskuteras 

kring dessa aktiviteter, som kan ses som religiöst kopplade, vill en av förskollärarna i 

undersökningen ha dem kvar, men menar att det kan vara för att hon arbetat så länge. 

Hon uttrycker även att hon tycker att de ska utöva sina religiösa traditioner i hemmet 

(a.a.). Författaren Hans Lorentz tar även han upp problematiken med kulturskillnader 

mellan skolan och hem. Att alla människor i Sverige får handla fritt så länge de gör 

det hemma är en vanlig inställning i hos svenskar, menar han (Lorentz, 2009). Med 

utgångspunkt ur detta skriver han att det kan skapa problem med kulturella 

minoriteter i skolan, då de nu vill utöva sin religion, eller andra kulturella företeelser, 

på offentliga platser, så som i skola och förskola (a.a.). Samma problem tas upp i 

Lappalainens artikel kring månkultur i förskolan i Finland (Lappalainen 2006). 

Lärarna upplever en problematik kring de föräldrar med utländskt ursprungs 

tidsuppfattning. ”if my working hours start at eight o’clock, I can’t start at ten” 

(Lappalainen, 2006, s 6) beskriver en lärare i en intervju med Lappalainen.  

Forskaren G C Muller pekar på en annan viktig skillnad för föräldrar med 

utländskbakgrund, nämligen att deras hemlands skolsystem inte alltid stämmer 

överens med det nya landets (Muller, 2012). Muller menar att en mångkulturell skola 

måste vara öppen och förstående kring detta. I en undersökning kring mexikanska 

immigranters syn på USAs skolsystem diskuterar de intervjuade föräldrarna för och 

nackdelar med detta för dem nya skolsystem (Presley Sweeden, 2011).  De menar 

bland annat att det är hårdare övervakning i den amerikanska skolan, vilket de tycker 

är bra, men de menar å andra sidan att det är ett mindre disciplinerat system, vilket 

de inte är lika positiva till.  

Susanne Benckert, Pia Håland och Karin Wallin skriver i sin utredning för SOU 

(2008) att det är viktigt att pedagogerna ser föräldrarna som en resurs, för att låta 

barnet hitta sin väg att växa och utvecklas i sin flerspråkighet (Benckert m.fl., 2008). 

De skriver också att förtroende och trygghet skapas via dialog, och menar att 

föräldrarna ska vara delaktiga i verksamheten (a.a.). Även Lena Granstedts har i sin 

avhandling Synsätt, teman och strategier – några perspektiv på mångkulturella 

                                                 

 

 

 
5
 Intervjusvar från 36 gymnasieelever. 

6
 Lappalainen beskriver att 85 % av den finska befolkningen är lutheraner, och refererar sedan till 

non-lutheran parents, se Lappalainen, 2006, s 8.  
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frågor i skolan i ett praktiknära projekt (2010) kommit fram till att dialogen mellan 

föräldrar och pedagoger är viktig. En av medlemmarna i den utvecklingsgrupp som 

Granstedt varit handledare för menar att gränserna för vad som är vems ansvar måste 

diskuteras, då det annars kan uppstå frågor kring detta (Granstedt, 2010). G C Muller 

beskriver i sin avhandling kring månkulturella förskolor i Columbia, USA, att de 

undersökta skolornas hemsidor betonar vikten av att föräldrarna förvaltar sin kultur i 

hemmet, då det är svårt för skolan att sätta sig in i alla kulturer (Muller, 2012). Han 

menar vidare att ansvaret för anpassningen från hemkulturen till skolans, och även 

till andra, kulturer ska gå ligger på skolan.  

En av lärarna i undersökningen gjord av Fong och Sheets beskriver att hon värderar 

användandet av sitt eget hemspråk högt i kontakten med föräldrarna, då de inte alltid 

har så bra engelska (Fong och Sheets, 2004). Detta hjälper till för att förklara hur det 

går för barnen i skolan, så väl som annan information.   
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3 PROBLEM 

I det här kapitlet presenteras syftet och frågeställningarna för denna studie, byggda 

utifrån den tidigare forskning som presenteras i föregående kapitel.  

3.1 Syfte 

Denna undersökning behandlar ämnet mångkulturella barngrupper, och hur 

verksamheten på en förskola med en mångkulturell barngrupp kan se ut. Mitt syfte 

för den här undersökningen är då att…:  

- …försöka se och belysa vad som utmärker verksamheten i en barngrupp 

på en mångkulturell förskola.  

3.2 Frågeställningar 

För att kunna belysa mitt syfte och snäva in det har jag formulerat följande tre 

frågeställningar för min undersökning: 

- Vad har pedagogerna för pedagogiska tankar kring sin verksamhet?  

- Hur anser pedagogerna att de arbetar med språk? 

- Hur anser pedagogerna att samarbetet mellan förskola och hem ut, och 

hur påverkar det verksamheten? 
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4 METOD 

I detta kapitel redovisas hur undersökningen, som ska besvara syftet med uppsatsen, 

har genomförts. Kapitlet är uppdelat i underrubrikerna metodval, 

undersökningsgrupp och urval, genomförande, och trovärdighet och felkällor.  

 

4.1 Metodval 

När man ska göra en vetenskapligt baserad studie, bestäms på ett tidigt skede om 

studien ska vara kvalitativ eller kvantitativ (Patel och Davidsson, 2003). En 

kvalitativ studie, används för att ta reda på folks tankar eller handlingar, medan 

kvantitativ syftar till att ta reda på hur många som tycker något, eller hur många 

gånger en viss företeelse sker (a.a.). Eftersom jag undersöker hur pedagoger arbetar 

med mångkulturella barngrupper, faller mitt arbete då under den kvalitativa.  

För att belysa studiens syfte har intervju valts att användas som undersökningsform. 

En alternativ undersökningsmetod kan vara enkätundersökning. Dock ger det inte 

lika uttömmande svar som intervju. Enligt Patel och Davidsson (2003) är intervju är 

den bästa undersökningsformen när man gör en kvalitativ studie (Patel och 

Davidsson, 2003). Denna metod ger även utrymme för tankar och resonemang för 

respondenten under intervjun, menar Jan-Axel Kylén i sin bok Att får svar (2004) 

(Kylén, 2004). Det finns också möjlighet för respondenten att ställa frågor om 

undersökningen (Jacobsen, 1993). För att få en samtalande intervju har metoden 

öppen intervju valts, med en intervjuguide som stöd. Det ställer högre krav på 

intervjuaren, men kvaliteten i svaren och själva flödet under intervjun väger upp den 

svårighet som det kan innebära för den berörda undersökaren (Lantz, 1993). 

