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Sammanfattning 
 
Mångfalden i dagens samhälle har bidragit till större krav på förskollärarna att verka i 
mångkulturella förskolor samt till att förbereda barnen för ett mångkulturellt samhälle. Denna 
mångfald ställer även ökade krav på lärarutbildningen när det gäller att förbereda nyblivna 
förskollärare. Det här examensarbetet syftade till att undersöka hur verksamma förskollärare 
med arbetsvana i en mångkulturell förskola och snart nyexaminerade förskollärare från en 
mångkulturell inriktning, tänker kring att arbeta med kulturell mångfald och interkulturellt 
förhållningssätt. De forskningsfrågor som studien har utgått ifrån handlar om hur verksamma 
förskollärare från ett mindre samhälle i Gästrikland och lärarstudenter från lärarutbildningen 
vid Högskolan i Gävle reflekterar gällande att arbeta med kulturell mångfald i förskolan. 
Följaktligen hur de definierar begreppet interkulturellt förhållningssätt, hur de ser på sin egen 
kunskapsnivå inom detta område samt hur eventuella likheter och/eller skillnader mellan de 
båda undersökningsgrupperna kan komma till uttryck. 
 
Studien behandlar en översikt av tidigare forskning gällande mångfald i samhälle, skola och 
förskola. Förutom dessa ligger även Skolverkets allmänna råd och regeringens propositioner 
till grund för tolkning och förförståelse av studiens empiriska del, vilken består av en 
kvalitativ ansats i form av semistrukturerade intervjuer. Resultatet av studien ger uttryck för 
att kulturell mångfald i förskolan innefattar familjer från andra länder samt familjer ifrån 
Sverige. Vad gäller skillnader och/eller likheter mellan de båda undersökningsgrupperna visar 
denna studie att dessa snarare ligger på en individnivå än på en gruppnivå. Studiens resultat 
poängterar även vikten av att pedagoger själva och tillsammans med andra reflekterar över 
sina egna värderingar. Detta skulle kunna bidra till införskaffande av en viktig förståelse inför 
förskolans möten med barn och deras familjer. Ett annat resultat utifrån studien är att 
pedagogernas utbyte av erfarenheter och att dessa diskuteras kan ses som en kompetens-
utveckling i sig. En övergripande slutsats utifrån denna undersökning är att olika diskurser 
kan råda samtidigt i pedagogernas uppfattningar av kulturell mångfald i verksamheten, de 
intervjuade är positiva till kulturell mångfald samtidigt som studien visar att arbetet med den 
kulturella mångfalden ofta ligger vid sidan av den vanliga verksamheten. 
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Förord 
 
I examensarbetets slutskede vill jag först och främst rikta ett varmt tack till samtliga 
förskollärare och lärarstudenter som tagit sig tid att medverka i denna studie. De har alla 
bidragit med värdefulla erfarenheter och utan dem hade inte denna studie kunnat genomföras, 
eftersom deras deltagande ligger till grund för uppsatsens empiriska avsnitt. 
 
Jag vill även tacka min handledare Bengt Nilsson för den positiva uppmuntran och det stöd 
som du givit mig genom hela forskningsprocessen. 
 
Ett stort tack riktas även till min man Henrik som har stöttat mig genom min studietid och min 
son Ludvig som funnit sig i att mamma ofta varit upptagen av att skriva. Nu väntar en jul där 
jag kommer att vara närvarande även i tankarna. 
 
Anna Engström 
December 2009 
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INLEDNING 
Det här examensarbetet beskriver verksamma förskollärares och snart nyexaminerade 
förskollärares tankar och uppfattningar om den kulturella mångfalden i förskolan. Förskolan 
är en plats där den kulturella mångfalden är stor. Det ligger i tiden att ta vara på den kulturella 
mångfalden och uppmärksamma den i pedagogiska sammanhang. Det syns till exempel i 
Lärarförbundets facktidning, i Förskolan (2008) var temat Mångfald där artiklarna belyste 
vikten av att arbeta med kulturell mångfald i förskolan. I Förskolan (2009) var det Tema 
Flerspråkighet med några artiklar som bland annat lyfte fram forskares syn, att se 
flerspråkighet som en tillgång och uppmuntra barnens alla språk. 
 
Även förskolans styrdokument betonar vikten av att synliggöra den kulturella mångfalden, i 
Läroplan för förskolan (Lpfö 98) står till exempel: 
 

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. Medvetenhet om det egna kulturarvet 
och delaktighet i andras kulturer skall bidra till att barnen utvecklar sin förmåga att 
förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar (Lpfö 98, s. 5).   

 
Ett par år efter utformningen av Läroplan för förskolan kom regeringens proposition En 
förnyad lärarutbildning (Prop. 1999/2000:135) i vilket det framhålls att det behövs större 
förståelse och respekt för olika kulturella identiteter eftersom samhället idag blir allt mer 
mångkulturellt. Vidare betonas lärares nya uppgift i förskolorna och skolorna och att detta 
ställer ökade krav på att lärarna utbildas inom detta område:  
 

I den nya läraruppgiften ingår att verka i ett samhälle som präglas av etnisk och 
kulturell mångfald… Detta ställer ökade krav på att lärarna dels utbildas för att kunna 
verka i en mångkulturell förskola, skola och vuxenutbildning, dels utvecklar förmågan 
att förbereda barn och ungdomar för ett liv i ett mångkulturellt samhälle (prop. 
1999/2000:135, s. 8-9). 

 
Förskolan som plats för kulturell mångfald är som sagt ett aktuellt ämne och den nya 
lärarutbildningen har nu verkat i ett antal år. Har då den nya lärarutbildningen bidragit till att 
öka förskollärares förmågor att förbereda barn för ett liv i ett mångkulturellt samhälle? Hur 
tänker förskollärarna själva när det kommer till den kulturella mångfalden i våra förskolor? 
Utifrån detta menar jag att det finns ett kunskapsintresse av att undersöka både hur 
verksamma förskollärare med lång erfarenhet och snart nyexaminerade förskollärare från en 
mångkulturell inriktning, uppfattar arbetet med kulturell mångfald och interkulturellt 
förhållningssätt. 
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Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka dels hur några förskollärare med arbetsvana i en 
mångkulturell förskola, dels snart nyexaminerade förskollärare från en lärarutbildning med 
mångkulturell inriktning tänker kring att arbeta med kulturell mångfald och interkulturellt 
förhållningssätt.   
 
För att undersöka det har jag utgått ifrån dessa frågor.  

• Hur reflekterar verksamma förskollärare från ett mindre samhälle i Gästrikland samt 
lärarstudenter från en mångkulturell inriktning på Högskolan i Gävle när det kommer 
till att arbeta med kulturell mångfald?  

• Hur definierar de begreppet interkulturellt förhållningssätt?   
• Hur ser de på sin egen kunskapsnivå och vikten av kunskap inom detta område?  
• Hur kan eventuella likheter och/eller skillnader mellan de båda undersöknings-

grupperna komma till uttryck? 
 
 

Begreppsförklaringar 
I den här studien är följande begrepp centrala; kultur, kulturell mångfald, mångkulturell och 
interkulturellt förhållningssätt. Det är av vikt att förklara dessa mer grundligt. I det 
nedanstående avsnittet kommer jag att belysa begreppen närmare utifrån den betydelse de har 
i detta arbete.  
 
De författare som jag utgår ifrån är Lahdenperä som är docent i pedagogik och 
forskningsledare på Centrum för interkulturell skolforskning vid Södertörns högskola. 
Lorentz som är verksam doktorand på Pedagogiska institutionen vid Lunds universitet och 
bedriver forskning om lärande och kunskapsbildning i mångkulturella lärandemiljöer, 
interkulturell pedagogisk forskning. Bergstedt som är verksam som lektor på Pedagogiska 
institutionen vid Lunds universitet och som tillsammans med Lorentz skrivit en antologi som 
sätter fokus på interkulturell pedagogisk forskning. Andra författare som jag utgått ifrån är 
språkpedagogerna Karin Wallin och Susanne Benckert samt skolledaren Pia Håland. Samtliga 
presenterade författare kommer sedan att belysas mer i avsnittet Tidigare forskning.  
 
Kultur 
Lahdenperä (2004) menar att begreppet kultur som ett pedagogiskt analysinstrument 
konstrueras och utvecklas. Förutom detta anser författaren att begreppet kultur kan studeras 
utifrån följande angreppspunkter: 

1. artefakter, dvs. olika kulturella produkter och avbildningar, som maträtter, konst, 
byggnader, arkiv, musik, dräkter och dans 

2. traditioner, ritualer, upprepade beteendemönster, som olika typer av praktik, ritualer, 
firanden, hur man rutar in sin dag etc. 

3. kollektiva trosföreställningar, värdegrunder, olika religiösa trosföreställningar, värden, 
meningssystem, normer och värderingar, vad som är rätt och fel 

4. språk och sätt att tänka, abstraktioner, begrepp, metaforer, minnesfunktioner etc. 
5. känslor, dvs. sinnestämmningar och tillåtna/otillåtna känsloyttringar 
6. relationer och sätt att kommunicera och relatera till sin omgivning som relationer i 

släkten och familjen eller mellan könen 
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7. att konstruera sig själv; personlig hållning och självuppfattning 
(Lahdenperä, 2004) 

 
Kulturell Mångfald 
När det talas om kulturell mångfald i det svenska samhället framhålls både kulturella, etniska 
och religiösa skillnader (Lorentz, 2004:83). Vidare refererar Lorentz till regeringens 
proposition 1997/98:16 där målen för det svenska samhällets integrationspolitik betonar 
vikten av att främja mångfald, där lika rättigheter, möjligheter och ömsesidig respekt för alla 
oavsett bakgrund är målen.  
 
Mångkulturell 
”Mång” i mångkulturell menar Bergstedt och Lorentz (2004:83) står för ett tillstånd, en 
beskrivning av flera saker, individer med olika etnisk och/eller kulturell bakgrund. Författarna 
definierar begreppet mångkulturellt samhälle som ett samhälle där det existerar flera kulturer 
eller individer med olika etnisk och/eller kulturell bakgrund. Vidare så beskriver de begreppet 
mångkulturell lärandemiljö som en skolklass innehållande individer med olika kulturell 
och/eller etnisk och/eller religiös bakgrund.  
 
Interkulturellt förhållningssätt 
Lorentz (2004:83) anser att interkulturellt är en term som tyder på en process, ett 
gränsöverskridande, interaktion och ömsesidighet som ofta sätter kvalitativa perspektiv på 
kulturmöten. ”Inter” i interkulturell anger en handling, en beskrivning av en interkulturell 
handling (Bergstedt & Lorentz, 2004:83). Vidare menar författarna att ett perspektiv som 
utifrån skilda kulturella perspektiv har integrerats med varandra eller som vill betrakta 
varandra betecknar ett interkulturellt perspektiv. Lahdenperä (2004) anser att de etiska värden 
som ofta finnes som mål för ett interkulturellt syn- och arbetssätt i uppfostran och utbildning 
är ömsesidig respekt, tolerans, jämlikhet och social rättvisa. Vidare åsyftar hon att 
interkulturalitet handlar om olika typer av meningsskapande kulturer. Med det menar 
Lahdenperä att det är dessa olika kulturer som samverkar och berikar varandra; etniska, 
religiösa, språkmässiga, tankemässiga, könsmässiga och klassmässiga.  
 
Interkulturellt kan definieras som att olika kulturer (etniska kulturer, religioner, livsstilar, 
livsuppfattningar, tankesätt etc.) samverkar och berikar varandra (Benckerts, Håland och 
Wallin, 2008). Författarna definierar interkulturellt förhållningssätt som att det innebär att 
förskolan ser alla språk och kulturella perspektiv som viktiga, det ska även framgå i den 
interkulturella verksamheten. Miljöer och möten ska skapas där olika typer av dialog tillåts 
och olika meningar och åsikter är accepterade. I nästkommande avsnitt belyses en översikt av 
tidigare forskning som behandlar den kulturella mångfalden i samhället, skola och förskola. 
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TIDIGARE FORSKNING 
Under följande rubrik följer en genomgång av litteraturen runt fältet för kulturell mångfald i 
förskolan. Min ambition är att lyfta tidigare forskning och litteratur som behandlar viktiga 
aspekter gällande kulturell mångfald och förskola, detta genomförs i huvudsak utifrån ett 
sociokulturellt perspektiv. Avsnittet inleds med att belysa utbildning och kulturell mångfald 
följt av en av förskolans uppgift. Vidare behandlas samverkan mellan förskola och hem följt 
av pedagogerna i förskolan. Sist följer en sammanfattning av avsnittet.  
 

Utbildning och kulturell mångfald 
Norberg som är universitetslektor vid Umeå universitet behandlar interkulturell utbildning 
och lärarutbildning i Sverige i sin artikel Intercultural education and teacher education in 
Sweden (2000). Författaren menar att det finns olika sätt att se på det mångkulturella 
samhället, det kan ses som berikande eller som problematiskt. Norberg lyfter även vikten av 
ett bredare perspektiv av begreppet multikulturalism i lärarutbildningen för att vidga barnens 
erfarenheter. Författaren anser att bli lärare inte bara handlar om att vara förberedd för att 
verka i ett mångkulturellt klassrum, färdigheter behövs också för att förbereda barnen för ett 
mångkulturellt samhälle med demokrati och tolerans. Hon belyser även att denna fråga inte 
bara handlar om etnicitet utan klass och genus är också av betydelse. Om vanor, språk och 
idéer gällande klass, genus och etnicitet alla inkluderades i begreppet kultur menar författaren 
att det mångkulturella klassrummet skulle kunna bli det demokratiska klassrummet. Även 
Bigestans och Sjögren (2004) belyser frågan om hur man kan forma lärarstudenter genom en 
utbildning så de med tiden utvecklas till att bli lärare som frambringar interkulturella 
lärandemiljöer. De beskriver hur början på arbetet med att skapa en lärarutbildning med 
”interkulturell profil” gått till på Södertörns högskola. De menar att för att förbereda 
lärarstuderande på att arbeta med och i mångkulturella skolmiljöer, vill de visa på att när än 
människor kommer tillsammans finns mångfalden, det är inte bara den mångkulturalitet som 
är tydlig i skolor präglade av etnisk mångfald.  
 
I propositionen En förnyad lärarutbildning (Prop. 1999/2000:135) framhävs den etniska och 
kulturella mångfalden som en av grunderna till att det ställs högre krav på att lärarna utbildas 
för att verka i en mångkulturell förskola. De anser att den nya läraruppgiften består i att verka 
i ett samhälle format av etnisk och kulturell mångfald. Vidare beskrivs att större krav på 
förståelse och respekt är något som migrationen fört med sig, att nya språkliga, etniska och 
religiösa grupper bidrar till behov av en utvidgad sociokulturell kompetens hos alla invånare. 
De anser att en trygg identitet är viktigt att utveckla tillsammans med förmågan att förstå och 
leva sig in i andra människors värderingar och villkor, och för det krävs medvetenhet och 
delaktighet. Det är detta som de redogör för när de menar att det idag ställs ökade krav på att 
lärarna utbildas för att arbeta i en mångkulturell förskola. Dessutom belyses att det är lärarnas 
uppgift att utmana barns föreställningar och visa på olika kulturerfarenheter, språk och 
kulturmöten.  
 
Lorentz (2004:83) menar också att det är det mångkulturella, globaliserade och postmoderna 
samhället som lett till det ökade intresset för frågor gällande utbildning och medborgarskap, 
vidare att behovet framstår som störst i så kallade mångkulturella skolor. Bergstedt och 
Lorentz (2004:83) menar att pedagogiken numera handlar om att vägleda och handleda 
individer i deras kunskapsbildande. Vidare att det inte längre handlar om att förmedla och lära 



 5 

ut, utan om att istället själv vara aktiv i olika lärandeprocesser. Författarna beskriver även en 
mångkulturell utbildning och en mångkulturell undervisning som att fler än en kultur genom 
olika sätt kan bidra till utbildningen eller undervisningen. Hedencrona som är adjunkt i 
engelska och svenska inom vuxenutbildning i Göteborg och Kós-Dienes som är fil. doktor i 
språkvetenskap från universitetet i Budapest har tillsammans författat en bok som behandlar 
tvärkulturell kommunikation i förskola och skola. Hedencrona och Kós-Dienes (2005) anser 
att alla som arbetar med barn, ungdomar och vuxenstuderande behöver kunskaper om kultur 
och kommunikation och de menar att dessa är självklara kompetenskrav. Följaktligen menar 
författarna att förutom språkkunskaper behövs även en insikt i de kunskaper, tankar, 
värderingar och känslor som är underförstådda, för att komma fram till en gemensam 
förståelse i samtalet. De anser att den kultur som man växt upp i eller lever med har format 
kunskaperna som man har om världen, värderingar, känslor och attityder. Dessutom att ju mer 
vetskap gällande dessa kunskaper som man har om den person man samtalar med, desto större 
förståelse kan man skapa sig för vad denne säger och varför. 
 
Lahdenperä (2004) anser att det är både personalen och ledningen för en skola som 
kontinuerligt behöver kompetensutveckling inom det mångkulturella kunskapsområdet. 
Vidare menas att det mångkulturella kunskapsområdet bör vara ett eget kunskapsområde för 
att syfta till att både förstå och hantera den komplexa värld som den mångkulturella 
samhällsutvecklingen medför. Det krav som borde ligga på lärarna går ut på att de 
kontinuerligt utvärderar och utvecklar sina arbetsmetoder och ser på sitt arbete professionellt. 
Men författaren menar även att detta förutsätter en ledning som arbetar aktivt med att ändra 
fokus, från att se elevernas svårigheter och problem till lärarnas undervisningssvårigheter och 
hur dessa kan minimeras. Lahdenperä (2004) anser att den mångkulturella samhälls-
utvecklingens nya utmaningar inte kan lösas med stöd av nationalismen, gamla 
organisationsmodeller, västerländska barnpsykologiska teorier eller rationella ledarskapsideal. 
Däremot menar författaren att interkulturalitet kan utgöra en lärandeprocess i utvecklandet av 
skolan, där alla har möjlighet att lära om sig själv, sin kultur och om andra med avsikten att 
utmana och ompröva gamla modeller och tankesätt. Lahdenperä hävdar att de skolor som 
lyckas kan komma att gå i spetsen för det pedagogiska nytänkandet och utvecklingen av 
skolan som organisation och institution. 
 

Arbete med mångfald en av förskolans uppgifter 
I Skolverkets allmänna råd – Kvalitet i förskolan (Skolverket, 2005) står det att en utav 
förskolans viktiga uppgifter är att arbeta med ett interkulturellt förhållningssätt. De allmänna 
råden tydliggör kommunens och personalens ansvar med utgångspunkt både utifrån kraven i 
skollagen och i läroplanens mål. Skolverket har tagit fram dessa allmänna råd som ett led i 
arbetet att driva alla barns rätt till en bra förskola. Med interkulturellt förhållningssätt avses att 
förskolan framhåller kulturers lika värde och ser språklig och kulturell mångfald som en 
tillgång. Om pedagogerna visar engagemang för barnens språk och kultur och inspirerar dem 
att berätta om sitt liv utanför förskolan, så stärks barnens dubbla kulturtillhörighet. 
Skolverkets allmänna råd nämner även att samverkan med barnens föräldrar är viktig, dels för 
att de har kunskap om både den kulturella och språkliga förståelsen.  Materialet lyfter även att 
det råder samstämmighet i forskningen om att modersmålet har stor betydelse för barnens 
språkliga, emotionella och sociala utveckling. Desto tidigare man startar med kultur- och 
språkstöd för barnen desto mer effektivt blir det. Det är kommunen som har det övergripande 
ansvaret att ordna så att förskolorna kan möta behoven som finns i ett mångkulturellt 
samhälle. Det är även de som är ansvariga för att erbjuda kompetensutveckling så att 
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pedagogerna besitter tillräckliga kompetenser för att arbeta med mångfald och språk i 
verksamheten. 
 
Flerspråkighet i förskolan – ett referens- och metodmaterial (Benckert, Håland & Wallin, 
2008) är ett material framtaget av Språkforskningsinstitutet i Stockholm på uppdrag av 
Myndigheten för skolutveckling. Det är ett arbete som tagits fram inom ramen för ett 
statsbidrag för utveckling av flerspråkiga resurser i förskolan. Jag har i inledningen till detta 
arbete redogjort för författarnas definition av begreppet interkulturellt förhållningssätt. 
Författarna anser att pedagogernas uppgift består av att alltid skapa nya inlärningsmiljöer för 
barnen, de menar att det finns olika sätt att uppmuntra och visa intresse för till exempel 
barnets modersmål när man inte har tillgång till modersmålspedagog eller flerspråkiga 
pedagoger. Genom att till exempel se till att barnets modersmål syns genom alfabet, böcker, 
affischer med mera, uppmuntra föräldrar att tala modersmålet i hemmet och visa sig positiv 
och nyfiken till flerspråkighet är olika sätt som de menar mentalt kan stödja och legitimera 
barnets modersmål. Författarna anser även att pedagogerna ständigt bör arbeta aktivt med 
reflektioner och diskussioner gällande vilket socialt och kulturellt arv och vilka värderingar 
som styr oss. De menar att detta är av stor vikt för att man som pedagog ska ha möjlighet att 
använda sig själv och sin egen erfarenhet som ett redskap i möten med andra människor.  
 
Förebygga diskriminering och främja likabehandling i förskolan (Skolverket, 2008) är ett 
handledningsmaterial för arbetet med likabehandlingsplan i förskolan utarbetad av 
Jämställdhetsombudsmannen (JämO), Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO), 
Handikappombudsmannen (HO) och Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell 
läggning (HomO) samt Skolverket genom Barn- och elevombudet (BEO). Materialet belyser 
bland annat att förskolan ska arbeta med att förebygga och förhindra diskriminering och 
trakasserier på grund av etnisk tillhörighet och religion eller annan trosuppfattning. Föräldrar 
ska i enlighet med läroplanen kunna lämna sina barn i förskolan och känna att förskolan ser 
till barnets bästa och att alla barn har rätt till kunskap och lärande, tankefrihet och 
religionsfrihet är något som lyfts i materialet. I denna handledning belyses även att förskolan 
bör arbeta för att barnen lär sig förstå och respektera andras värderingar och kulturer som ett 
sätt att främja barns lika rättigheter. Vikten av att kompetensutveckla förskollärarna i 
interkulturell pedagogik med avsikt att öka deras kunskap när det kommer till att möta olika 
kulturer benämns som en annan främjande åtgärd.  
 

Samverkan mellan förskola och hem 
Ytterligare en författare som jag inspirerats av är Aycan Bozarslan, hon kom till Sverige för 
17 år sedan. I sitt hemland arbetade hon som lärare men här i Sverige utbildade hon sig till 
förskollärare. Hon anser att förskolan erbjuder väldigt många spontana möten i människans 
vardag, mellan individer med olika kulturell bakgrund och dessa är av stor vikt (Bozarslan, 
2005). Vidare så anser författaren att det inte bara är barnet utan även förälderns bakgrund 
som pedagogerna måste acceptera och respektera, detta framhölls som en förutsättning för att 
barnet ska känna sig accepterat. Bozarslan menar att det annars finns en risk att barnet inte 
vågar vara sig själv på grund av rädsla för att bli avvisad. Dessutom så anser författaren att 
förskolan ska erbjuda svensk kultur samtidigt som den ska ta del av den kulturen som barn 
och föräldrar erbjuder. Vikten av att visa respekt för föräldrar är något som författaren och 
pedagogen Norell Beach (1994) hävdar förekommer i alla texter kring detta ämne som hon 
läst eller själv skrivit, vidare att det gäller alla föräldrar invandrade som svenska. I den bok 
som Norell Beach författat i samarbete med Rädda Barnen (1995) belyses vikten av att 
förankra det arbete som förskolan strävar mot, gällande människosyn och uppsatta mål, även 
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hos föräldrarna. En avgörande faktor som författaren nämner i arbetet med att hålla 
föräldrarna underrättade kring förskolans arbetssätt, är att de kan följa upp, förstärka och 
bekräfta barnens funderingar hemma. Norell Beach anser att en förälder som inte är medveten 
om det arbetssätt som förskolan bedriver, istället kan skapa en förvirrning hos barnet och 
underminera de mål som förskolan strävar efter.  
 
Interkulturellt förhållningssätt innefattar en medvetenhet om att den egna kulturbakgrunden 
och utbildningen i ett visst land innebär kulturella filter som kan hämma kontakten med 
människor med en annan kultur- och utbildningsbakgrund (Lahdenperä, 2004). Följaktligen 
anser Lahdenperä att en komplementär hållning är något som skolan ska inneha för att inte 
skapa en negativ bild av föräldrar med utländsk bakgrund. Med detta menar författaren att 
skolan ska respektera föräldrar och ses som ett samhälleligt komplement till den uppfostran 
som föräldrarna ansvarar för. Vidare anser författaren att för att skolan ska kunna arbeta 
interkulturellt med elever och deras familjer så innebär den komplementära hållningen i 
förhållande till föräldrarna att man utgår från eleven och dennes kultur individuellt. 
Lahdenperä menar att skolan inte kan behandla alla multietniska familjer som en grupp, 
eftersom det bland föräldrarna finns olika synsätt på bland annat skolans roll som 
kulturförmedlande institution.   
 
Även Benckert, Håland och Wallin (2008) belyser vikten av ett bra föräldrasamarbete. De 
anser att förtroende bäst skapas genom dialog och ett genuint intresse för barnen och deras 
bakgrund, och de betonar att varje familj i sig är unik och har individuella vanor. Författarna 
menar att föräldrar bör få möjlighet att tillsammans med någon som har kunskaper om vad det 
innebär att växa upp med flera språk planera för sina barns språkutveckling. Dessutom menar 
de att det är av stor vikt att information om hur viktiga förskoleåren är för barnens 
utvecklande av flerspråkighet når föräldrarna tidigt. En förutsättning för detta menar 
författarna är att pedagogerna införskaffar kunskap om varje barns och familjs språksituation, 
då denna alltid är individuell. Författarna påtalar även att många forskare uppvisat resultat 
som säger att samarbete med föräldrar är en faktor som påverkar skolresultat positivt. 
Benckert, Håland och Wallin menar att förskolan ofta är den första plats som familjer med 
utländsk bakgrund möter det svenska samhället med dess normer och värderingar, och 
målsättningen bör vara att mötas och inte att krocka. Vidare anser författarna att en 
grundläggande faktor är att betona och respektera föräldrarnas viktiga roll för barnens 
uppfostran och deras lärande, att inte se den som otillräcklig eller förkasta deras normer och 
värderingar.  
 

Pedagogerna i förskolan 
Begreppen mångfald och mångkultur används frekvent i skolans värld medan den 
pedagogiska forskningen börjar rikta uppmärksamheten mot begrepp som interkulturell 
pedagogik och interkulturellt lärande (Lorentz, 2004:83). Bengt Spowe som är 
universitetslektor i engelska, med särskilt intresse för involveringspedagogik i mångkulturell 
undervisning menar att den kompetens en lärare behöver för att verka i en språklig och 
kulturellt skiftande kontext är främst en fråga om lärares förhållningssätt. Lärarens positiva 
förväntningar på eleven är alltså en fråga om förhållningssätt (Spowe, 2007). Det är en 
slutsats som han erövrat efter att ha verkat som lärare i skolan och som didaktiker och 
metodiker i lärarutbildningen i många år och där han funderat kring hur alla elever i den 
mångkulturella skolan ska få lära på lika villkor. Fortsättningsvis menar Spowe att alla lärare 
oavsett bakgrund dagligen interagerar med barn som har både annan kulturell bakgrund och 
andra erfarenheter vilka markant skiljer sig från varandra. Författaren anser att detta 
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odiskutabelt får konsekvenser för lärarens handlande och barnets lärande. Författaren menar 
att förhållningssättet kan kallas interkulturellt när pedagogen bestämmer att det innebär att 
inkludera alla barn i förskolans verksamhet.  
 
Eklund (2008) har skrivit sin avhandling om det interkulturella lärandet hos och mellan 
elever. Eklund anser att barn i familjer som har invandrat eller flytt till Sverige delvis kommer 
att växa upp i ett annat sammanhang än barn i familjer med ”infödda svenskar”. Vidare har 
hon såsom åsikt att det är av stor vikt för dessa barn om kultur uppfattas som något man ärver 
eller som något som ideligen lärs in och lärs om. Om man uppfattar kultur som en process, 
som något man lär och kan omtolka, så menar Eklund att flerkulturalitet och interkulturalitet 
kan ses som något självklart och positivt, vilket hon åsyftar att man inte kan göra om man ser 
kulturer som något oföränderligt och något man ärver.  
 
Gruber (2007) som har en bakgrund som socialpedagog och en fil. kand. i socialantropologi, 
har i sin avhandling undersökt hur konstruktioner av etniska skillnader tar sig uttryck i det 
vardagliga skollivet. Gruber fann i sin studie hur skolpersonalens arbete och deras 
resonemang pekar mot en pluralistisk hållning samtidigt som den även pekar mot en 
assimilatorisk sådan. Författaren beskriver den pluralistiska hållningen som att de argument 
som pedagogerna använder sig av betonar de etniska och kulturella skillnaderna som 
berikande, att dessa bör främjas och att de därmed blir önskvärda. Medan pedagogernas 
argument i den assimilatoriska hållningen ger uttryck åt att olika etniska identiteter och 
kulturella skillnader är problematiska och bör anpassas eller neutraliseras. Författaren menar 
att dessa olika förhållningssätt präglar den undersökta skolans mångkulturella ambitioner. 
Grubers undersökning visade även att dessa skillnader formas utifrån olika argument, där 
betoningen skiftande ligger på acceptans eller anpassning. Författaren anser att det 
pluralistiska förhållningssättet (etniska och kulturella skillnader ses som berikande) var 
rådande i de sammanhang som inte uppfattades som problematiska eller hotande. Medan det 
assimilatoriska förhållningssättet (etniska och kulturella skillnader ses som problematiska och 
bör anpassas) istället träder fram i de situationer som pedagogerna upplever som hotande eller 
som svåra att sympatisera med.  
 