Eftersom det har använts en intervjuguide i stället för ett frågeformulär, har frågorna 

en låg grad av standardisering (a.a.). Intervjuerna har fått fortlöpa efter hur samtalen 

har utvecklat sig, och frågor har sedan ställts för att komplettera deras svar. 

Intervjuguiden är utformad med hjälp av Kyléns (2004) och Jacobsens (1993) böcker 

om intervjumetodik, och använt Jacobsens olika frågekategorier, för att få en 

balanserad intervjuguide (Jacobsen, 1993). Ordningen för frågorna i guiden är 

placerade så att respondenten ska bli uppvärmd och känna sig bekväm i situationen. 

Därför är det frågor som har fasta svar, som till exempel hur länge respondenten 

arbetat i förskolan i början av intervjun (Kylén, 2004). Mot intervjuns mitt kommer 

sen frågor som rör mina frågeställningar, och avslutas sedan med ytterligare frågor 

med fasta svar, och sedan ett tack (a.a.).  

En alternativ undersökningsmetod skulle kunna vara enkätundersökning gjord med 

öppna frågor, då respondenterna får ett antal fasta förskrivna frågor att själva besvara 

på papper. Denna undersökningsmetod ger frågorna högre standardisering, men ger 

respondenten mindre spelrum för egna tankar, och undersökaren kan inte ställa 

följdfrågor eller förtydligande frågor (Patel och Davidsson, 2003). 

Enkätundersökning kan även ge en högre reliabilitet (se vidare under felkällor, rubrik 

4.4) än vid intervjuundersökningar (a.a.).  
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4.2 Undersökningsgrupp och urval 

Jag har valt att intervjua pedagoger i förskolor med mångkulturella barngrupper, för 

att få svar som går att tolka och analysera vetenskapligt. Annika Lantz (1993) skriver 

att man ska rikta in sin undersökningsgrupp så snävt som möjligt, och fundera över 

vilken grupp som ger bäst svar (Lantz, 1993). Med detta som motivering har jag 

alltså valt att intervjua pedagoger som arbetar med mångkulturell barngrupp, i stället 

för att intervjua förskollärare.  

För att få kontakt med mina respondenter som arbetar med mångkulturella 

barngrupper, har jag mejlat två förskolechefer på förskolor som är mångkulturella. I 

mejlet har jag berättat vem jag är, vad jag gör för examensarbete, och hur jag ska 

genomföra det. Jag har medvetet valt att inte berätta mer än mitt ämne för uppsatsen, 

mångkultur i förskolan, då jag inte har velat att respondenterna ska kunna förbereda 

sig för mycket, utan prata ur minnet. Detta för att de inte ska tillrättalägga sina svar 

(Kvale och Brinkmann, 2009). Jag har bett förskolecheferna välja ut två till tre 

respondenter, för en intervju som ska genomföras på ungefär 30 minuter. På grund 

av dålig respons från förskolecheferna har jag även kontaktat tre förskolor direkt, för 

att boka in tre intervjuer.  

Vad gäller urval har det inte lagts någon vikt vid pedagogernas ålder, kön eller 

befattning. Dock har det frågats efter deras erfarenhet av arbete i förskolan. I 

urvalsgruppen är den blandad, allt från ett till 25 år, och det skiljer sig lika mycket i 

erfarenhet från mångkulturella barngrupper.  

 

4.3 Genomförande 

Fyra av fem intervjuer har skett på respektive respondents arbetsplats. Vi har suttit i 

ett enskilt rum, någon intervju har blivit störd av någon som ska hämta något. Vid 

några tillfällen har respondenten valt att genomföra intervjun på sin rast, och då har 

det erbjudits kaffe. Alla de genomförda intervjuerna har spelats in med hjälp av min 

iPhone, som jag testat röstinspelning på innan, och satt i flygläge för att inte bli 

avbruten av inkommande samtal. Ingen av respondenterna har haft något emot att 

intervjun spelas in. Intervjuerna har sedan pågått i 10-25 minuter. Den femte 

intervjun skedde skriftligt över internet (via Windows live messenger) på grund av 

sjukdom hos respondenten. Efter varje genomförd intervju har jag transkriberat den, 

så ordagrant som möjligt. Hur noga man väljer att transkribera en intervju, påverkar 

undersökningens validitet, mätsäkerheten (se vidare under felkällor, rubrik 4.4) 

(Patel och Davidsson, 2003).  

Sedan har jag bearbetat mina intervjusvar. Jag använde tre överstrykningspennor i 

olika färger för varje frågeställning, för att hitta svar som hörde ihop med respektive 

frågeställning. Jag arbetade mig igenom alla intervjuer med en färg/frågeställning i 

taget, för att få en helhet. När jag sedan hade markrat alla relevanta svar i alla 

intervjuerna, letade jag efter likheter som kunde finnas mellan de olika pedagogernas 

svar, för att göra en kategoriesering av mina samlade data. Sedan sammaställde jag 

dem i tre till fem underkategorier till varje frågeställning, för att besvara 

frågeställningarna. Dessa har jag sedan samlat i mitt resultatkapitel.  
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4.4 Etiska aspekter och felkällor 

Vad gäller etiska aspekter i undersökningen, är det några viktiga begrepp att ta upp. 

Det första är vad Kvale och Brinkmann (2009) kallar för informerat samtycke. Det 

innebär att respondenten är informerad om vad undersökningen går ut på, och vilka 

ramar intervjusituationen kommer att ha (Kvale och Brinkmann, 2009). Här finns en 

stor brist i mitt mejl till förskolecheferna, då jag inte tar upp att jag kommer spela in 

intervjun. Nästa begrepp är konfidentialitet (a.a.) som behandlar hur respondentens 

anonymitet behandlas. Det finns ingenting i min undersökning som pekar mot vilken 

förskola eller kommun respondenten arbetar i. Ett tredje begrepp som Kvale och 

Brinkmann tar upp är konsekvenser. De menar att respondenten ska uppleva så lite 

konsekvenser som möjligt (a.a.) De konsekvenser som respondenterna i denna 

undersökning blir berörda av, är den tid de får avsätta för intervjuerna, som tas från 

barngrupp eller planeringstid.  