Lunneblad (2006) har utifrån ett utbildningssociologiskt forskningsintresse i sin avhandling 
följt en förskola i ett multietniskt område. Det som undersöktes var hur pedagoger diskuterar 
vad ett mångkulturellt arbetssätt är och vad det innebär för verksamheten. Vidare undersöktes 
hur pedagogerna förhåller sig till den kulturella mångfalden i barngruppen och vilka 
möjligheter barnen ges att förstå sig själva och det mångkulturella samhället genom 
förskolans verksamhet. Det Lunneblad intresserar sig för i sin undersökning liknar det som 
jag undersöker i min studie, med skillnad att mitt syfte är att beskriva pedagogernas tankar 
medan Lunneblad även har följt arbetslaget i verksamheten under en längre period för att på 
så sätt söka svar på sina frågor. Resultatet i Lunneblads avhandling visade att i pedagogernas 
resonerande så framkom hur målsättningen för att arbeta med den kulturella mångfalden var 
något som låg vid sidan av den vanliga verksamheten. Han såg också hur mångfalden 
osynliggjordes genom pedagogernas sätt att hantera den kulturella mångfalden i barngruppen. 
Med detta anser han att mångfalden inte blir en identifikationsmöjlighet i sig inom 
verksamheten utan uttrycks istället som det annorlunda i relation till det Vi som gestaltas i 
förskolans praktik. Vidare menar han att genom pedagogernas diskuterande kring bland annat 
barnens högtider, sånger och mat så är det de Andras formaliserande och rituella kultur som 
hamnar i fokus istället för familjernas dag till dag levda kultur det vill säga hemkultur. Han 
anser att det är detta som leder till att ”invandrarbarn” då kan uppfattas som kulturellt 
annorlunda om fokusen endast ligger på att belysa dessa olikheter. Författaren anser att alla 
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barns kulturer, vilket inkluderar de svenska barnens, bör lyftas i förskolan för att förhindra 
denna skillnad. I en intervju av Skolporten (2006) trycker Lunneblad även på att man i 
förskolan bör släppa kulturbegreppet då det tolkas in så mycket i det, han problematiserar det 
genom att fråga hur vi kan särskilja vad som är kultur och vad som är ett sätt att hantera sina 
livsvillkor.  
 
En annan författare som länge intresserat sig för mångfald i förskolan är förskolläraren och 
tal- och specialpedagogen Ylva Ellneby (2007). Även Ellneby belyser vikten av att 
pedagogerna intresserar sig för barnens hemkultur, hon menar att pedagogerna ska skaffa sig 
kulturförståelse, att de bör lära sig om barnets hemkultur vilket bidrar till att man lättare kan 
förstå barnet och föräldrarna. Införskaffande av kulturkompetens är för den som inte vuxit 
upp i det aktuella landet väldigt svårt och det är därför som författaren menar att vi istället kan 
skaffa oss en kulturförståelse. För att ha möjlighet till att göra detta menar hon att dessa 
egenskaper behövs; 

• öppenhet 
• nyfikenhet 
• intuition 
• medkänsla 
• ödmjukhet 
• tolerans 
• egen trygghet, att veta vem man är 
• mod att våga ta kontakt 
• att våga försöka överbygga språksvårigheter 
• respekt för andra människor 
• humor 

Ellneby påpekar att det är bra att jämföra likheter och olikheter. Författaren menar att detta är 
en förutsättning för att lära barn att stå emot fördomar och rasism, pedagogerna i förskolan 
måste visa att mångfald är något positivt, spännande och acceptabelt.  
 
Vid Umeå universitet ägnar sig Anna Olausson just nu åt sin doktorsavhandling, där hon 
undersöker hur man arbetar med mångfald i förskolan och hur barnens olika erfarenheter 
kommer till uttryck i deras lekar. I en artikel skriven av Stina Andersson på internetsidan 
Högskolan.net, framför Olausson att det är etnisk mångfald som pedagogerna främst tänker på 
samt att den begränsningen leder till att man missar många möjligheter att lyfta mångfalden. 
Dessutom menar Olausson att pedagogerna ofta väljer att lyfta vissa saker som är typiskt för 
en viss kulturell grupp, vanligen mat, men det är inte säkert att barnet känner igen det som sin 
kultur. 
 
Oberoende på sammansättningen i barngruppen kan pedagogen välja att signalera till barnen 
att olikheter är okej, spännande och positiva (Norell Beach, 1995). I likhet med Ellneby 
(2008) och den övriga representerade litteraturen så framhåller även Norell Beach vikten av 
att synliggöra barnens olikheter och likheter, i syfte att stödja barnen att identifiera sig med 
och se inre likheter bakom eventuella yttre olikheter. Men författaren lyfter i likhet med 
Lunneblad (2006) även fram faran med att oreflekterat bara betona det exotiska och fokusera 
på högtider och festtraditioner, maträtter, traditionella kläder och så vidare i form av 
temadagar. Norell Beach (1995) refererar till den amerikanska pedagogen Derman-Sparks 
som menar att ett sådant ”turistförhållande” snarare skapar en nedlåtande attityd, det är inte en 
rättvis bild som förmedlas. Vidare menas att genom att endast fokusera på dessa högtider och 
maträtter som nämnts ovan främjas inte förståelsen för andras sätt att tänka och leva i det 
dagliga livet, och att i värsta fall så förstärks fördomar istället för det motsatta.  
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USA är ett land där den kulturella mångfalden länge varit påtaglig och skillnader finns mellan 
utformning av förskola och skola i jämförelse med Sverige. Vissa likheter kan dock urskiljas 
mellan den litteratur som har behandlats i denna genomgång och med en enkätstudie som 
genomförts i Florida av Guada Gayle-Evans (2004). Denna studie behandlar hur förskolans 
pedagoger arbetar med mångkultur. Studiens syfte bestod av att undersöka hur pedagogerna 
förbereder barn till att bli medvetna och känna sig bekväma med att interagera med människor 
som kanske inte ser lika ut, klär sig lika eller talar lika som dom. Slutsatsen som författaren 
gjorde var att barnen behöver erfara mer kulturell mångfald i skolan än vad studien visade att 
de gör. Vidare ansågs att lärare bör inkludera det mångkulturella perspektivet mer i de olika 
ämnena, ta vara på de tillfällen som skolan ger och synliggöra varandras olikheter. Gayle-
Evans menar att genom att göra det bekräftas barnens egna kulturella och/eller etniska 
bakgrund. Författaren förde även ett resonemang gällande läroplanens saknad av att lyfta fram 
andra kulturer och inkludera andra grupper. Detta resonemang skiljer sig dock i jämförelse 
med den svenska läroplanen för förskola och skola, som istället betonar detta arbete. 
 

Sammanfattning  
Av den tidigare forskningen som har avhandlats framgår att dagens samhälle kännetecknas av 
kulturell mångfald och att detta medfört ökade krav på pedagoger i förskola och skola. I 
dagens samhälle, skola och förskola ställs större krav på förståelse och respekt och detta 
framgår tydligt i det här avsnittet. Nya språkliga, etniska och religiösa grupper är något som 
enligt regeringens proposition (Prop. 1999/2000:135) bidrar till behov av en ökad 
sociokulturell kompetens hos alla invånare. Bergstedt och Lorentz (2004:83) menar att 
pedagogiken numera handlar om att vägleda och handleda individer i deras kunskapsbildande. 
Lahdenperä (2004) anser att det i skolans värld både är personalen och skolledningen som 
ständigt behöver kompetensutveckling inom det mångkulturella kunskapsområdet. 
Följaktligen belyser Bigestans och Sjögren (2004) att en lärarutbildning med ”interkulturell 
profil” eftersträvar att förbereda lärare på att när än människor är tillsammans finns 
mångfalden. Norberg (2000) anser att lärare behöver färdigheter både för att verka i 
mångkulturella klassrum, men även för att förbereda barn för ett mångkulturellt samhälle med 
demokrati och tolerans. 
 
Skolverkets allmänna råd – Kvalitet i förskolan (Skolverket, 2005) belyser att kommunerna är 
ansvariga för att pedagogerna innehar tillräckliga kompetenser för att arbeta med mångfald i 
förskolan. I rapporten framhålls att interkulturellt förhållningssätt är en av förskolans 
viktigaste uppgifter att arbeta med. Med det menas att pedagogerna i förskolan framhåller 
kulturers lika värde och ser språklig och kulturell mångfald som en tillgång. Benckert, Håland 
och Wallin (2008) menar att detta förhållningssätt även ska synas i den interkulturella 
verksamheten och att arbete med reflektion och diskussion är av stor vikt för pedagogerna. 
Eklund (2008) belyser i sin avhandling att hur pedagoger ser på kulturbegreppet är av stor 
betydelse för barnen. Ellneby (2008) hävdar att pedagogerna istället för att införskaffa 
kulturkompetens bör sträva efter att erövra kulturförståelse, vilket hon menar handlar om att 
lära sig om varje barns hemkultur för att skapa en förståelse för barnet och föräldrarna. Vikten 
av ett bra samarbete mellan förskolan och familjerna är en annan faktor som framkommer i 
forskningsgenomgången, en grundläggande faktor är att betona och respektera föräldrarnas 
viktiga roll för barnens uppfostran samt deras lärande (Benckerts, Håland och Wallin, 2008). 
Lahdenperä (2004) anser att ett interkulturellt förhållningssätt till föräldrar bör innefatta en 
komplementär hållning. Med detta menar författaren att skolan ska respektera föräldrar och 
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skolan ska ses som ett samhälleligt komplement till den uppfostran som föräldrarna ansvarar 
för. 
 
Gruber (2007) fann i sin studie att olika diskurser kunde råda både parallellt och överlappande 
i skolan. Hon beskriver den pluralistiska hållningen, där argumenten betonar de etniska och 
kulturella skillnaderna som berikande och att dessa bör främjas, medan argumenten i den 
assimilatoriska hållningen ger uttryck åt att olika etniska identiteter och kulturella skillnader 
är problematiska och bör anpassas. Vikten av att pedagogerna riktar fokus till varje barns 
hemkultur, eller som Lunneblad (2006) även kallar familjernas dag till dag levda kultur, är 
något som flera av de ovan avhandlade författare lyfter fram som viktigt i arbetet med den 
kulturella mångfalden. Lunneblad anser att mångfalden annars riskerar att inte bli en 
identifikationsmöjlighet i sig inom verksamheten utan istället uttrycks som det annorlunda. 
Ett annat resultat från Lunneblads studie var att i pedagogernas samtalande uppfattade han det 
som att målsättningen för att arbeta med den kulturella mångfalden låg vid sidan av den 
vanliga verksamheten.  
 
Forskningen inom ämnet angående denna studie har mestadels bedrivits i skolans värld, vilket 
även förskolan kan dra nytta av. Min slutsats blir därför att det även är av stor vikt att mer 
forskning bedrivs i förskolan. Några tidigare genomförda examensarbeten som behandlar 
kulturell mångfald i förskolan är Sex förskollärares tankar om integration av nyanlända barn 
av Andersson och Möller Heikkilä (2008) som behandlar just nyanlända barn och inskolning 
av dessa i förskolan, Förskolelärares tankar kring de mångkulturella direktiv som ges i 
läroplanen för förskolan av Karlsson (2008) som utgår ifrån Lpfö 98 i sin studie av hur 
förskollärarna rent praktiskt anser att man ska uppfylla dessa och Kulturell mångfald i 
förskola: Hur förskollärare anser sig behandla barns olika kulturer i en gemenskap som 
förskola av Ajdinovic Abdulah (2008) som är den undersökning som har mest likheter med 
min studie. Den stora skillnaden är att undersökningen i denna studie utgår ifrån två 
undersökningsgrupper, verksamma förskollärare och snart nyexaminerade lärare, för att även 
belysa eventuella likheter och skillnader mellan deras uppfattningar och hanteranden av 
kulturell mångfald i förskolan. I följande avsnitt presenteras valet av metod samt 
genomförandet av denna studie. 
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METOD 
I det här avsnittet kommer jag att redogöra för valet av metod och genomförandet av 
undersökningen. Därutöver beskriver jag urvalet, etiska överväganden och databearbetning. 
Sedan avslutas avsnittet med en redogörelse över studiens tillförlitlighet.     
 

Val av undersökningsmetod 
Den kvalitativa forskningsintervjun arbetar med ord, inte med siffror, och den har som mål att 
erhålla beskrivningar av olika kvalitativa aspekter av intervjupersonens livsvärld (Kvale och 
Brinkman, 2009). Enligt Stukát (2005) så är användandet av öppna intervjuer ett av de 
kvalitativa angreppssätten, informanten uppmuntras att med egna ord beskriva sin uppfattning 
av ett fenomen. Kvale och Brinkman (2009) skriver att den halvstrukturerade livsvärlds-
intervjun söker finna intervjupersonens egna perspektiv i ett tema och att denna kvalitativa 
forskningsintervju är ett perspektiv inspirerat av fenomenologin. Detta stämde väl överens 
med syftet för min studie, min ambition var att undersöka intervjupersonernas egna 
uppfattningar och erfarenheter kring kulturell mångfald i förskolan. 
 
Mot ovanstående bakgrund så har jag valt att använda mig av semistrukturerade intervjuer 
som underlag till data för min undersökning. Det är dessa som utgör den empiriska delen i 
min studie. Semistrukturerade intervjuer är ett begrepp som enligt Bryman (2002) innefattar 
många olika exempel på intervjuer. Vidare menar han att vanligast är den situation där 
intervjuaren har en uppsättning frågor som kan beskrivas som frågeschema, men 
ordningsföljden varierar och utrymme finns för att ställa uppföljningsfrågor. Ett annat 
alternativ hade varit att använda mig av enkäter och på det viset ha en mer kvantitativ ansats, 
som enligt Stukát (2005) ger större möjlighet till att bland annat generalisera sina resultat. 
Men jag anser att intervjun som metod var mest användbar i min undersökning för att nå 
djupare svar på mina frågeställningar. Stukát (2005) anser att denna metodik som även kallas 
för halvstrukturerad intervju, gör det möjligt att nå djupare på grund av att den är 
anpassningsbar och följsam. Sedan hur det insamlade intervjumaterialet analyseras och tolkas 
av mig är förstås avgörande för studiens trovärdighet, detta återkommer jag till senare. 
 

Utformning av undersökningsmetod 
Efter att jag skaffat mig en djupare förståelse genom litteratur som behandlar mitt ämne så 
utformades intervjuguiden (bilaga 1) för min studie. Kvale och Brinkman (2009) menar att det 
är nödvändigt att vara bekant med temat för att kunna ställa relevanta frågor. Jag har använt 
samma intervjuguide till båda grupperna av intervjupersoner, verksamma förskollärare och 
snart nyexaminerade förskollärare. Intervjuns struktur med uppföljnings- frågor och 
ordningen på frågornas följd har anpassats individuellt, vilket är det typiska för en 
semistrukturerad intervju. Detta bidrar till att de genomförda intervjuerna har samma 
utgångspunkt och jag har möjlighet att urskilja eventuella likheter och olikheter både inom 
och mellan grupperna i intervjusvaren.  
 
Den första frågan som behandlar intervjupersonens bakgrund fungerar som en uppvärmande 
fråga samtidigt som den är relevant för att bekräfta att personen uppfyllde kriterierna för att 
delta i studien. Kriterierna bestod av att respondenten skulle vara verksam förskollärare med 
lång erfarenhet i en mångkulturell förskola respektive snart nyexaminerad (studera sin sista 
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termin) förskollärare från en mångkulturell inriktning. Övriga frågor utformades utifrån 
undersökningens forskningsfrågor, jag förde ett resonemang kring vilka frågor som var 
relevanta för att jag skulle nå fram till undersökningens syfte. Jag valde även att formulera 
några underfrågor innan intervjuerna utfördes som stöd för mig som intervjuare. Dessa 
underfrågor hade inte den intervjuade tillgång till under intervjun, utan de fungerade enbart 
som stöd för mig och de användes olika beroende på hur samtalet fortlöpte samtidigt som 
andra underfrågor kom upp i intervjuerna.  
 

Pilotstudie 
Innan jag påbörjade mina intervjuer så genomfördes en pilotstudie med en snart 
nyexaminerad förskollärare från en mångkulturell inriktning, detta gjordes för att säkerställa 
frågornas relevans för studien. Intervjupersonen vid pilotstudien ansåg att frågorna var svåra 
men samtidigt att de fick henne att tänka till ordentligt. Bryman (2002) menar att ett av skälen 
till varför det är viktigt att genomföra pilotstudier är just för att synliggöra eventuella frågor 
som respondenten verkar ha svårt att förstå. Vidare menar han att den också kan hjälpa 
intervjuaren att avgöra hur frågornas ordningsföljd upplevs, om de eventuellt behöver flyttas 
om. Bryman anser även att en pilotstudie kan ge intervjuaren vana och säkerhet när det 
kommer till hur de ska använda instrumentet. Min uppfattning var att huvudfrågorna och de 
underfrågor som jag hade formulerat i förväg hjälpte mig att föra en, utifrån syftet för min 
undersökning, givande dialog med den intervjuade. Datamaterialet som samlades in under 
pilotstudien bedömdes sedan vara av den kvalitet som jag sökte, det vill säga att den belyste 
hur intervjupersonen tänkte kring att arbeta med kulturell mångfald och interkulturellt 
förhållningssätt i förskolan.   
 

Urval 
Stukát (2005) menar att då intervjun som metod är mycket tidskrävande så blir antalet 
respondenter (intervjupersoner) litet. Om respondenterna blir många finns en risk att svaren 
blir dåligt genomarbetade och ytliga på grund av tidsbrist. Antalet deltagare i denna studie är 
åtta respondenter, av den anledningen att studien består av två grupper med fyra respondenter 
vardera. Efter mycket fundering och noga övervägande kring frågan med antalet deltagare till 
studien så kom jag fram till att minst fyra respondenter till varje grupp krävdes, för att sedan 
kunna beskriva eventuella likheter och skillnader mellan de två grupperna.  
 
Syftet i den här undersökningen är inte att generalisera eller ange orsaken utan att beskriva 
och förstå personernas tankar om kulturell mångfald och interkulturellt förhållningssätt i 
förskolan. För att uppnå studiens syfte så gjordes urvalet utifrån ett visst antal kriterier som 
respondenterna måste uppfylla. Då syftet var att belysa två olika grupper så varierade 
kriterierna för respondenterna. I den ena gruppen krävdes att respondenten var en verksam 
förskollärare med erfarenhet av att arbeta i en mångkulturell förskola. Medan i den andra 
gruppen fodrades att respondenten studerade på sin sista termin till förskollärare med en 
mångkulturell inriktning. Utifrån dessa kriterier kontaktades verksamma förskollärare vid en 
mångkulturell förskola och snart nyexaminerade förskollärare från en mångkulturell 
inriktning. Val av förskola föll sig naturligt då det Gästrikesamhälle där undersökningen 
genomförts inte består av många förskolor innefattande en mångfald bestående av individer 
med olika etnisk och/eller kulturell bakgrund. Högskolans lärarutbildning valdes utifrån den 
mångkulturella inriktning som bedrivs, Skapande möten i mångkulturella barngrupper.  
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Efter att samtalat kortfattat om mitt ämne med förskolans rektor och några av de verksamma 
förskollärarna lämnades ett antal informationsbrev (bilaga 2) ut till förskollärarna att ta del av. 
Den dagen då breven lämnades ut uppmärksammades att förskollärarna var stressade och de 
uttryckte även sin tidsbrist. Med anledning av detta meddelades vilken dag jag avsåg 
återkomma för att eventuellt, om de ansåg att tid fanns, börja intervjuerna. De informerades 
även att jag hade möjlighet att återkomma vid ett senare tillfälle. Vad gäller valet av de fyra 
förskollärarna som har deltagit i undersökningen, så utföll det sig så att de som var närvarande 
och ansåg sig ha tid att delta.  
 
Valet av de snart nyexaminerade förskollärarna var ett bekvämlighetsurval (Bryman, 2002). 
Det gick till på så sätt att studenterna som närvarade vid en sammankomst inför en föreläsning 
fick en förfrågan att medverka. De som ansåg sig intresserade av att medverka och att avsätta 
tid, fyra personer, kontaktades kort därefter för att bekräfta deras intresse av att delta och för 
att bestämma tid och plats, ett informationsbrev (bilaga 2) bifogades. En beskrivning av 
samtliga intervjupersonerna som deltagit i studien ges i början av studiens resultatavsnitt.  
 

Forskningsetiska principer 
Samtliga tillfrågade undersökningspersoner som har medverkat i studien har delgivits 
information om intervjuernas och studiens etiska ställningstaganden. Informationen 
utformades i enlighet med Humanistisk – samhällsvetenskapliga forskningsrådets punkter 
som består av; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2009). Stukát (2005) menar att dessa riktlinjer i första hand 
verkar för att skydda undersökningspersonens integritet.  
 
Dessa krav uppfylldes genom muntlig information i samband med intervjuerna och genom det 
informationsbrev (bilaga 2) som i förväg lämnades ut. I brevet framgår bland annat syftet med 
studien, att deltagande är frivilligt och att intervjun kommer att spelas in. Av brevet framgår 
även att allt datamaterial kommer att behandlas konfidentiellt och att studien sedan kommer 
att avrapporteras som ett examensarbete inom ramen för lärarutbildningen.  
 

Genomförande 
Varje intervju har genomförts enskilt men i olika miljöer. Med de verksamma förskollärarna 
genomfördes varje intervju i en lokal på deras egen arbetsplats. Med de snart nyexaminerade 
lärarna genomfördes två av intervjuerna på respondenternas högskola i ett studierum, en 
intervju genomfördes i en lugn vrå i ett bibliotek och den sista genomfördes hemma hos 
intervjupersonen. I dessa miljöer var vi ostörda och intervjupersonerna uppfattades som 
trygga, vilket Stukát (2005) menar är av vikt för att skapa en avslappnad stämning under 
intervjun.  
 
Samtliga intervjuer spelades in för bästa möjliga analysarbete, då jag har möjlighet att när 
som helst gå tillbaka till vad som sagts. Det möjliggör även för mig att under intervjun rikta 
uppmärksamheten mot intervjupersonen och uppföljningsfrågorna. Deltagarna fick inte läsa 
igenom frågorna innan intervjun för att undvika konstlade svar. Däremot fick de ta del av 
huvudfrågorna under intervjun då jag anser att det kan hjälpa intervjusituationen, att ha något 
att fokusera på och återgå till under samtalets gång.     
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Bearbetning av intervjumaterial 
Stukát (2005) menar att det inte finns några fasta regler för bearbetningen av ostrukturerade 
intervjusvar, vad som dock står klart är att det krävs många upprepade läsningar av materialet. 
Detta förutsätter att materialet transkriberas, vilket innebär att man skriver ut materialet eller 
valda delar av materialet ordagrant. Detta gjordes i anslutning till de genomförda intervjuerna, 
de återgavs i största möjligaste mån med pauser och tvekanden, Kvale och Brinkman (2009) 
anser att om utskriften av intervjun gjorts väl så bidrar den till att bli undersökningens hårda 
empiriska kärna.  
 
Totalt omfattade utskrifterna av samtliga intervjuer 20 A4-sidor. Utskrifterna ledde till en 
kategorisering av materialet utifrån de delar som berörde studiens forskningsfrågor. Kvale och 
Brinkman (2009) menar att en kategorisering av materialet kan ge en överblick över det och 
underlätta jämförelser och hypotesprövning. I nästa steg låg min fokus på individnivå för att 
skapa mening åt varje enskild intervju. I analysen har jag växlat mellan olika frågeställningar 
och materialet, jag har jämfört och försökt se rimlighet i materialet genom att lyssna, läsa och 
ge struktur åt materialet på olika sätt.  
 

Studiens tillförlitlighet 
Syftet med alla genomförda intervjuer var att skapa en dialog, ett givande samtal i ett 
gemensamt ämne där alla parter har någon form av intresse. Det är oundvikligt att analys och 
tolkningar har utförts på nåt annat sätt än utifrån min förförståelse och erfarenheter. Min 
ambition har varit att undvika färdiga föreställningar om ”hur det är” som jag genom 
litteraturgenomgången kan ha påverkats av, avsikten har varit att söka ny kunskap. En annan 
felkälla i min undersökning är faran med att ha gemensamma referensramar, att jag tror mig 
förstå vad intervjupersonen menar utan att be om en förklaring, och riskerar därmed att göra 
en felaktig tolkning. Genom att försöka undvika att lägga orden i mun på mina 
intervjupersoner så har min intention varit att inte utgå ifrån att jag förstår vad de menar. För 
att mildra detta så har jag strävat efter att i varje intervju inta en ”naiv roll” där jag bett om en 
förklaring (Kvale och Brinkman, 2009). 
 
Stukat (2005) framhåller att kvalitativ forskning ofta kritiseras för att vara alltför subjektiv då 
resultatet i hög grad beror på vem som gjort tolkningen. Trots alla goda intentioner och 
förberedelser inför mina intervjuer så är den verkliga intervjusituationen ändå ett samspel 
mellan två personer, och det har inte alltid fungerat efter läroboken.  Min strävan utifrån mitt 
syfte var att få intervjupersonernas perspektiv i ämnet vi samtalade om. Med andra ord så kan 
inte jag uttala mig om ”hur det är”, utan snarare hur det upplevs av dem jag intervjuat. I det 
kapitel som följer härnäst redogörs studiens resultat.  
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RESULTAT 
Resultatavsnittet inleds med en kort beskrivning av de respondenter som deltagit i 
undersökningen. Resultatet som följer är indelat i teman både utifrån studiens frågeställningar 
och utifrån respondenternas svar. De teman som är framarbetade utifrån respondenternas svar 
är de som blev synliga genom kategoriseringen av intervjumaterialet. Under varje tema 
används underrubrikerna, lärarstuderande och förskollärare, för att beskriva respondenternas 
svar utifrån respektive undersökningsgrupp. Avsnittet avslutas med en sammanfattning där 
likheter och skillnader utifrån de båda intervjugrupperna kommer att belysas.  
 
Respondenterna har avidentifierats genom att de tilldelats fiktiva kvinnonamn, vilket inte 
betyder att alla respondenter är kvinnor, för att garantera deras anonymitet. I gruppen med de 
snart nyexaminerade förskollärarna används namn som börjar på L vilka är; Lena, Lisa, Lotta 
och Laila. I gruppen med verksamma förskollärare ändvänds namn som börjar på F vilka är; 
Frida, Freja, Fanny och Filippa. Viss data har justerats för att inte röja någons identitet. 
Exempelvis citat kommer att återges i skriftspråk istället för det direkta talspråket av den 
anledningen att det annars kan bli oetiskt (Stukát, 2005), däremot återges citaten med 
eventuella pauser med mera som är av betydelse för förståelsen.  
 
Samtliga i gruppen snart nyexaminerade förskollärare har studerat på lärarutbildningen vid 
Högskolan i Gävle med den mångkulturella inriktningen. Samtliga har även tidigare praktisk 
erfarenhet av förskolans verksamhet i form av verksamhetsförlagd utbildning och olika 
vikariat. Dock så är det bara Lisa som har tidigare praktisk erfarenhet av att arbeta i förskolor 
med stor etnisk mångfald. Hon påtalar även sin uppväxtmiljö med kulturell mångfald, medan 
övriga respondenter påtalar bristen av erfarenheter gällande kulturell mångfald. 
 
Samtliga förskollärare arbetar i en förskola som kan kallas mångkulturell, står för ett tillstånd, 
en beskrivning av flera saker, individer med olika etnisk och/eller kulturell bakgrund 
(Bergstedt och Lorentz, 2004:83). Förskolan innefattar barn och familjer med cirka 13 olika 
etniska bakgrunder och är belägen i ett litet Gästrikesamhälle. Samtliga respondenter i den här 
undersökningsgruppen har varit verksamma som förskollärare mellan 14 och 27 år, och 
mestadels verkat i denna förskola.  
 

Mångkulturell förskola och flerkulturell tillhörighet 
Lärarstuderande 
På frågan om hur de själva anser att en mångkulturell förskola ser ut så beskriver både Laila 
och Lotta att det är en förskola med familjer och barn från olika länder och kulturer och att 
den innefattar många olika språk. Lena påpekar att den består av olika kulturer och då även 
kulturer inom Sverige, och att på det viset menar hon att alla förskolor är mångkulturella. Lisa 
poängterar i det närmaste samma sak som Lena, men uttrycker att det är barnen tillsammans 
som gör den mångkulturell, hon säger så här; 
 

Bara för att man har barn med olika hårfärg så tycker inte jag att förskolan i sig är 
mångkulturell. Då är det snarare eleverna i så fall som tillsammans utgör en 
mångkulturell elevgrupp. (Lisa)  

 
I Läroplanen för förskolan framhålls att förskolan kan bidra till att barn med utländsk 
bakgrund utvecklar en flerkulturell tillhörighet och kring detta så menar Lotta att barnen blir 
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uppväxta i en kultur hemma och en kultur i förskola, och att man då ska få barnen att förstå 
innebörden i båda kulturerna. Lisa påpekar att om barnet identifierar sig med sin ursprungliga 
etnicitet hemma så kan förskolan erbjuda barnen svensk kultur. Detta ändrar hon sedan till att 
inte kalla svensk kultur utan benämner ”Lisa-kultur” eftersom hon anser att hennes normer 
inte står som norm för majoriteten i Sverige. Hon anser även att detta är det största som hon 
kan erbjuda familjerna.  
 
Laila däremot tolkar det som att det kan uppfattas som positivt eller negativt att utveckla en 
flerkulturell tillhörighet och hon menar att det är positivt. Vidare så anser hon att barnen har 
en kultur hemifrån och att förskolan kan bidra med en kultur och samtidigt lyfta deras 
hemkultur. Laila benämner även att vissa föräldrar inte vill att de lyfter barnens hemkultur i 
förskolan, men att det är en viktig diskussion att föra med föräldrarna för att inte barnen ska 
bli rotlösa.  
 
Förskollärare 
Merparten av förskollärarna beskriver en mångkulturell förskola som en förskola innehållande 
många olika kulturer från andra länder.  
 
Freja menar att det var först för några år sedan när kommunen satsade på ett nätverk där 
pedagogerna samarbetade med andra pedagoger i kommunen. Det var då hon blev medveten 
om att deras förskola innehållande 13 olika kulturer var unik i jämförelse med de andra 
förskolorna de besökte. Filippa uttrycker att en mångkulturell förskola ska vara representerad 
av olika kulturer och menar att förskolan som hon arbetar på är det. Även Fanny anser att det 
är barn och föräldrar från många olika kulturer, främst från andra länder som hon tänker på. 
Frida skiljer sig genom att betrakta alla förskolor som mångkulturella. Detta förklaras med att 
alla människor har olika erfarenheter, uppväxter och föräldrar, att man kan komma från olika 
delar i landet, det behöver inte vara att man kommer från andra länder. 
 
Tankarna kring kulturell mångfald ser lite olika ut för förskollärarna. Fanny reflekterar kring 
att man får en rikedom, dels genom att man får kännedom om hur andra människor har levt 
eller lever, en annan förståelse. Vidare att man ska visa intresse och fråga mer och även 
använda de här människorna mer som resurser i verksamheten. Freja associerar till att de i 
förskolan får anpassa sig mycket och som hon själv uttrycker det ”man får se mellan 
fingrarna”. Som exempel nämns tider som ett återkommande problem, att tidsbegreppen ter 
sig så olika och för förskolan är det viktigt att veta när barnet ska komma och när det ska gå 
hem. Tider nämner även Filippa som ett vanligt förekommande problem.  
 