Validitet och reliabilitet är två begrepp som behövs diskuteras i en undersökning. 

Validiteten är ett mått på träffsäkerheten i det man mäter (Patel och Davidsson, 

2003), och jag tycker att validiteten i den här undersökningen är tämligen hög, då 

mina intervjufrågor är byggda på mina frågeställningar, som är formulerade ur mitt 

syfte. Som jag nämner tidigare i kapitel 4.3, påverkar även transkriptionen validiteten 

i en intervjuundersökning (a.a.). Jag har utifrån det valt att transkribera intervjuerna 

ingående och ordagrant.  

Reliabiliteten avser hur resultatet skulle te sig om någon annan gör om samma 

undersökning med samma frågor (Patel och Davidsson, 2003). Vad gäller min 

undersökning, och kvalitativa intervjuundersökningar i allmänhet, blir reliabiliteten 

lägre, då jag undersöker människors tankar och handlingar. Då kan inte svaren 

förväntas vara de samma vid en andra undersökning, då mycket kan påverka en 

respondents tankar emellan undersökningarna (Kvale och Brinkmann, 2009).  

En annan felkälla i min undersökning finns i missivbrevet, det brev som skickas ut 

med en förfrågan om deltagande i undersökningen, då jag inte har tagit med var 

intervjun ska utföras, eller att intervjun kommer spelas in.  
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5 RESULTAT 

Under denna rubrik har jag sammanställt de kategorier som jag har hittat när jag har 

analyserat och kategoriserat mina intervjusvar. Jag har valt att redovisa dem som 

citat, och har delat in dem i rubriker utifrån mina frågeställningar. Alla redovisade 

data är ur andra ordningens perspektiv, alltså vad pedagogerna anser. 

 

5.1 Pedagoger och verksamheten 

Under denna kategori har jag samlat de resultat som handlar om vilken betydelse 

pedagogen tycker att de har, och vad det har för tankar kring den pedagogiska 

verksamheten. 

5.1.1 Pedagogerna är närvarande i leken 

Pedagogerna uppger att de är med i leken, då de känner att de behöver hjälpa barnen 

med språkförbistringar, eftersom det finns många olika språk i barngrupperna. 

Pedagogerna menar att det på grund av detta blir mycket konflikter mellan barnen: 

Vi försöker ju vara mycket med barnen, det här när dom leker. I och med att dom 

inte har språket så blir det ju ganska mycket konflikter 

De vill också finnas med för att hjälpa barnen i sin svenska språkutveckling:  

Vi försöker att närvara och utmana barnen språkligt, finnas med och stötta 

Våra barn får ju inte den naturliga svenskan /…/ eftersom inga av våra barn har 

svenskan hemifrån 

Detta då barnen inte alltid får med sig en ”naturlig svenska” hemifrån, eller 

från några svenska kamrater i barngruppen. 

5.1.2 Tankar kring inköp och användning av material 

Några av pedagogerna som är med i min undersökning ser olika på vikten av 

material i förhållande till en mångkulturell barngrupp. Några väljer material med stor 

medvetenhet, för att få samma mångfald bland leksaker och böcker som i 

barngruppen: 

vi har dockor med olika hudfärger och kroppar för att barnen ska kunna känna 

igen sig och relatera /…/ vi försöker ha böcker från olika länder 

…finns det ju den här världens bästa väska
7
 /…/ en bok man läser lika dant, 

hemma och här 

Andra tänker inte på det alls:  

inte så som utmärker sig är tänkt efter en mångkulturell barngrupp, utan vi har 

nog bara tänkt barn 

                                                 

 

 

 
7
 Böcker som man kan låna på biblioteket, som finns på både svenska och andra språk.  
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nää, jag tror inte vi tänker på det faktiskt, utan varje barn är unikt, och vi möter 

dom där dom liksom befinner sig, och sen tänker vi inte så noga på exakt deras 

ursprung på det sättet 

De uppger att de tänker mer på just barnen sin barngrupp, och att varje barn är unikt 

och behöver bli bemött där just det är, och få använda det material som passar 

barngruppen just den terminen.  

En av pedagogerna säger att hon tänker mest på vad man kan välja bort, och förklarar 

att barnen kan ha svårt att sitta stilla och till exempel lyssna på en saga på band på 

svenska, när de inte förstår språket: 

det är väl mer sånt, att man liksom väljer bort, som är dominant med det svenska 

språket 

I samband med detta citatet nämner pedagogen hur viktigt det är med material som 

stöd för de barn som har svårt med svenskan.  

5.1.3 Konkret arbetssätt med material som stöd för språkinlärning 

Pedagogerna svarar att de använder material som stöd för barnens språkinlärning. 

Några använder sig av tecken, som att peka på det barn pratar om, exempelvis 

kroppsdelar:  

då har det varit väldigt konkret vi har liksom pekat på respektive kroppsdel och 

benämnt den 

Ett annat sätt att förstärka det talade språket är TAKK
8
, då man gör tecken för olika 

ord, som barnen kan använda för att sammanbinda orden på sina olika språk: 

vi använder ju det här tecken som stöd, TAKK /…/ till exempel är det här 

tecknet för gult (stryker höger hand över vänster arm) om jag då säger gult, och 

sen så säger jag, jag tror det är ’asvar’ som är gult på arabiska, så kan hon liksom 

binda ’asvar’- det här tecknet - gult, det är ett 

Några använder sig av bilder och språkpåsar, för att förstärka minnesbilden 

av de svenska ord barnen ska lära sig, och, som ovan, för att kunna 

sammanbinda orden med ett redan existerande språk: 

barnen fick rita sina flaggor som vi också hängde upp runt den här kartan, sen så 

drog vi lite trådar /…/ och det ledde till många samtal  

påsarna
9
 är uppdelade efter olika kategorier, exempelvis ’hon och han’, ’djur och 

antal’ /…/ barnen får begrepp som hör till temat. Det är mycket spel och pussel 

man förstärker ju hela tiden språket med bilder, och föremål, från dom är riktigt 

små 

                                                 

 

 