Frida däremot anser sig själv vilja jobba med det som är aktuellt för den barngrupp man har. 
Det är viktigt att möta alla som människor, inte som barn eller pedagoger, se människan. Det 
finns olika lösningar på problem menar Frida bara man är flexibel för att lösa dem på olika 
sätt. Vidare reflekterar Frida genom att återge ett exempel på en situation som kan uppstå i 
barnens lekar, och varför det är viktigt att pedagogerna är närvarande och medvetna; 
 

I dag var det ett barn som sa att ”nej jag leker inte med dom som är bruna” och då kan 
man genast tänka ”oj rasistiskt och så där”, men om man hade hört henne för några 
dagar sedan så ville hon inte leka med dom som hade röda strumpor. Då förstår man att 
hon hittar olikheter för att skydda sin lek… hon vill inte ta in nya i leken och då hittar 
hon på begränsningar, det är svårt… och lätt att komma med pekpinnar om man inte 
vet lite historia bakom också. (Frida)  

 



 18 

När det kommer till att förskolan kan bidra med att barnen utvecklar en flerkulturell 
tillhörighet så menar Filippa att det är något som barnen gör. Genom att de får sin kultur 
hemma och svensk kultur på förskolan i form av traditioner och så, vidare menar hon att de på 
förskolan inte lyfter barnens egen kultur. Frida tolkar det som att barnen ska veta sitt ursprung 
och kanske bli tvåspråkiga eller flerspråkiga, vidare att förskolan ska uppmuntrar föräldrar till 
att prata sitt språk hemma. Fanny menar att hjälpa barnen att utveckla en flerkulturell 
tillhörighet är något som pedagoger, barn och föräldrar gör tillsammans.  
 

Arbeta med kulturell mångfald  
Lärarstuderande 
Samtliga lärarstudenter reflekterade kring att det är viktigt att arbeta med kulturer och den 
kulturella mångfalden i förskolan, oavsett om förskolan uppfattas som mångkulturell eller 
inte. De menade att det är viktigt att lyfta alla kulturers likheter och olikheter oavsett om 
barngruppen uppfattas som homogen eller heterogen. Laila uttryckte att motivet till detta är 
att barnen kommer att möta olika kulturer i samhället och att det annars kan bli väldiga 
kulturkrockar. Hon nämner även att sådana krockar som hon tänker på skulle kunna leda till 
rasism i extremfall.  
 
När det gäller att arbeta med kulturell mångfald så menar Lena att hon inte reflekterat så 
mycket över det, vidare att det kan bestå av att belysa traditioner. Hon anser att man kan 
synliggöra traditioner och olikheter, och att pedagogerna ska vara öppna och prata med 
barnen om dessa. Visa att det finns andra kulturer än ”bara svensson med lika familjer” som 
hon säger. Även Lotta påpekar vikten av att pedagogerna förklarar för barnen varför till 
exempel vissa barn inte kan äta viss mat, firar vissa högtider eller klär sig på ett visst sätt. Hon 
menar att det skulle vara svårt för barnen att förstå vad som är vad inom vissa kulturer.   
 
Lyfta traditioner och maträtter och samtala kring detta är också något som Laila belyser som 
ett sätt att arbeta på i förskolan. Vidare att det är viktigt att beröra alla kulturer som man har i 
gruppen, och om man har få olika kulturer så anser hon att man kan ta hjälp av vänförskolor 
ifrån andra länder. Hon belyser i samtalet en problematik gällande förskolor som inte har stor 
etnisk mångfald, att det svenska då kan ta överhanden på grund av en rädsla för att peka ut 
någon. Laila säger så här; 
 

Det svåraste tror jag är om det är väldigt få kulturer som är i en förskola, då tror jag att 
det svenska tar överhanden, hur dom ska få sin kultur tror jag då är svårare och man tar 
med dem i det svenska utan att tänka på det… i en mångkulturell förskola tror jag det 
är lättare att man utgår från deras kultur som finns där att arbeta med. (Laila) 

 
Lisa berättar att hon är inställd på att fortsätta jobba mångkulturellt, och att hon känner att hon 
har viss kunskap när det gäller kulturer. Hon säger att det är sällan som hon får en kulturchock 
och blir förvånad över något. Lisa menar att det även är viktigt att lyfta fram att alla är 
likadana på många vis. Dessutom menar hon att man ska arbeta med interkulturalitet, det 
beskriver hon som att belysa de kulturer som finns i gruppen och skapa en egen 
förskolekultur. Detta understryker Lisa som viktigt och att det är det ultimata om man kan 
göra detta och få alla engagerade.  
 
Förskollärare 
Merparten av förskollärarna förde ett resonemang om att det är relevant för alla förskolor att 
arbeta med kulturell mångfald. Det faller sig naturligt för Frida som anser att alla förskolor är 
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mångkulturella. Freja och Fanny anser att det är nödvändigt eftersom mångfalden finns i vårat 
samhälle, och att det är av stor vikt att man får kännedom tidigt om att människor ser olika ut 
och pratar olika.  
 
Filippa säger att man kanske kan göra något tema gällande mångfald. Hon anser att på det 
viset som de arbetar idag så får barnen och familjerna rätta sig efter den kultur som råder i 
förskolan, hon säger så här; 
 

Det känns som att de får rätta sig efter våran kultur… ja, jag tycker det, man frågar om 
det är någon religionsmat, det är det viktigaste att de får rätt mat, det är lite så, men 
man skulle säkert kunna göra mycket mer. (Filippa) 

 
Filippa uttrycker att hon inte vet hur det skulle gå till om de skulle försöka ändra på det 
arbetssättet. Vidare menar Filippa att hon inte upplever det som att någon familj haft några 
speciella önskemål gällande verksamheten. Hon poängterar att vissa familjer inte firar vissa 
av de traditioner som förskolan gör och menar att vissa barn i alla fall är närvarande vid till 
exempel Lucia fast att de inte är ombytta. Det händer att några barn är lediga på grund av 
kulturskillnaden vid sådana tillfällen och Filippa menar att hon inte vet om det är rätt eller fel, 
men att det inte är något som hon tänker på. Freja nämner också maten men som ett exempel 
på vad barnen kan reagera på. Hon anser att barn är väldigt accepterande och öppna och vet 
att till exempel ett visst barn inte får äta viss mat. Följaktligen menar hon att vissa barn vet att 
de är muslimer och får inte äta svart bröd, men de vet inte vad muslim är. Detta leder ibland 
till att barnen frågar om andra barn som är mörkhyade, varför de får äta det svarta brödet, och 
då får man försöka förklara och samtala om det med barnen i den stunden.  
 
Det tar tid innan man vågar släppa in andra kulturer i verksamheten anser Fanny. Men hon 
uttrycker även att det är viktigt att våga göra det. Hon beskriver att barn som har ett andra 
språk lyser upp och växer när det kommer in en vuxen som kan tala det språket. Fanny menar 
även att det är mycket upp till pedagogerna att ta till sig mångfalden. Hon vill erbjuda de barn 
med en annan kultur områden som de känner igen, som exempel nämns böcker på barnets 
eget språk. Hon understryker även vikten av att man i arbetslaget diskuterar saker som till 
exempel bemötande av familjer från andra länder, det är ett område där hon upplever 
osäkerhet i arbetslaget. Vidare berättar Fanny att hon funderat mycket på hur hon skulle vilja 
arbeta med barnen, på hennes avdelning nämner hon att de har sex barn som pratar ett annat 
språk hemma. Hon funderar en stund och för sen ett resonemang om hur det är lätt att bara se 
till gruppen istället för till individerna, detta uttrycks så här; 
 

Jag tror man måste (paus) glömma bort det här med att man är en pedagog för hela 
gruppen, för jag kan se vid olika situationer att de här barnen är där men ändå inte är 
med, då måste jag vara den där stöttaren som hjälper till och förklarar… det är lätt att 
man ser gruppen som en grupp svenska barn och att de har samma förståelse och kan ta 
en instruktion som ges till gruppen som helhet. (Fanny) 

 
Frida för ett annat resonemang jämfört med de andra förskollärarna. Det resonemanget går ut 
på att det görs stor affär av allt, i det här fallet kulturell mångfald. Frida menar att man sätter 
fokus på ett område och analyserar sönder det så att det blir ”tungrott”. Istället för att tänka att 
här är vi nu och vi ska göra ett bra arbete med de här barnen. Frida menar att det inte är någon 
skillnad, att man ska vara den man är och sätta gränser och vara en ledare för gruppen. 
Fortsättningsvis anses att livet skulle vara enklare om alla människor respekterade varandra 
oavsett vad det handlar om. Det är detta man strävar efter i arbetet med barnen, Frida säger så 
här; 
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…livet är väldigt enkelt tycker jag, man ska respektera alla människor… man ska inte 
klandra andra människor för, det spelar ingen roll för vad egentligen om de har en ful 
bil eller konstiga öron… man är den man är… om alla människor respekterade 
varandra så kan jag inte se några problem… och dit vill man komma med arbetet med 
barnen också, att de inte ska hacka på andra och haka upp sig på saker… även att själv 
vara en bra förebild för detta. (Frida)  

 

Interkulturellt förhållningssätt… vadå? 
Lärarstuderande 
Lisa var den enda av studenterna som svarade på frågan gällande interkulturellt 
förhållningssätt. Hon hänvisar till det vi samtalat om tidigare i intervjun, att man ska belysa de 
kulturer som finns i gruppen och skapa en egen förskolekultur, och säger att man ska 
ifrågasätta sig själv och att läroplanen ska vara normen. Dessutom anser hon att man inte ska 
ta in så mycket privata värderingar. 
 
De andra studenterna svarade samtliga att det inte visste vad begreppet betyder. Både Lena 
och Lotta sa ”vad är det då”, Lena fortsätter genom att beskriva att när hon arbetar i förskolan 
så försöker hon att visa sig intresserad för barnens olika kulturer, att se dem och ta till vara på 
dem. Laila uttryckte sin osäkerhet genom att säga; 

 
Nu känner jag att jag är osäker på vad det betyder (paus) …jag vet inte om jag kan 
svara på det för jag vet inte vad det betyder. (Laila) 

 
Samtalen fortsätter kring om och hur de reflekterar över sina egna värderingar och samtliga 
säger att det är något de gör när man hamnar i en situation, i verksamheten. Lena och Lotta 
säger att man kommer på sig själv med att säga, tänka eller göra dumma saker. Laila uppfattar 
att det är nu som förskolorna börjat reflektera kring detta och själv menar hon att hon har ett 
för kulturhomogent synsätt, på grund av att hon inte utsatts för olika kulturer tillräckligt 
mycket. Lisa anser att hon börjat reflektera mer sedan hon började på lärarutbildningen, innan 
kände hon sig rik på erfarenheter utan att reflektera kring vad dessa erfarenheter innefattar. 
Vidare anser Lisa att hon reflekterar mycket när hon samtalar med kollegor, och att det är av 
stor vikt för henne även i framtiden.  
 
Förskollärare 
Samtliga förskollärare förmedlade en första osäkerhet inför vad begreppet interkulturellt 
förhållningssätt kan innebära.  
 
Freja frågade om det var motsatsen till det kulturella och Filippa reflekterade kring om det 
innebar att man vet mer om andras kulturer och avslutade med att säga ”vet inte”. Även Fanny 
funderade en lång stund innan hon uttryckte att det är en del av det som hon berättat om 
tidigare som jag redogjort för under arbetet med kulturell mångfald. Vidare säger hon att det 
är viktigt att bemöta människor där de befinner sig och att man måste förhålla sig olika till 
olika människor. Frida tolkar det som att vad man än håller på med så ska man vara positiv i 
sitt förhållningssätt, man ska inte vara rädd för nya saker.  
 
Frida fortsätter med att samtala om att reflektera kring sina egna värderingar gällande 
kulturella olikheter och menar att man ”gör bort sig” varje dag. Exempelvis genom att man 
säger ifrån till barnen på ett för situationen fel sätt. Dessutom att man alltid ska tänka på vad 
man säger och hur man säger något. Freja anser att hon ofta reflekterar över sina egna 
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värderingar, och att hon gör det i verksamheten, hon menar att det ibland blir vansinnigt fel. 
Vidare betonar hon att hon lärt sig mycket om olika kulturer genom åren i jämförelse med 
andra bekanta. Vilket bidrar till att hon kan ha en annan förståelse för vissa saker.  
 
Fanny hävdar att hon reflekterar ibland, att det kan vara på saker som man inte förstår och att 
mer erfarenhet kan bidra till att man tänker mer positivt, Fanny uttrycker sig så här; 
 

…man kan gå och reta upp sig på saker, hur de ser ut och luktar… de gör förmodligen 
så då det är deras kultur… istället för att reta upp sig är det bättre att fråga varför, för 
att få den här förståelsen… det är lika i hela samhället, jag tror att ju mer erfarenhet 
man får så tänker man mer positivt. (Fanny) 

 
Filippa skiljer sig från de andra förskollärarna på det viset att hon inte anser sig reflektera 
över sina egna värderingar gällande kulturella olikheter, ”inte så att jag värderar det” menar 
hon. 
 

Utvecklande av flerspråkighet 
Lärarstuderande 
Flerspråkighet är en annan påtalad viktig faktor som kommer fram i intervjuerna. Samtliga 
anser att det är viktigt att lyfta fram det som positivt.   
 
Lotta betonar vikten av att använda hemspråksundervisning i förskolan för att stärka barnens 
språk. Lisa menar att det är olika vad förskolan kan erbjuda beroende på pedagogernas 
språkkunskaper, om man kan erbjuda svenska så är det ens främsta uppgift. Vidare berättar 
Lisa om en händelse som hon erfarit i sandlådan med en engelskspråkig flicka och andra barn. 
Hon berättar att när hon sa något på engelska till den flickan så reagerade de andra barnen och 
Lisa förklarade vad hon sagt och att det var ett språk som hette engelska, hon beskriver då att 
hon kände hur något väcktes hos de andra barnen.  
 
Både Lena och Laila kopplar ihop språk och identitet, Lena menar att deras språk från början 
hör till deras identitet. De båda anser även att det är viktigt att lära sig svenska för att kunna 
leva i det svenska samhället. Laila betonar vikten av att föräldrarna pratar sitt språk hemma 
och att detta är något man kan behöva tydliggöra för föräldrarna, att förskolan stödjer det 
svenska språkets utveckling, hon säger; 
 

Hemma bör de prata de språk deras föräldrar kan. Man ska prata det språk som hjärtat 
har, det är deras tillhörighet. Det svenska språket får samhället ta hand om, så som 
förskola och skola. (Laila) 

 
Laila menar även att det är av vikt att belysa för barnen de olika språken i verksamheten, 
fråga barnen om vad olika saker heter på deras språk och kanske lära sig en sång på andra 
språk. Samtidigt framför hon att det förmodligen är ett ytligt arbetssätt men att det är det enda 
hon kan tänka på just nu. 
 
Förskollärare 
Barnens flerspråkighet lyfts fram som viktigt även av förskollärarna, att de utvecklar båda, 
eller flera beroende på antalet språk som talas i hemmet. Både Fanny och Frida beskriver att 
de inte alltid har haft den synen på barns flerspråkighet på förskolan. Tidigare var fokusen 
mer på att barnen utvecklade det svenska språket, men att de idag är medvetna om vikten av 
att fortsätta utveckla sitt första språk. Frida belyser även problematiken i att barnens föräldrar 
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i första hand vill att deras barn lär sig svenska nu när de är i Sverige, och att man då måste 
uppmuntra föräldrarna till att förstå innebörden av det. Men menar även att många föräldrar 
anser att det är av stor betydelse att barnen fortsätter utveckla sitt modersmål.  
 
När Freja reflekterar kring språkets betydelse menar hon att de (pedagogerna) inte kan lära sig 
barnens alla språk, utan att det som de kan göra är att stödja det svenska språkets utveckling. 
Vidare berättar hon att detta görs genom sång och lek. Men hon begrundar även det faktum att 
det för vissa barn går jättefort att lära sig det nya språket, medan det tar lång tid för andra, hon 
uttrycker att hon inte vet vad det beror på. Freja anser att ett av de största problemen är när 
föräldrarna inte förstår vikten av att de fortsätter tala sitt modersmål med barnen, hon säger så 
här; 
 

Språket är jätteviktigt, det är a och o för att de ska lära sig… det är svårt att få 
föräldrarna att förstå att de ska lära barnen sitt eget språk… största problemet 
egentligen… för de tror att barnen ska lära sig svenska så fort som möjligt och att det 
är dom som ska lära barnen svenska, som själva inte kan… föräldrarna blir alldeles 
ställda när man säger att de ska tala sitt språk, för det har jag sagt till många. (Freja) 

 
Filippa uttrycker sig i likhet med de andra, att det är positivt att barnen får lära sig flera språk 
och vidare att föräldrarna bör vara konsekvent och inte blanda språken. Fanny berättar om en 
händelse som hon erfarit gällande en mamma som inte ville att förskolan skulle utföra ett 
arbete med dotterns modersmål, Fanny säger så här; 
 

Jag hade sett att det fanns ljudböcker på ett dataprogram på en flickas hemspråk, så jag 
föreslog för den mamman att flickan kunde sitta vid datorn och lyssna på sagor på sitt 
eget språk… men mamman sa blankt nej och menade att flickan ska lära sig svenska… 
mamman förstod nog inte riktigt vad det var tror jag, för mamman talar sitt språk med 
barnet men jag uppfattar det som att när de är på förskolan så ska de lära sig svenska… 
så uppfattar jag att många är. (Fanny) 

 

Samarbete med föräldrar 
Lärarstuderande 
Samtliga uttryckte att samarbetet med föräldrarna kan innebära en viss problematik. Detta 
uttrycktes dock på olika vis. 
 
Laila, Lena och Lotta benämner svårigheterna gällande de föräldrar som inte kan språket. 
Lotta gör detta genom att uttrycka att det är svårt att få kontakt med föräldrar som inte kan 
prata svenska. Hon berättar om en situation som hon erfarit gällande en pojke med utländsk 
bakgrund och hans familj. Den pojken vill inte ta på andra barn och han själv menar att ”vi 
gör inte så”, Lotta anser att sådant behöver man mer utbildning om, varför det är på det viset, 
för att få mer förståelse. Hon berättar att den här förskolan arbetar med massage och att 
pojken inte deltar i denna, utan sitter vid sidan av. Dessutom uttrycker hon att det är 
svårigheter att prata med pojkens föräldrar på grund av att mamman har svårt med det svenska 
språket och att pappan inte samtalar med kvinnliga pedagoger. Det faktum att pappan avvisar 
de kvinnliga pedagogerna anser Lotta påverkan pojken, hon säger; 
 

...det är svårt, och de smittar av sig på barnen särskilt på barnen av samma kön… de tar 
inte riktigt till sig vad de kvinnliga pedagogerna säger. (Lotta)   
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Laila anser att det är viktigt att man lägger mycket krut på samverkan med föräldrarna, att 
skapa en gemenskap. Vidare att detta skulle vara av vikt för barnen då de ser att pedagogerna 
och föräldrarna har en avslappnad relation. Laila uttrycker även en oro över de missförstånd 
som hon menar kan uppkomma och att det är ett svårt arbete gällande alla föräldrar i 
förskolan, hon säger så här; 
 

…det här med kontakten med föräldrar som inte har språket, jag vet inte hur jag ska 
bemöta dom utan att de tror att jag ser ner på dom eller inte förstår. Den är ju knepig i 
svenska förskolor med svensktalande… dom menar väl och vi menar väl det tror jag är 
det svåraste. (Laila) 

 
Lena uttrycker sig liknande Laila gällande föräldrar som inte kan språket, hon tydliggör också 
att det inte behöver vara lättare att nå en svensk familj bara för att vi pratar samma språk. Hon 
tar även upp att man måste använda de resurser som finns, till exempel tolk, och att det är 
viktigt att vara öppen för vad det finns för möjligheter att nå fram till familjen. Andra faktorer 
som Lena nämner som viktiga är att vara lyhörd och respektera andra kulturer, föräldrar och 
barn, och även att ibland stå fast vid att så här gör vi på den här förskolan och ni är jätte 
välkomna att delta. När Lisa reflekterar kring eventuella svårigheter i arbetet med föräldrar så 
nämner hon inte språket som en faktor, men även hon menar att dessa eventuella svårigheter 
gäller alla föräldrar oavsett vilket land de kommer ifrån. Hon menar att det snarare ligger på 
individnivå, att alla föräldrar har sina gränser och sin integritet och att detsamma även gäller i 
Sverige.  
 
Bjuda in föräldrar till en temadag är en annan sak som både Laila och Lena benämner. Laila 
menar att man kan be föräldrarna att berätta om sitt land och ta med någon maträtt som är 
typisk för deras kultur. Hon säger även att hon är medveten om att det är en form av utopi, 
men att det skulle vara ett bra tillfälle att fråga om just deras familj och skapa en mer 
avslappnad relation till familjen.   
 
Förskollärare 
Under intervjun med Fanny så framgår det att hon har en önskan om att samarbeta mer med 
barnens föräldrar i verksamheten. Som exempel menar hon att föräldrarna säkerligen skulle 
kunna bidra med en bok på deras språk, eller med tips och råd till verksamheten. Fanny 
påtalar även att hon upplever det som att många pedagoger i förskolan känner osäkerhet inför 
att möta familjer med andra språk, men menar att man blir starkare efter varje möte med olika 
kulturer. Även Filippa resonerar kring att engagera föräldrarna mer i verksamheten, men 
menar att tiden inte räcker till och att arbeta med att engagera föräldrar är en av de saker som 
får stå åt sidan.  
 
Freja, Fanny och Filippa betonar alla vikten av att använda tolk i samtalen med föräldrarna, 
Freja menar att de i tidigare möten utan tolk, har använt mycket kroppsspråk och ritat för att 
förklara saker. Freja berättar även att hon nu börjat fråga föräldrar om de förstår vad hon 
menar, men reflekterar kring att de ofta säger att de förstår, vilket senare visar sig att de inte 
gjorde. Med en tolk menar förskollärarna att de kan nå ut med viktig information tidigare i 
samarbetet. Filippa anser att det blir missförstånd många gånger även fast de använt tolk för 
att föra fram ett budskap. Vidare menar hon att alla tolkar saker på olika vis och utifrån olika 
utgångspunkter. Filippa begrundar även det kommande föräldramötet som står på agendan, 
hon funderar på hur informationen ska nå ut till alla föräldrar. Hennes åsikt är att alla familjer 
bör ha samma rätt till information, men att använda tolk skulle innebära svårigheter då det 
skulle bli väldigt många tolkar. 
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Både Fanny och Freja uttrycker att de sällan ser papporna till de barn som har utländsk 
bakgrund. Freja upplever att de gånger en pappa från en annan kultur närvarar vid till exempel 
inskolning så tolkar hon pappan som väldigt inaktiv. Men hon berättar även om en positiv 
erfarenhet från en inskolning med en familj som kom från ett annat land. Där det var pappan 
som skolade in barnet, och att den pappan delade med sig rikligt av sin historia. Följaktligen 
menar hon att han kämpade på fast att han själv uttryckte att det var jobbigt med alla kvinnor i 
förskolan. Hon beskriver även att hon inte kände någon avighet ifrån honom, vilket hon 
menar att man kan känna ifrån andra, Freja säger så här; 
 

…han hejar glatt än idag fast barnet inte är kvar här hos oss, det känns att han inte har 
någon avighet mot oss… det kan jag känna från andra, fast man kanske inte riktigt kan 
tala om vad det är eftersom de inte riktigt kan förklara sig. (Freja) 

 
Vidare menar Freja att hon vill veta mer om familjerna, hon upplever det som om de bara 
slussas in i förskola. Hon beskriver att om man visste mer om familjerna så kan man anpassa 
sig mer efter det. Som exempel påtalar hon skillnaderna mellan att de sällan ser papporna, hon 
menar även att det är skillnader beroende vilka kulturer familjerna kommer ifrån. En annan 
viktig sak som Frida nämner är att det finns skillnader mellan om man är manlig eller kvinnlig 
pedagog, i mötet med familjer från andra kulturer. De manliga pedagogerna kan inte heja på 
mammor och ta i hand på samma vis som de kvinnliga pedagogerna kan göra. 
 

Fortbildning 
Lärarstuderande 
Samtliga respondenter i denna undersökningsgrupp går i samtalet in på den lärarutbildning 
som de är i slutfasen av, vad den har erbjudit och vad de saknat. Lisa menar att hon bara mött 
frågorna kring arbete med mångfald i högskolan ur ett svenskt perspektiv, med bara svenska 
lärare som enligt henne representerat en högskolekultur. Laila framhåller det faktum att hon 
inte genomfört sin verksamhetsförlagda utbildning på en mångkulturell förskola, vilket hon 
anser skulle ha varit ett viktigt komplement till de kurser hon läst under utbildningen, då hon 
själv skulle vilja vigda sina vyer.  
 
Alla förde även ett resonemang kring vad de menar att de skulle vilja utveckla mer hos sig 
själva gällande att arbeta med kulturell mångfald i förskolan. Lisa menar att fortbildning är 
viktigt och att den ska utgå ifrån majoriteten i arbetslaget, vad de känner sig osäkra i. Själv 
skulle hon vilja lära sig flera språk, exempelvis kurdiska och arabiska. Lisa uttrycker sig även 
om vad hon inte anser viktigt genom att säga; 
 

Det skulle vara roligt att behärska flera språk och läsa några baskurser i kanske 
kurdiska och arabiska. Inte hur man möter mångkultur det handlar om erfarenhet och ta 
sig tid att reflektera, det kommer man att få kunskap i ändå. (Lisa) 

 
De andra tre lärarstudenterna framhåller att de skulle vilja ha mer kunskaper om religioner 
och olika kulturer, att det skulle bidra till mer förståelse. Förståelse om varför barnen eller 
föräldrarna gör på ett visst vis. Laila samtalar i likhet med Lisa även om att det är viktigt att se 
till vad det egna arbetslaget behöver och hon tar upp religion eller språkkurs som exempel på 
vad som kan vara väsentligt. Laila menar att det är viktigt för att förstå barnens 
levnadsförhållanden, hon säger; 
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…även om de inte utövar någon religion så är det ändå en del av deras livsföring… 
behöver inte vara kunskap utan vetskap om, för att förstå barnens levnadsförhållanden. 
(Laila) 

 
En annan sak som kom upp var att våga fråga och visa sig nyfiken och intresserad i 
samarbetet med föräldrarna, det var något som Lena ville utveckla hos sig själv. 
Lärarstudenternas tankar om att arbeta med kulturell mångfald i förskolan skiftade från att 
känna sig förberedd inför detta arbete till att känna sig helt oförberedd. Den student som 
kände sig förberedd var Lisa, som också ansåg sig besitta stor erfarenhet av mångfald.  
   
Förskollärare 
Samtliga förskollärare ansåg fortbildning som viktigt, men de hade olika tankar kring detta. 
Filippa och Freja uttryckte båda att fortbildning var något de aldrig fått gällande mångfald i 
förskolan, men att de ansåg det som viktigt. Fanny menar att det är på senare år som de har 
varit i behov av mer kunskap om till exempel hur man ska bemöta familjer från andra 
kulturer. Frida anser att det som är av betydelse är diskussioner och utbyte av erfarenheter 
med andra, och nämner att förskolan nyligen samtalat en dag om etik och att det var nyttigt. 
Vidare uttrycker sig Frida så här gällande föreläsningar som fortbildning; 
 

…diskussionen är viktigt… gå på en föreläsning där de säger att man ska vara snäll 
och trevlig mot barn det känns som att, jag vet och jag är trygg i den person jag är och 
jag vet vad jag vill… men att utbyta erfarenheter kommer det mer av i kommunen och 
det är bra. (Frida) 

 
Fanny är inne på liknande spår som Frida och nämner utbyte av erfarenheter. Hon reflekterar 
även kring att de i hennes arbetslag inte för dessa diskussioner tillsammans, men att det är 
något de skulle behöva göra. De erfarenheter som Fanny uttrycker sig om är att få ”mer i 
ryggsäcken”, verktyg (vad man ska göra) och inspiration gällande hur man ska förhålla sig 
och lägga upp verksamheten, hon säger bland annat; 
 

…ska man lägga upp dagen på ett annat sätt, det skulle jag vilja diskutera med de som 
arbetat med mångfald ett tag. (Fanny) 

 
Även Filippa och Freja nämner att de inte brukar resonera tillsammans kring mångfalden i 
deras respektive arbetslag. Vidare menar Filippa att hon vill ha mer kunskap om olika 
kulturer, ”vad de olika innebär”. Freja anser sig vara nyfiken och vill veta mer om de 
familjerna hon möter dagligen. Sedan påtalar hon i likhet med Fanny att hon vill veta mer 
”hur man ska göra” i verksamheten.  
 

Sammanfattning 
Samtliga intervjusvar omfattar både likheter och skillnader mellan de båda undersöknings-
grupperna. I gruppen med lärarstudenter var det främst Lisa som skiljde sig från de övriga i 
sin grupp, men inte avsevärt mycket. Däremot liknar Lisas uttalanden många av Fridas, även 
Frida skiljer sig ifrån sin undersökningsgrupp, de verksamma förskollärarna. Resultaten 
visade inga markanta skillnader mellan grupperna utan skillnaderna låg i huvudsak på 
individnivå. Här följer en kort sammanfattning av vad respondenterna svarat utifrån båda 
undersökningsgrupperna. 
 
En mångkulturell förskola ska innefatta barn och familjer från olika kulturer, främst kulturer 
från andra länder, detta var merparten av respondenterna överens om. Tre av respondenterna, 
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varav två var från gruppen med lärarstuderande, menade dock att alla förskolor innefattar 
olika kulturer. Vidare att dessa inte nödvändigtvis behöver vara kulturer från andra länder för 
att förskolan ska uppfattas som mångkulturell. En lärarstuderande påpekade även att det är 
barnen tillsammans i gruppen som gör förskolan mångkulturell. Vad beträffar det faktum att 
förskolan enligt Lpfö -98 kan bidra till att barn med utländsk bakgrund utvecklar en 
flerkulturell tillhörighet. Samtliga respondenter uppfattar det som att de barnen utvecklar en 
tillhörighet hemma och att förskolan kan bidra med en annan. Tre lärarstuderande framhåller 
utöver detta att förskolan även ska lyfta barnets hemkultur i verksamheten, få barnen att förstå 
innebörden i båda kulturerna. 
 
Merparten av respondenterna såg det som viktigt för alla förskolor att arbeta med kulturell 
mångfald. De menade att anledningen till detta var att mångfalden finns i dagens samhälle, 
och att det är av stor vikt att barnen tidigt får kännedom och positiva erfarenheter av att 
människor är och ser olika ut. Lyfta traditioner är en annan sak som ofta nämndes i 
intervjuerna, även att barn från andra kulturer inte alltid kan delta i dessa arrangemang. En 
skillnad mellan grupperna var att merparten i gruppen med lärarstudenter ansåg att förskolan 
ska lyfta alla kulturer som den innefattar. Medan en del av förskollärarna uttryckte att barnen 
får anpassa sig efter de svenska traditionerna som firas av förskolan. Samtidigt som en viss 
önskan av att arbeta mer med alla barnens och deras familjers kultur framkom i samtalen med 
vissa av förskollärarna. Tema var det arbetssätt som båda grupperna nämnde, att ordna 
temadagar där familjer bjuds in och samverkar tillsammans. Dock var det lärarstudenterna 
som grupp som främst lyfte fram detta och någon enstaka förskollärare. En av förskollärarna 
menade att arbetet med barnen i förskolan ska utgå från den barngrupp som man för 
tidpunkten har, men nämnde inte specifikt om det innebar att alla barnens kulturer då kommer 
till uttryck i förskolans verksamhet. 
 