 
8
 Tecken som alternativ kompletterande kommunikation 

9
 Språkpåsar som pedagogen tillhandahåller från specialpedagogen eftersom hon är språkombud på 

sin förskola 
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De menar att det är viktigt att hänga upp språket på något som är aktuellt för 

barnen. Det finns också olika datorprogram att använda sig av, och något 

som nämns är Katten musen, som är ett slags matematikspel på svenska: 

på datorn så använder vi oss av, bland annat ’katten musen’ heter det väl tror jag, 

ett datorprogram som man kan gå in på 

Det finns också ett materialset som utgår från en tygdrake som heter Berta, med ett 

stort blädderblock och sagor som hör till, som de intervjuade pedagogerna använder 

sig av: 

det kan faktiskt vara Berta
10

 /…/ som hjälper dig att lyfta saxen och visa dig hur 

man gör 

Några berättar att de tar hjälp av specialpedagog och modersmålspedagog för att få 

stöd och lära sig om barnens modersmål, som kommer på besök till förskolan en 

gång i veckan. De kan då hjälpa till med översättning till andra språk, och ge råd och 

stöd: 

vi har ju vår specialpedagog. Jag tror det är lite ovanligt. Hon är hos oss en gång 

i veckan /…/ ger hon oss stöd och tips, material 

då har vi skrivit ner så att vi vet, så att alla kan hjälpas åt att räkna, då har vi ju 

skrivit ner hur det låter då, så vi kan uttala det 

 

5.2 Arbete med språk 

I följande kapitel redovisas hur pedagogerna resonerar och arbetar med språket i de 

mångkulturella barngrupperna jag undersökt.  

5.2.1 Barnen uppmuntras att använda flera språk 

Pedagogerna i förskolan vill att barnen ska prata både svenska och sitt modersmål i 

verksamheten, då de tycker det är viktigt att de utvecklar båda språken. De 

poängterar vikten av att modersmålet är starkt, för att kunna bygga upp svenskan: 

…hur den starka grunden i sitt modersmål, bygger upp grunden för att lära sig 

det svenska 

Många barn väljer dock hellre svenskan i förskolan, och pratar sitt modersmål 

hemma: 

när barnet väljer vilket språk, så väljer dom hellre oftast svenskan. 

vi har en här som totalvägrar prata arabiska /…/ hon vill bara prata svenska här. 

                                                 

 

 

 
10

 En docka som tillhör ett experimentmaterial förskolan köpt in 
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Pedagogerna poängterar hur viktigt det är att barnen får aktivera sitt modersmål i 

leken för att göra sig förstådda i sin släkt och familj:  

…samhörighet för dom här barnen, med sina föräldrar, som antagligen pratar sitt 

modersmål hemma då. 

många pratar sitt hemspråk i lekar, och det ska vi också uppmuntra 

5.2.2 Personal med annat språk än svenska 

Pedagogerna tycker att det är en fördel med personal i verksamheten som har annat 

modersmål än svenska, eftersom de kan prata med barnen på deras eget hemspråk, 

och då inte bara ordinarie pedagoger, utan även praktikanter, eller andra vuxna på 

förskolan: 

nu har vi haft en praktikplats, en tjej som har som har varit höst, då som pratar 

arabiska /…/ och det har varit en jätteförhöjning i gruppen att ha henne där hela 

tiden 

det hade ju varit bra, alla barn behöver ju nån som förstår dom 

De tycker att personal med annat hemspråk är värdefull i mötet med 

föräldrar, då det ger en känsla av samhörighet: 

vi har haft nytta av vår pedagogs hemspråk, i möten med barn och jag upplever 

också att såväl barn som vårdnadshavare känner en slags samhörighet med 

henne, vilket gör dem tryggare i barngruppen 

En pedagog trycker på betydelsen av att en personal med annat språk än 

svenska själv har flyttat till Sverige, och då kan dela med sig av sina 

erfarenheter, med annan personal: 

fast det man kan känna som är bra, är att de har en annan förståelse, som de kan 

delge oss, som de själva har upplevt. Just det där med att komma som ny till ett 

land 

Pedagogen säger även att det är bra att de har en förståelse för hur barn och föräldrar 

känner sig när de kommer till ett nytt land 

5.2.3 Modersmåls/hemspråkspedagog 
Alla som intervjuats har varit mycket positiva till hemspråkspedagogerna då dessa 

har mycket större möjligheter till att hjälpa barnen med översättningar till det 

svenska språket och tvärt om. Modersmålspedagogerna är då med i verksamheten, 

och går in i barnens lekar och aktiviteter: 

för tillfället har vi två – i arabiska och somaliska. De kommer till oss en gång i 

veckan och är då närvarande i aktiviteterna hos de barn som berörs av språket 

det är ju inte så att dom tar barnen och går ifrån, liksom och har undervisning 

och så, utom dom finns ju till för dom barnen och så  

Modersmålspedagogen är även värdefull för att förstärka barnens språk, och är med 

och stärker de flerspråkiga barnens språk, men även sammanhållningen i 

barngruppen. De hjälper även barnen med att utveckla deras egna skriftspråk, i de 

fall där de inte använder det latinska, som i Sverige: 

…tre arabisktalande barn som ritade tillsammans med tre barn med andra språk. 

Då gick hemspråkspedagogen in i den aktiviteten, pratade med de arabiska 

barnen, och översatte sedan direkt till svenska. På så sätt förstod alla vad som sas 

och de arabiska fick både sitt hemspråk och sin svenska förstärkt 
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…vår modersmålspedagog som försöker lära dem (barn i barngruppen med annat 

språk, min anm.) lite om, ja det är inte alfabetet så som vi har alfabetet men… 

Pedagogerna tycker att modersmålspedagogerna är värdefulla att ha i mötet 

med föräldrarna, då de inte alltid kan så bra svenska. De kan även hjälpa till 

med att till exempel skriva lappar till föräldrarna för att skapa en bättre 

kommunikation:  

dom är väldigt tacksamma att ha. Lika dant, alla föräldrar kan ju inte kanske 

jättebra, svenska då. Och då är det bra att ha dom. Nån gång har vi haft: Skriv en 

lapp med det här! Eller: översätt den här lappen! 

Modersmålspedagogerna hjälper även till med material och översättningar 

åt pedagogerna, som de sedan kan använda sig av i verksamheten och i 

arbete med barnen: 

vid vissa tillfällen frågar jag dem om olika ord, skriver ner hur de låter och 

använder mig sedan av orden i mötet med barnen 

Pedagogen använder sig då av orden när hon träffar nya barn i barngruppen, 

som inte har kommit så långt med sitt svenska språk.  