Samtliga respondenter förmedlade en första osäkerhet gällande begreppet interkulturellt 
förhållningssätt. Vissa, inom båda undersökningsgrupperna, uttryckte även detta i ord och 
samtalet gick vidare. Andra funderade och reflekterade kring vad som menades. Det som 
nämndes av en lärarstudent var att belysa samtliga kulturer som finns i barngruppen, vilket 
även andra respondenter nämnt i tidigare resonemang. Två av förskollärarna nämnde saker 
som att bemöta människor där de befinner sig och att man ska vara positiv i sitt 
förhållningssätt, inte vara rädd för nya saker. De respondenter som menade att de reflekterade 
över sina egna värderingar gällande kulturell mångfald ansåg att detta gjordes huvudsakligen i 
olika situationer i verksamheten. En av förskollärarna menade att hon inte brukar reflektera 
över sina egna värderingar.  
 
En annan sak som samtliga respondenter lyfte fram som viktigt var att barnen utvecklar sitt 
modersmål likväl som det svenska språket. Fortsättningsvis att det är av stor vikt att 
uppmuntra föräldrar till att tala sitt språk med barnen, och att förskolans uppgift består av att 
bidra med det svenska språket. En av lärarstudenterna ansåg det av vikt att förskolan tar hjälp 
av modersmållärare, detta nämndes inte av övriga respondenter. I samtalen med de 
verksamma förskollärarna ligger stor fokus på föräldrarna, och de svårigheter som kan 
uppkomma bland annat på grund av språken, vidare att det är viktigt att använda sig av tolk i 
samtalen. Detta är även något som några av lärarstudenterna reflekterar kring, samtidigt som 
merparten i denna undersökningsgrupp skiljer sig genom det påpekande att dessa svårigheter 
inte enbart gäller de föräldrar som har utländsk bakgrund. En osäkerhet inför kontakten med 
föräldrarna var något som några ur båda grupperna uttryckte. Gällande samarbetet med 
föräldrarna berättade respondenter fån båda grupperna om händelser där genusaspekten 
påträffas i en verksamhet med kulturell mångfald. Det som då uttrycks är problematik där en 
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del pappor inte tar kontakt med de kvinnliga pedagogerna eller att de i stort sett aldrig syns till 
och att de manliga pedagogerna inte kan ta för mycket kontakt med vissa mammor. 
 
Vad gäller fortbildning så menade samtliga respondenter att detta var något som var viktigt. 
Vissa menade att de för sin egen utveckling, ville ha mer kunskap/vetskap om olika kulturer 
för att skaffa sig en annan förståelse. Andra menade att tid till att reflektera och utbyta 
erfarenheter tillsammans med kollegor och andra med erfarenhet var det som var mest 
relevant för att utvecklas. Dessa respondenter var från båda undersökningsgrupperna. En 
språkkurs ansågs av några lärarstudenter vara av vikt som fortbildning, om man själv hade 
intresse av det. Avslutningsvis framkom även vetskapen om de familjer som förskolan har 
som en viktig faktor, att visa sig intresserad och våga fråga var något som en del respondenter 
ifrån de båda undersökningsgrupperna nämnde. I påföljande avsnitt kommer jag att diskutera 
ovanstående resultat med den tidigare forskningen, samt reflektera kring studiens slutsatser.  
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DISKUSSION 
Utifrån resultatredovisningen kommer jag i detta avsnitt diskutera och reflektera kring de 
resultat som utgör studiens empiriska del i förhållande till den tidigare forskningen som jag 
behandlat i tidigare kapitel. Syftet med denna studie var att undersöka både hur några 
förskollärare med lång arbetsvana i en mångkulturell förskola, och snart nyexaminerade lärare 
från en mångkulturell inriktning tänker kring att arbeta med kulturell mångfald och 
interkulturellt förhållningssätt.  
  

Kulturell mångfald i förskolan 
Den första forskningsfrågan jag ställde utifrån studiens syfte var: Hur reflekterar verksamma 
förskollärare från ett Gästrikesamhälle och lärarstudenter från en mångkulturell inriktning på 
Högskolan i Gävle när det kommer till att arbeta med kulturell mångfald? I den empiriska 
delen finner jag att olika diskurser kan råda samtidigt. I likhet med det resonemang som 
Gruber (2007) för gällande skolpersonalens pluralistiska hållning och assimilatoriska 
hållning. I intervjuerna som genomförts i denna undersökning växlar respondenterna mellan 
att se den kulturella mångfalden i förskolan som positiv och berikande till att fokusera på 
eventuella problem som medföljer och som bör anpassas efter förskolans verksamhet. Min 
personliga teori är att detta överlag är vanligt förekommande för pedagogers förhållningssätt 
och ageranden i förskolans verksamhet. Om pedagogerna tillsammans skulle utbyta 
erfarenheter och reflektioner anser jag att det skulle kunna leda till en medvetenhet gällande 
detta som i sin tur kan främja deras förhållningssätt och ageranden.  
 
Merparten av respondenterna anser att en mångkulturell förskola innefattar barn och familjer 
från olika kulturell bakgrund, familjer från andra länder än Sverige. Detta ligger i linje med 
den definition som ges åt en mångkulturell lärandemiljö av Bergstedt och Lorentz (2004:83), 
som en skolklass innehållande individer med olika kulturell och/eller etnisk och/eller religiös 
bakgrund. Jag anser att här aktualiseras frågan om vad man avser med begreppet kultur, två av 
lärarstudenterna och en förskollärare menade att alla förskolor är mångkulturella. Deras 
uppfattning baseras på ett resonemang där kulturer kan skilja sig åt även inom Sverige och att 
alla barn och familjer kommer till förskolan med sin egen kultur, därför kan alla förskolor 
uppfattas som mångkulturella. Detta är något som många av de redovisade författarna trycker 
på. Till exempel Bigestans och Sjögren (2004) anser att de vill förbereda lärarstuderande på 
att arbeta med och i mångkulturella skolmiljöer, bland annat genom att visa på att när än 
människor kommer tillsammans finns mångfalden. Studiens resultat kan delvis liknas vid 
Olaussons som i sin pågående studie funnit att det främst är den etniska mångfalden som 
pedagogerna begrundar i definitionen av en mångkulturell förskola. 
 
Det faktum att förskolan kan bidra till att barn med utländsk bakgrund utvecklar en 
flerkulturell tillhörighet, menar respondenterna att barnen gör genom att de utvecklar en 
tillhörighet i sin kultur hemma, och att förskolan kan bidra med utvecklandet av den svenska 
kulturen. Genom detta anser jag att de uppfattar kultur som en process, enligt Eklund (2008) 
som man lär och kan lära om. Följaktligen uttrycker Eklund att då kan flerkulturalitet och 
interkulturalitet ses som självklart och positivt. En av lärarstudenterna menade just att det är 
positivt att barnen utvecklar en flerkulturell tillhörighet. En annan lärarstuderande reflekterade 
kring att den kultur som hon kan erbjuda blir som hon kallade det för ”Lisa-kultur”, eftersom 
hon ansåg att hennes kulturella normer och värderingar inte står som norm för majoriteten i 
Sverige. Hon för även ett resonemang kring att det i förskolans arbete ska vara Läroplan för 
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förskolan som ska stå för normen. Hennes resonemang anser jag av stor vikt då det visar på en 
medvetenhet om vad det är som styr ens egna handlingar. Den medvetenheten om sig själv 
nämner Ellneby (2007) som en viktig egenskap för att ha möjlighet att skaffa sig 
kulturförståelse, vilket bidrar till att skapa förståelse till barnet och föräldrarna som man 
möter.  
 
När förskollärarna visar sig intresserade för barnens språk och kultur, och uppmuntrar dem att 
berätta om sina liv utanför förskolan så stärks deras dubbla kulturtillhörighet (Skolverkets 
allmänna råd, 2005). Tre lärarstuderande framhåller utöver att förskolan bidrar med en annan 
kultur i förhållande till hemmet, att förskolan även ska lyfta barnets hemkultur i sin 
verksamhet. Detta är även en viktig faktor som framkommer i den avhandlade litteraturen. I 
regeringens proposition (Prop. 1999/2000:135) framhävs att det är lärarnas uppgift att utmana 
barns föreställningar och visa på kulturerfarenheter, språk och kulturmöten. Benckert, Håland 
och Wallin (2008) anser att det kan vara ett sätt att mentalt stödja och legitimera barnets 
modersmål, genom att i verksamheten se till att det språket syns genom till exempel alfabet, 
böcker och affischer. En av förskollärarna uttrycker en vilja till att lyfta barnens hemkultur, då 
hon menade att detta var av stor vikt för barnet. Samtidigt som hon uttryckte att det tar tid 
innan man vågar släppa in andra kulturer i verksamheten. Detta uttalande förvånade mig, just 
att det tar tid, då den förskola där förskollärarna i denna studie arbetar på har omfattat barn 
från olika länder sedan en lång tid tillbaka. En annan av förskollärarna uttryckte sin 
upplevelse av tidsbrist, att engagera föräldrar samt att synliggöra alla barnens olika kulturer i 
verksamheten var sådant som fick stå åt sidan. Jag anser att en klar likhet finns mellan 
resultatet i min studie och med det resultat som Lunneblad (2006) kom fram till, att i 
förskollärarnas samtalande framkommer målsättningen för att arbeta med den kulturella 
mångfalden som något som ligger vid sidan av den vanliga verksamheten.   
 
Den litteratur som jag redogör för framhåller vikten av att förskolan lyfter barns likheter och 
olikheter. Norell Beach (1995) menar att detta kan stödja barnen att identifiera sig med och se 
inre likheter bakom eventuella yttre olikheter. Merparten av respondenterna, främst de 
lärarstuderande, ansåg arbetet med barnens likheter och olikheter nödvändigt oavsett om 
förskolan var homogen eller heterogen. Anledningarna till detta uttrycktes som att 
mångfalden finns i dagens samhälle och att det är av stor vikt att barn tidigt får reda på att 
människor ser olika ut och pratar olika. Men vad är det för likheter och olikheter som ska 
lyftas i förskolans verksamhet? Det som merparten av respondenterna i denna studie uttryckte 
var olika kulturers traditioner, högtider, sånger och mat, även tema som arbetssätt uttrycktes 
av vissa. Risken med det resonemang respondenterna för gällande familjernas olikheter och 
likheter, trots deras goda intentioner, är att det istället leder till motsatsen. I överensstämmelse 
med det resonemang Norell Beach (1995) redogör för där temadagar och så vidare inte leder 
till att främja förståelsen för andras sätt att tänka och leva i det dagliga livet, utan snarare kan 
förstärka fördomar. Även Lunneblad (2006) resonerar kring faran med att när pedagogerna i 
förskolan fokuserar på högtider med mera så är det de Andras formaliserande och rituella 
kultur som hamnar i fokus istället för familjernas hemkultur. Vidare så anser Ellneby (2007) 
att jämförande av olikheter och likheter är en förutsättning för att lära barn att stå emot 
fördomar och rasism. Så hur bör man då göra för att balansera upp detta, Lunneblad (2006) i 
likhet med flera av författarna anser att förskolan måste lyfta just alla inbegripna barnens 
hemkultur, på ett naturligt sätt i verksamheten. En av förskollärarna uttrycker att det är viktigt 
att göra ett bra arbete med den barngruppen man har just nu och med det arbetet vill man 
komma till att alla respekterar varandra samt att man själv ska vara en förebild för detta. Det 
låter optimalt, men jag kan inte låta bli att undra om det istället kan leda till att mångfalden 
osynliggörs. En annan av förskollärarna ansåg att på det viset de nu arbetade, så får barnen 
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och familjerna rätta sig efter den kultur som råder i förskolan. Enligt Lunneblad blir i så fall 
inte mångfalden en identifikationsmöjlighet i sig inom verksamheten, utan uttrycks istället 
som det annorlunda i relation till det Vi som gestaltas i förskolans praktik. En av 
lärarstudenterna anser att de ultimata är att belysa de kulturer som finns i gruppen och 
tillsammans skapa en gemensam förskolekultur, detta menar jag utifrån ovan förda 
resonemang vara en viktig målsättning i arbete med kulturell mångfald i förskolan.  
 

Pedagogens förhållningssätt 
Hur ska pedagoger förhålla sig gentemot barn och familjer i förskolans verksamhet? I den 
forskningsgenomgång som avhandlats framgår tydligt vikten av att pedagogerna besitter 
interkulturell kompetens, och att de har ett interkulturellt förhållningssätt. Spowe (2007) anser 
att en lärares positiva förväntningar på eleven är en fråga om förhållningssätt, och när man 
som pedagog bestämmer att alla barn inkluderas i förskolans verksamhet så kan man kalla 
förhållningssättet för interkulturellt. En annan fråga som ställdes inför denna undersökning 
var: Hur definierar de begreppet interkulturellt förhållningssätt? Med interkulturellt 
förhållningssätt menas alltså att förskolan ska framhålla alla kulturers lika värde och se 
språklig och kulturell mångfald som en tillgång. Enligt Lahdenperä (2004) är det de etniska, 
religiösa, språkmässiga, könsmässiga och klassmässiga som innefattas i de kulturer som 
samverkar med varandra. Hur kan det komma sig att bara ett fåtal av respondenterna i studien 
reflekterade kring begreppet interkulturellt förhållningssätt? Förskollärarna menar att de 
genom åren aldrig erhållit någon fortbildning gällande kulturell mångfald, det är en möjlig 
orsak till deras avsaknad av resonemang. Lärarstudenternas osäkerhet kring begreppets 
betydelse kan tolkas som att detta begrepp inte haft stort inflytande och därigenom inte 
förmedlats via lärarutbildningen, men även som att just dessa respondenter inte förvärvat och 
tagit fasta på det.  
 
De förskollärare som efter en stunds tvekande ändå reflekterade kring interkulturellt 
förhållningssätt menade saker som att vara positiv i sitt förhållningssätt. Fortsättningsvis att 
inte vara rädd för nya saker och att bemöta människor där de befinner sig, förhålla sig olika 
till olika människor. Jag anser att det som de lyfter är viktigt, men ställer mig samtidigt 
frågande till om det räcker. Med tanke på att de i nuläget ger uttryck åt att de inte har som 
målsättning i arbetet att lyfta alla barnens hemkulturer i verksamheten. Väljer då pedagogerna 
att signalera till barnen att olikheter är spännande och positiva vilket är något som den tidigare 
forskningen i denna undersökning menar är av stor vikt? Jag anser gällande interkulturellt 
förhållningssätt att man kan urskilja en skillnad mellan förskollärarna och lärarstudenterna, då 
lärarstudenterna starkare betonar vikten av att lyfta alla barnens hemkultur. Om den svenska 
kulturen blir den rådande menar en av de lärarstuderande att barnen med utländsk bakgrund 
riskerar att bli rotlösa. En viktig faktor att påpeka är att lärarstudenterna samtalar om hur de 
uppfattar att arbete med kulturell mångfald kan gå till. Medan de verksamma förskollärarnas 
utgångspunkt ligger i att de dagligen verkar i en förskola med kulturell mångfald, men att 
merparten av intervjuerna ändå fokuserar på hur det kan gå till, inte hur de gör. I likhet med 
Guale Evans (2004) slutsats i sin undersökning anser jag att även den här studien visar på att 
barnen behöver erfara mer kulturell mångfald i förskolan än vad förskollärarnas utsagor i 
denna studie tyder på att de gör. 
 