5.3 Samarbete mellan förskola och hem, och dets påverkan  

Under den här rubriken visas resultaten kring hur pedagogerna i undersökningen 

tycker samarbetet mellan förskola och hem är, och hur det fungerar.  

5.3.1 Föräldrarna är delaktiga i verksamheten 

Föräldrarna är med och bidrar till projekt och temaarbeten i verksamheten, bland 

annat genom att ta med sig mat till en fest, och även vara med i samlingar och peka 

ut var deras hemländer ligger: 

där alla länder, alltså där alla föräldrar fick komma då ju och syskon och så och 

då hade alla med sig nått speciellt hemifrån, från sitt 

då hade vi med föräldrarna också då så fick dom då peka ut på kartan, var deras 

länder låg 

Vid födelsedagar hjälper en del föräldrar till vid firandet på förskolan, och är då 

deltagande i verksamheten: 

det har varit någon födelsedag tror jag som nån förälder har kommit hit och 

bakat 

En del föräldrar menar att pojkar och flickor inte ska leka med varandra, och 

att det då kan uppstå kulturkrockar med den svenska förskolan: 

…det kan ju va allt möjligt. Det kan ju även va flickor och pojkar. En del tycker 

ju att flickor och pojkar inte ska leka 

 

5.3.2 Annorlunda högtidsfirande 

Pedagogerna upplever att det kan bli problem då några av barnen på de förskolor jag 

har gjort min undersökning på inte uppmärksammar födelsedagar, på grund av 

kulturella och religiösa skäl: 

det är inte alla barn som firar sina födelsedagar /…/ och då får man liksom låta 

den dagen gå förbi 
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det va ett av barnen som ville firas, de andra ville ju inte fira. Och då blir man 

sådär, jaha, vad ska man göra... Men det slutade med att vi firade bara det ena 

barnet 

Pedagogerna försöker uppmärksamma barnens olika kulturers traditioner, genom att 

sätta upp någon skylt i hallen, eller genom att muntligt gratulera: 

alltså vi brukar ju sätta upp i hallen /…/ ”glad Bayram”, så att vi 

uppmärksammar det 

Detta tycker pedaogerna är viktigt, just för att föräldrarna ska känna sig välkomna 

och delaktiga. 

5.3.3 Stor uppslutning av föräldrarna 

Pedagogerna i undersökningen upplever att föräldrarna är med vid föräldramöten, 

och olika högtidsfiranden, så som luciafirande och julfirande: 

jag tror att det saknades två vårdnadshavare vid pepparkaksbaket och kanske tre 

vid lucia 

så dom kommer på alla möten och när vi har julpyssel och, och dom är med 

De upplever även att föräldrarna kvar och låter barnen visa vad de gör på 

förskolan, och är intresserade av verksamheten: 

vi hade julfest här förra veckan /…/ och föräldrarna satte sig här och fikade och 

man kunde prata lite och barnen kunde visa lite och så 

Pedagogerna uppger att det är viktigt att föräldrarna kommer in på 

avdelningen och låter barnen visa vad de gör på förskolan.  

5.3.4 Föräldrarna strävar mot det svenska i förskolan 

Många föräldrar vill att barnens ska bli ”svenska” så fort som möjligt, och vill att de 

ska prata svenska i förskolan, och använda ”svenska” saker hemma: 

föräldrarna vill att barnen ska ha det svenska /…/ och de vill att de ska prata 

svenska här 

jag tror inte barnen leker med så mycket annorlunda saker hemma /…/ för på 

nått sätt är det ju, där tar föräldrarna tar till sig fort 

Det firas inte så mycket högtider från andra kulturer än den svenska i förskolan, utan 

det sker mest i hemmet, då pedagogerna upplever att föräldrarna vill ha det så: 

föräldrarna är mycket, de vill att barnen ska ha det svenska, och så firar dom det 

andra hemma 

 

5.4 Sammanfattning 

Pedagogerna upplever att de arbetar mer konkret än i icke mångkulturella förskolor, 

med hjälp av mycket material och tecken som stöd. De försöker vara närvarande i 

barnens lek, för att hjälpa barnen med sin tvåspråkighet. De finns även nära barnen 

för att hjälpa dem lösa eventuella konflikter som de menar lätt kan uppstå när barnen 

har olika språk.  

De intervjuade pedagogerna upplever att personal med annat modersmål än svenska 

är en stor tillgång i verksamheten, då de kan prata med de barn som har annat 

modesmål, men även har erfarenhet av hur det är att komma till ett nytt land.  De 
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tycker också att resursen modersmålspedagog är väldigt värdefull, och ett stort 

komplement till den ordinarie personalen, och ett stort stöd till de barn som har annat 

modersmål. De uppger även att de uppmuntrar barnen att använda olika språk i 

förskolan, då de menar att en stark grund i modersmålet ger ett stort stöd i svenskan.  

Pedagogerna i de förskolor som jag undersökt tycker att samarbetet mellan förskolan 

och föräldrarna fungerar, och att föräldrarna är delaktiga i och intresserade av 

verksamheten. De poängterar även att kontakten med föräldrarna är viktig då det kan 

vara språkförbistringar. Pedagogerna menar att föräldrarna ofta vill att barnen ska ha 

det svenska i förskolan, och att det räcker att deras egen kultur finns i hemmet.  
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6 DISKUSSION 

Detta kapitel är även det indelat i rubriker utefter de frågeställningar som ligger till 

grund för studien. Under varje rubrik kommer resultaten från undersökning att 

diskuteras.  

6.1 Pedagoger och verksamheten 

6.1.1 Pedagogerna är närvarande i leken 

Pedagogerna i min undersökning säger sig uppleva att det är viktigare att de närvarar 

i leken i en mångkulturell barngrupp, än det kan vara i en barngrupp med bara barn 

med svenskt ursprung. Pedagogerna menar bland annat att barnen behöver höra deras 

språk mer, då barnen inte får med sig den rena svenskan, varken hemifrån, eller från 

de andra barnen i barngruppen. Naranjo och Johnsson har även de fått samma 

intryckt av pedagogerna i deras undersökning, och menar att det är viktigt att 

pedagogerna närvarar för att stärka barnens svenska (Naranjo & Johnsson, 2010). 

Även Obondos undersökning som nämns av Benckert m.fl., visar vikten av att de 

svensktalande pedagogerna närvarar, då det kan behöva kompletteras med detta 

(Benckert m.fl., 2008). En annan pedagog i undersökningen motiverar närvaron med 

att det kan bli mycket konflikter i en grupp med blandade kulturer och språk.  

Att både tidigare forskning och respondenterna i undersökningen understryker vikten 

av hög närvaro i barngruppen, tyder på att det är ett viktigt inslag i verksamheten i de 

mångkulurella barngrupperna. Jag tycker att det är bra att det belyses hur viktigt det 

är med den extra pedagogiska närvaron, både för pedagogerna, men också för 

skolledningen.  

6.1.2 Tankar kring inköp och användning av material 

Respondenterna i min undersökning har varit olika medvetna i sitt val och inköp av 

material. Någon av pedagogerna menar att de tänker ur ett mångkulturellt perspektiv 

vid alla inköp av leksaker, för att leksakerna ska representera barngruppen.  

vi har dockor med olika hudfärger och kroppar för att barnen ska kunna känna 

igen sig och relatera /…/ vi försöker ha böcker från olika länder 

En annan säger att de på hennes avdelning inte tänkt på det alls, utan bara tänkt 

”barn”. Hon medger dock vidare i intervjun att de kanske ändå tänkt mångkulturellt, 

eftersom deras barngrupp är mångkulturell. Att det är viktigt att välja material med 

omsorg, pekas det på i Flerspråkighet i förskolan (Benckert, 2008). Det finns också 

ett arbetsmaterial från biblioteket som kallas Världens bästa väska
11

, som används på 

förskolorna jag varit på. Bland annat Naranjo och Johnsson menar i sin undersökning 

                                                 

 

 

 
11

 Böcker som man kan låna på biblioteket, som finns på både svenska och andra språk.  
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att språket ska stimuleras i både hemmiljö och i förskolan (Naranjo & Johnsson, 

2010), och då är detta ett bra material att använda.  

Just för att barnen ska känna igen sig i förskolan, och även för att de ska förstå att det 

är tillåtet att vara annorlunda, är det viktigt att det finns material som är så 

representativt som möjligt för barngruppen. Jag upplever att material så som 

Världens bästa väska är nyttigt att använda när barnen är lite äldre, och de ska lära 

sig läsa på sina två språk. Då kan barnen öva tillsammans med sina 

lärare/förskollärare för att få ytterligare något att binda samman språken på.  

6.1.3 Konkret arbetssätt med material som stöd för språkinlärning 

Att man använder material som stöd för språkinlärning kanske inte ses så 

märkvärdigt. Men pedagogerna i min undersökning kan inte nog lägga tyngden på 

hur viktigt det är att arbeta konkret med mycket material som stöd för barnens 

språkinlärning. I den tidigare forskning som finns på området pekas det också på hur 

viktigt det är, och i bland annat en C-uppsats gjord av Naranjo och Johnsson (2010), 

beskrivs hur pedagogerna använder sig av detta för att binda ihop språken. En av 

mina respondenter beskriver hur hon arbetar med en femårig flicka som har ett väl 

utvecklat förstaspråk, arabiska. För att, som respondenten själv säger, översätta orden 

från arabiska till svenska, använder hon sig av talstödet TAKK
12

, för att binda ihop 

orden på båda språken med ett tecken (se även Fong och Sheets, 2004).  

I en undersökning av Lappalainen, som jag refererar till i min bakgrund, nämns att de 

intervjuade upplever att de saknar material för att bedriva en mångkulturell 

undervisning (Lappalainen, 2006). Detta är inget som mina respondenter nämner, 

men de uppger ju även under föregående rubrik att många inte tänkt så mycket på 

sina materialinköp. Det verkar heller inte finnas så mycket material som är riktat just 

till tvåspråkiga barn i förskolan, och det skulle nog väga upp den saknad efter 

material som vissa pedagoger kan känna.  

6.2 Arbete med språk 

6.2.1 Barnen uppmuntras att använda flera språk 

Att barnen ska använda både sitt modersmål och svenskan i förskolan ses som en 

självklarhet hos alla de pedagoger jag intervjuat. De menar att en stark grund i 

modersmålet gör det lättare för barnen att ta till sig svenskan. Margaret Obondos 

undersökning
13

 gav fyra olika kategorier av pedagogers förhållningssätt till barns 

modersmål. De två första av hennes kategorier beskriver en positiv inställning till 

barns olika språk, där de ser kommunikation på barnens hemspråk som utvecklande, 

samtidigt som de menar att det svenska är viktigt, då de inte får den inspirationen 

hemma (Benckert m.fl., 2008). Någon pedagog menar att det är viktigt att knyta an 

till barnens modersmål för att de pratar det språket hemma och med sina släktingar. 

                                                 

 

 

 
12

 Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation 

13
 som det refereras till i Flerspråkighet i förskolan, av Benckert m.fl., 2008.  
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Detta menar även pedagogerna i Fong och Sheets undersökning, som tänker på att 

hålla språket levande för att bevara barnens rötter (Fong & Sheets, 2004). Jag tror att 

man ska hålla båda språken vid liv i högsta möjliga mån, då de kompletterar och 

utvecklar varandra, som ju både forskning och respondeterna i undersökningen säger. 

Dock kanske det ibland kan bli för mycket att fokusera på för det enskilda barnet, 

och jag tycker det är viktigt att individanpassa användningen av språken i förskolan, 

och ha en bra kontakt med hemmet för att stämma av hur språkanvändningen ser ut 

där.  

 

6.2.2 Personal med annat språk än svenska 

Alla respondenter i min undersökning tycker det är positivt att ha personal på 

förskolan som har ett annat hemspråk. Det framkommer två olika anledningar till 

detta. Dels att barn och föräldrar kan känna en samhörighet med personalen i fråga, 

då de pratar samma språk, men också att personalen med ett annat språk har viktiga 

erfarenheter kring hur det är att komma till Sverige från ett annat land.  

fast det man kan känna som är bra, är att de har en annan förståelse, som de kan 

delge oss, som de själva har upplevt. Just det där med att komma som ny till ett 

land 

Just i min undersökning har det inte varit någon respondent med annat modersmål än 

svenska, men i en rapport av Fong och Sheets beskriver pedagogerna hur de växlar 

mellan sina språk, för att uppmuntra och stärka barnen, både i sin språkutveckling, 

men också i andra ämnen (Fong och Sheets, 2004). Pedagogerna har märkt att 

koncentrationen stärks, om de får en uppmuntrande fras på sitt hemspråk. Vad gäller 

den mångkulurella skillanden i personalgrupperna på de förskolor jag undersökt, är 

det bara en förskola som har någon pedagog med utländsk härkomst, och då bara en 

(jämför Muller, 2012).  

Då det är vedertaget att det är viktigt att barn har någon att knyta an till i förskolan, 

borde det vara obligatoriskt att det finns personal med barnens modersmål i 

barngrupperna. Detta skapar en stor trygghet för barnen, och de kan även dela med 

sig av sina tankar på sitt egna språk, så de kan utveckla både sitt eget språk och det 

nya språket, svenskan.  

6.2.3 Modersmåls/hemspråkspedagog 

I fyra av de fem förskolor som är representerade i min undersökning finns det en 

resurs som kallas modersmålspedagog. Min undersökning har gett en bekräftelse på 

vad som finns att läsa i min bakgrund kring modersmålspedagog, att det är en stor 

resurs som finns ambulerande på förskolorna (Benckert m.fl., 2008). Alla pedagoger 

i min undersökning tycker det är en stor hjälp, både för barnen, pedagogerna, och i 

kontakten med föräldrarna. De finns med där det behövs i verksamheten, och hjälper 

barn med ett annat modersmål än svenska att kommunicera med de barn som inte 

kan deras språk. En pedagog i min undersökning slår fast att det inte handlar om 

någon specialundervisning och menar att:  

det är ju inte så att dom tar barnen och går ifrån, liksom och har undervisning 

och så, utan dom finns ju till för dom barnen och så 
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6.3 Samarbete mellan förskola och hem, och dets påverkan 

6.3.1 Föräldrarna är delaktiga i verksamheten 

Att få föräldrarna delaktiga i verksamheten är något som alla förskolor strävar efter. 

Eftersom föräldrarna till barn med utländsk bakgrund, kan det vara svårt att få dem 

delaktiga. I min undersökning tycker alla att föräldrarna är delaktiga i verksamheten. 

En av förskolorna som är representerad har arbetat extra hårt för att involvera 

föräldrarna. De gjorde ett temaarbete som sträckte sig över en termin, där de besökte 

alla barnens hemländer, via ett flygplan gjort av en madrass. De startade temaarbetet 

med ett föräldramöte, där föräldrarna fick visa vart länderna låg, och berätta något 

kring sitt land. Att få föräldrar delaktiga i verksamheten genom möten är något som 

finns dokumenterat i den tidigare forskningen kring mångkulturella förskolor. 

Granstedt (2010) berättar om att de på den skola hon var handledare på, hade något 

de kallade trivselkvällar för att skapa intresse hos föräldrarna (Granstedt, 2010).  

Både i Granstedts projekt och temaarbetet i min undersökning fick mötena önskad 

effekt, och blev uppskattade av föräldrarna. Att locka in föräldrarna på det sättet in i 

verksamheten kan vara nödvändigt, när kommunikationen kan vara sparsmakad.  

6.3.2 Annorlunda högtidsfirande 

I min undersökning berättar pedagogerna att högtidsfirande, och då i synnerhet 

firandet av födelsedagar, kan bli komplicerat. Vissa familjer uppmärksammar inte 

födelsedagar, och vill då inte att förskolan ska göra det heller. Detta skapar 

dilemman, som det kan vara svårt att förhålla sig till. Johannes Lunneblad (2009) 

skriver i sin avhandling att kunskaper och diskussioner kring dessa kulturella 

skillnader är viktiga (Lunneblad, 2009). Att ta vara på barnens hemkultur är också 

viktigt, och att använda sig av detta i verksamheten. Fong och Sheets beskriver hur 

pedagoger i Kalifornien låter föräldrar komma och sjunga sånger på barnens 

hemspråk vid födelsedagar (Fong och Sheets, 2004). I mina intervjuer beskriver 

pedagogerna att föräldrarna ibland kommer och bakar med barnen vid födelsedagar. 

En av pedagogerna beskriver också att de brukar skriva ”glad Bayram
14

” på en skylt 

för att uppmärksamma barnens högtider. En annan problematik kring högtidsfirande 

beskrivs i Sirpa Lappalainens undersökning, där föräldrar som är ”non-lutherans” 

håller barnen hemma under julförberedelser på förskolan, eftersom det förknippas 

med kristendom (Lappalainen, 2006).  

Denna problematik som Lappalainen talar om är dock inget som tas upp i mina 

intervjuer. Men en parallell kan dras till att det finns barn i de undersökta förskolorna 

som inte firar sina födelsedagar, och då heller kanske inte får fira andras, vilket kan 

skapa problem i verksamheten.  

                                                 

 

 

 
14

 Bayram är en muslimsk högtid som infaller efter ramadan, fastemånaden.  



24 

6.3.3 Stor uppslutning av föräldrarna 

Innan jag gjorde denna undersökning hade jag någon svag föreställning om att 

uppslutning på föräldramöten och liknande skulle vara låg på en mångkulturell 

förskola. Det finns också forskning som stöder detta påstående, bland annat av 

Granstedt (2010), där pedagogerna på skolan tar hjälp av ett forskningsprojekt för att 

stärka uppslutningen av föräldrarna. På de förskolor som är med i min undersökning 

har det dess bättre varit nästan fullständig uppslutning. Endast på en förskola har 

man behövt arbeta aktivt för att stärka uppslutningen. Pedagoger från de andra 

förskolorna uppger att det varit fullt hus vid deras möten och julfester.  

 

6.3.4 Föräldrarna strävar mot det svenska i förskolan 

En problematik som kan uppstå när olika kulturer möts, är ett annorlunda 

tidsperspektiv. Sirpa Lappalainen beskriver i sin undersökning att pedagogerna har 

problem med att föräldrarna inte kommer på utsatt tid (Lappalainen, 2006). Detta är 

dock inget som mina respondenter upplever. De märker snarare en motsatt tendens, 

att föräldrarna strävar mot det svenska. Lunneblad (2009) och Lorentz (2009) pratar 

kring att religionsutövning skulle kunna skapa problem, men personalen i min 

undersökning menar att föräldrarna ”vill att barnen ska ha det svenska, och så firar 

dom de andra hemma”. Det finns även ett citat från min undersökning som påvisar 

att det kan bli krockar även i denna kategori. 

…det kan ju va allt möjligt. Det kan ju även va flickor och pojkar. En del tycker 

ju att flickor och pojkar inte ska leka 

I vissa kulturer får pojkar och flickor inte leka med varandra. Pedagogen som säger 

detta menar att det oftast går att lösa med en öppen dialog. Granstedt skriver i sin 

avhandling att det är viktigt att ha diskussioner kring dessa frågor med föräldrarna, så 

att alla vet vad som är vems ansvar (Granstedt, 2010). Obondo menar i sin 

undersökning nämnd i Benckert m.fls bok (2009) att det finns pedagoger som även 

de strävar efter att komplettera med det svenska i förskolan. Dessa diskussioner med 

föräldrarna kring de olika barnsynerna som kan finnas, menar jag är nödvändig för 

att samarbetet mellan förskolan och föräldrarna ska bli bra och givande. Föräldrarnas 

erfarenheter av skola och utbildning motsvarar inte alltid den verklighet som finns i 

svenska förskolor. 
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7 SLUTSATS 

7.1 Sammanfattning 

Verksamheten i en mångkulturell barngrupp utmärks av ett mera konkret arbetssätt 

än i en icke mångkulturell barngrupp, då barnen behöver stöd i sin språkliga och 

sociala utveckling. Pedagogerna som medverkat i denna undersökning upplever att 

barnen behöver mer pedagogisk närvaro i leken, då språkförbistringar kan leda till 

konflikter i barngruppen. Dessa påståenden från pedagogerna får även stöd i den 

tidigare forskning som finns på området. Tankar kring materialinköp är en kategori i 

uppsatsen är pedagogernas åsikter går isär. Några av de svarande pedagogerna tycker 

det är jätteviktigt att materialet representerar den mångkulturella barngruppen, men 

också att det är lättförståeligt för de barn som inte har ett så starkt svenskt språk.  

Resursen modersmålspedagog är något som återkommer hos nästan alla 

respondenter. Detta är, enligt pedagogerna, en oerhört viktig resurs för barnen i 

barnen i en mångkulturell barngrupp. Den lilla forskning som tar upp 

modersmålspedagoger beskriver även den nyttan av att ha en sådan involverad i 

verksamheten. Modersmålspedagogerna hjälper även till att hålla barnens olika språk 

levande i förskolan, då det är brist på personal med annat modersmål än svenska i de 

förskolor som undersökningen är gjord i. Både forskare och respondenterna är 

överens om att det är viktigt att barnen får utveckla både sitt modersmål och sitt nya 

språk svenskan. Alla pedagoger i undersökningen uppger att det vore en fördel att ha 

pedagoger med annat modersmål än svenska i barngruppen, både för språkets skull, 

men även för att de delar de erfarenheter som barnen och föräldrarna har av att ha 

kommit till Sverige från ett annat land.  

Pedagogerna i den här undersökningen uppger att samarbetet med föräldrarna 

fungerar väl. De tycker att de har en tillräcklig kommunikation med föräldrarna om 

verksamheten, och att de annars har verktyg de kan använda sig av, som då ovan 

nämnda modersmålspedagog med mera. Pedagogerna tycker att föräldrarna är 

delaktiga i verksamheten, både konkret, som att de är med vid temarbeten, men även 

att de påverkar hur mycket deras hemkulturer ska uppmärksammas i förskolan. 

Många föräldrar tycker att barnen ska få det svenska i förskolan, och att det räcker att 

deras egen kultur finns i hemmet.  I den tidigare forskningen som finns kring detta 

ämne, är det inte lika positivt. I de undersökningar som beskrivs i denna uppsats 

visas att det är svårt att få med sig föräldrarna i verksamheten.  

 

7.2 Vidare forskning 

Något intressant som har kommit fram i denna undersökning är vikten av stödet till 

barnen i deras modersmål. Då både i form av modersmålspedagog, men även annan 

personal på förskolan som har ett annat modersmål än svenska. När jag har 

genomfört denna undersökning och uppsats, har jag märkt att det inte finns så 

mycket forskning på detta område. Så att forska kring just modersmålspedagogernas 

nytta och användning, sett ur olika perspektiv, kanske framför allt barnens, hade varit 

intressant.  
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Intervjuguide 

- Hur länge har du arbetat i förskolan? 

- Hur många förskolor? 

- Någon annan förskola som är mångkulturell? 

 

- Berätta om en dag på er avdelning..? Erfarenheter?  

 

- Hur anpassar du verksamheten? 

o Material 

o Leksaker 

o Föräldrakontakt 

o Personal/arbetslag 

o Språk 

o Skillnader mot ej mångkulturell barngrupp 

 

- Fördelar med mångkultur? 

 

- Fördelar för barnet att vara i mångkulturell barngrupp? 

- Nackdelar/problem…? 

 

- Hur stor barngrupp? 

- Hur många barn med utländsk bakgrund? 
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Missivbrev 

Hej [Förskolechefens namn]! 

 

Jag läser till förskollärare på lärarutbildningen på Linnéuniversitetet, och gör just 

nu min C-uppsats, examensarbetet. Jag har tänkt undersöka hur pedagoger i 

förskolan anpassar sin verksamhet utifrån att de har en mångkulturell barngrupp. 

Då jag vet att de förskolor du är chef över har mångkulturella barngrupper, skulle 

jag vilja intervjua några pedagoger på dessa förskolor.  

 

Jag vill helst intervjua pedagoger som arbetar med de äldre åldrarna i förskolan. 

Och de ska vara från olika avdelningar. Kan du välja ut 2-3 lämpliga 

förskollärare som du tror har tid och lust att hjälpa mig med detta?  

 

Intervjuerna kommer att vara ungefär en halvtimme långa, och kommer att 

handla om hur de arbetar en dag på förskolan, med fokus på att barngruppen är 

mångkulturell. Lämplig tidpunkt för intervjuerna är vecka 48 och början på vecka 

49.  

 

Tack för er tid! 

 

/Sanna Westberg 

[Kontaktuppgifter] 