Benckert, Håland och Wallin (2008) anser att pedagogerna ständigt bör arbeta aktivt med 
reflektioner och diskussioner gällande vilket socialt och kulturellt arv och vilka värderingar 
som styr oss. En förskollärare menade att hon inte gjorde detta, medan övriga respondenter 
menade att detta gjordes i olika situationer som de stötte på i verksamheten. En förskollärare 
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berättar att hon reflekterar över saker man inte förstår, och att mer erfarenhet kan leda till att 
man tänker mer positivt på dessa saker. Jag tolkar det som att de reflektionerna som uttrycks 
inte är något som arbetas med medvetet och i syfte att skapa sig bättre förståelse för både sig 
själv och andra människor man möter. Snarare kan dessa reflektioner som görs i anslutning 
till en situation, leda till att man tänker och/eller handlar utifrån en annan utgångspunkt nästa 
gång man hamnar i en liknande situation. Eller i värsta fall att en skada i en relation redan är 
gjord och måste repareras. Den förskollärare som berättar om den händelse när en flicka 
uttrycker att hon inte vill leka med dom som är bruna, då var förskolläraren medveten och 
hade en förståelse för flickans uttalande. Om denna förståelse och medvetenhet kring 
situationen inte funnits har jag som åsikt att en skada kunnat uppstå. Detta resonerar samma 
förskollärare kring att man kan säga ifrån på fel sätt för situationen.  
 

Föräldrasamarbete 
Bozarslan (2005) i likhet med flera författare trycker på att det inte bara är barnet utan även 
förälderns bakgrund som pedagogerna måste acceptera och respektera och menar att det är en 
förutsättning för att barnet ska få känna sig accepterat. Detta stämmer väl överens med vad en 
av lärarstudenterna anser, att det är viktigt att man lägger mycket krut på samverkan med 
föräldrarna för att skapa en gemenskap. Vidare att detta skulle vara av vikt för barnen då de 
ser att pedagogerna och föräldrarna har en avslappnad relation. Jag upptäckte att i samtalen 
med förskollärarna låg fokusen på föräldrarna i form av de svårigheter som kan uppkomma, 
bland annat på grund av språken. Trots användandet av tolk så når inte alltid informationen 
fram. Detta uttryckte en av förskollärarna som reflekterar kring att alla människor tolkar 
utifrån olika utgångspunkter. Jag anser att det stämmer överens med Hedencrona och Kós-
Dienes (2005) resonemang där de framhåller att förutom språkkunskaper behövs även en 
insikt i de kunskaper, tankar, värderingar och känslor som är underförstådda hos den man 
samtalar med, för att komma fram till en gemensam förståelse i samtalet. Svårigheter är även 
något som lärarstudenterna reflekterar kring samtidigt som merparten av lärarstudenterna 
skiljer sig i förhållande till förskollärarna, genom att poängtera att dessa svårigheter inte 
enbart gäller de föräldrar som har utländsk bakgrund. Skolverket (2008) formulerar i 
handledningsmaterialet för likabehandling i förskolan att föräldrar ska i enlighet med 
läroplanen kunna lämna sina barn i förskolan och känna att förskolan ser till barnets bästa och 
alla barn har rätt till kunskap och lärande, tankefrihet och religionsfrihet. Jag ställer mig 
frågande till om föräldrarna i den undersökta förskolan kan känna detta, utifrån samtalen med 
de verksamma förskollärarna. Någon förskollärare uttrycker att barn med andra kulturer 
oreflekterat får rätta sig efter den svenska kulturen, förutom när det gäller deras kost då den 
anpassas.  
 
Ett intressant resultat i studien är att de manliga pedagogerna ibland måste anpassa sig i mötet 
med mammorna medan de kvinnliga pedagogerna ibland får anpassa sig i mötet med 
papporna. Benckert, Håland och Wallin (2008) anser att en grundläggande faktor i samarbetet 
med föräldrarna är att betona och respektera föräldrarnas viktiga roll för barnens uppfostran 
och deras lärande och att inte se den som otillräcklig eller förkasta deras normer och 
värderingar. Jag anser samtidigt att i arbetet med barnen måste Läroplan för förskolans (Lpfö 
98) värdegrund genomsyra verksamheten i förskolan oavsett de värderingar som råder i 
hemmet, men de ska självklart respekteras. I samtalen berättar vissa respondenter om 
eventuella problem med barnen på förskolan och menar att det har att göra med barnets 
hemkultur. De exempel som ges är bland annat att papporna har en annorlunda kvinnosyn 
som speglar av sig på framförallt pojkar. Jag menar att det är av stor vikt att förskolan strävar 
efter den komplementära hållningen i enlighet med Lahdenperä (2004) som anser att 
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förskolan ska se sig som ett komplement till den uppfostran som föräldrarna ansvarar för. 
Norell Beach (1995) betonar vikten av att ha med sig föräldrarna i förskolans målsättning, då 
det kan leda till att de kan förstärka och bekräfta barnens funderingar hemma. Detta anser jag 
är något för pedagoger i förskolan att sträva efter. Jag anser att det är positivt att några 
respondenter utifrån båda undersökningsgrupperna påpekar föräldrarnas engagerande i 
förskolans verksamhet som ett viktigt arbete, trots att de verksamma förskollärarna inte 
arbetade på det viset idag. Jag menar att föräldrarnas engagerande i verksamheten är en 
förutsättning för att ha möjlighet att genomföra en målsättning för att arbeta med alla barnens 
hemkultur. 
 
 
Undersökningen visar att språket är en viktig beståndsdel i arbete med kulturell mångfald. 
Språket som en viktig faktor var samtliga respondenter i undersökningen överens om. Både i 
samarbetet med föräldrarna men även för barnets utvecklande till att bli två- och/eller 
flerspråkig. Skolverkets allmänna råd och kommentarer (2005) nämner också samverkan med 
barnens föräldrar som viktig, bland annat för att de har kunskap om både den kulturella och 
den språkliga förståelsen. Följaktligen så menar de att det råder samstämmighet i forskningen 
om att modersmålet har stor betydelse för barnens språkliga, emotionella och sociala 
utveckling. Denna studie visar även att det är av stor betydelse att delge föräldrarna 
information om vikten att de fortsätter tala sitt språk med barnen. Förskollärarna hade alla 
erfarenheter av föräldrar som med de bästa intentioner pratade ”knagglig” svenska med barnet 
för att de såg det som första prioritet att barnen lärde sig det svenska språket. Dessutom 
uttryckte förskollärarna att det inte var allt för länge sedan som de själva fått vetskap om 
vikten av att barnet fortsätter inlärningen av sitt första språk. Jag förundras dock över att det 
bara var en lärarstuderande av alla intervjupersoner som uttryckte vikten av att arbeta med 
modersmålspedagog i utvecklandet av barnens språk. Litteraturen visar på vad förskolan kan 
göra för att stödja när den inte har tillgång till modersmålslärare eller modersmålspedagog, 
detta menar jag visar på att en sådan resurs är av stor vikt i arbetet med barnens 
språkutveckling. En förskollärare berättar om en mamma vars åsikt var att prata sitt språk med 
dottern hemma, men att förskolan inte skulle lyfta flickans modersmål eftersom de skulle ta 
hand om utvecklandet av det svenska språket. I likhet med Benckert, Håland och Wallin 
(2008) anser jag att det är pedagogernas uppgift att tillsammans med föräldrarna planera för 
barnets språkutveckling och att använda sina kunskaper för att få med sig föräldrarna i det 
arbetet.  
 

Fortbildning och kunskaper 
Vikten av att kompetensutveckla förskollärarna i interkulturell pedagogik med avsikt att öka 
deras kunskap när det kommer till att möta olika kulturer är något som materialet för 
likabehandling lyfter som en främjande åtgärd (Skolverket, 2008). I Skolverkets allmänna råd 
(2005) beskrivs att det är kommunen som har det övergripande ansvaret att ordna så att 
förskolorna kan möta behoven som finns i ett mångkulturellt samhälle. Dessutom så är det 
även de som är ansvariga för att erbjuda kompetensutveckling så att pedagogerna innehar 
tillräckliga kompetenser för att arbeta med mångfald och språk i verksamheten. De 
verksamma förskollärarna uttrycker att de inte fått någon fortbildning som kan främja deras 
kunskaper kring arbete med kulturell mångfald i förskolan. Lahdenperä (2004) anser att det är 
både personalen och ledningen för en skola som kontinuerligt behöver kompetensutveckling 
inom det mångkulturella kunskapsområdet. Följaktligen att de krav som borde ligga på lärarna 
går ut på att de kontinuerligt utvärderar och utvecklar sina arbetsmetoder och ser 
professionellt på sitt arbete. Författaren har forskat i skolan men jag kan inte se att det skulle 
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vara några skillnader i vikten av fortbildning gällande det mångkulturella kunskapsområdet 
när det kommer till förskolan.  För att dessa krav ska uppfyllas krävs alltså en engagerad 
ledning, jag menar att en bakomliggande faktor till varför vissa av förskollärarna nämner att 
de inte reflekterar över att förskolan de arbetar på innefattar många olika kulturer kan tyda på 
brister hos ledningen.  
 
Hur respondenterna ser på sin egen kunskapsnivå och vikten av denne inom detta område, var 
en annan av mina problemformuleringar i den här studien. Vikten av införskaffande av 
kunskap och vetskap om olika kulturer, de som finns representerade i barngruppen, är ett av 
de resultat som denna studie visar på. Vad gäller fortbildning så menade samtliga 
respondenter att detta var något som var viktigt. Respondenterna ansåg sig vilja ha mer 
kunskap/vetskap om olika kulturer för att skaffa sig en annan förståelse för de familjer de 
möter i förskolan. Hedencrona och Kos Dienes (2003) anser att desto mer vetskap och 
kunskaper som man har om den persons kultur som man samtalar med, desto större förståelse 
kan man skapa sig för vad de säger och varför. Andra menade att tid till att reflektera och 
utbyta erfarenheter tillsammans med kollegor och andra med erfarenhet var det som var mest 
relevant för att utvecklas. Detta är även något som den avhandlade litteraturen framhåller och 
jag menar att det är ett av det viktigaste arbete en pedagog har, att reflektera över sina egna 
värderingar och tillsammans med andra utbyta erfarenheter och reflektioner. En annan viktig 
aspekt som är av stor betydelse i arbetet med kulturell mångfald menar jag är att visa sig 
intresserad och våga fråga. Detta var även något som en del respondenter ifrån båda 
undersökningsgrupperna och författarna i den avhandlade litteraturen belyste.  
 
I regeringens proposition (Prop. 1999/2000:135) framhålls att den nya läraruppgiften består i 
att verka i ett samhälle format av etnisk och kulturell mångfald. Vidare beskrivs att större krav 
på förståelse och respekt är något som migrationen fört med sig, att nya språkliga, etniska och 
religiösa grupper bidrar till behov av en utvidgad sociokulturell kompetens hos alla invånare. 
Om den nya lärarutbildningen med mångkulturell inriktning har lyckas förbereda de snart 
nyexaminerade förskollärarna som ingick i denna studie är något som jag reflekterat kring. 
Utifrån resultaten i min studie skulle man på ett sätt kunna dra den slutsatsen, då jag anser 
deras kunskaper ligger i linje med de verksamma förskollärarna med erfarenhet av kulturell 
mångfald. Men en annan påverkande faktor är att de verksamma förskollärarna inte själva 
verkar lita till sin egen förmåga och förstå att det är dom som besitter erfarenhet. Jag 
reflekterar kring den förskollärare som ansåg sig vilja utbyta mer erfarenhet med pedagoger 
som arbetat med mångfald länge. Det faktum att förskollärarna inte reflekterar och diskuterar 
tillsammans med varandra och tar tillvara på den kompetens de var och en innehar tyder för 
mig på en osäkerhet. Vad gäller förskollärarnas egna kunskaper så uttrycker de just en 
osäkerhet över sina egna kunskaper. En sak som inte är att förringa är det brukssamhälle som 
förskollärarna är verksamma i, en liknande studie i ett stadsområde ger troligtvis inte samma 
resultat.  Merparten av lärarstudenterna hade en önskan av mer erfarenhet i mångkulturella 
förskolor. Med ett undantag då en av lärarstudenterna har erfarenheter av arbete med 
mångfald i förskolan under utbildningen. Mer erfarenhet menar jag är en självklarhet för de 
snart nyexaminerade förskollärarna att eftersträva. Mångfalden finns i alla förskolor och 
resultatet i den empiriska delen visar på att det är av betydelse för alla förskolor att arbeta med 
detta. Jag framhåller att de snart nyexaminerade lärarna utifrån deras uttalanden i intervjuerna 
och i jämförelse med den avhandlade litteraturen har en bra utgångspunkt i arbete med 
kulturell mångfald. Fortsättningsvis behöver denna utgångspunkt fyllas på med mer erfarenhet 
och reflektioner tillsammans med kolleger.  
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Avslutande reflektioner 
Den metod som har använts i denna undersökning är semistrukturerade intervjuer, samtliga 
intervjuer har spelas in för bästa möjliga analysarbete där jag hela tiden haft tillgång till att gå 
tillbaka till vad som sagts. Det möjliggjorde även för mig att under intervjun rikta 
uppmärksamheten mot intervjupersonen och uppföljningsfrågorna. Intervjupersonerna läste 
inte igenom frågorna innan intervjun för att undvika konstlade svar. Syftet med alla 
genomförda intervjuer var att skapa en dialog utan fokus på ”rätta svar”, ett givande samtal i 
ett gemensamt ämne där alla parter har någon form av intresse och jag anser att detta 
uppfylldes. Jag vill även påpeka att gällande den sista frågan i intervjuguiden där 
respondenterna fick tillägga något, så ansåg vissa av dem att detta inte behövdes. Medan 
några tog tillfället i akt att fortsätta diskutera och reflektera kring de ovanstående frågorna. De 
respondenter som fortsatte att reflektera kring ämnet upplevde jag som mer avslappnade i 
slutet av intervjun, mycket användbar data framkom i samtalet under denna fråga. Min 
tolkning av detta är att de som valde att inte kommentera vidare varit avslappnade redan från 
början av intervjun medan de andra hade vant sig mer vid intervjusituationen mot slutet. Jag 
anser därför att en sådan fråga kan vara av relevans i en intervjuguide. Stukat (2005) 
framhåller att kvalitativ forskning ofta kritiseras för att vara alltför subjektiv då resultatet i 
hög grad beror på vem som gjort tolkningen. Det är oundvikligt att analys och tolkningar har 
utförts på nåt annat sätt än utifrån min förförståelse och erfarenheter. Min strävan utifrån mitt 
syfte var att få intervjupersonernas perspektiv i ämnet vi samtalade om samt att söka ny 
kunskap.  
 
Det är av stor vikt utifrån flera olika faktorer att synliggöra verksamma pedagogers upp-
fattningar kring arbete med kulturell mångfald. Som exempel är att förskolans läroplan (Lpfö 
98) betonar mångfaldsarbete i förskolan, tidigare forskning visar på vikten av att 
uppmärksamma alla barns hemkultur för att bland annat stödja barn med utländsk bakgrund 
att utveckla en flerkulturell tillhörighet. Dessutom på grund av vikten av att tidigt i åldrarna 
lyfta fram människors likheter och olikheter på ett positivt sätt, bland annat i syfte för att 
förebygga och förhindra olika former av diskriminering och trakasserier. Det faktum att jag 
även valde att intervjua snart nyexaminerade förskollärare bottnade i det som jag i tidigare 
avsnitt redogjort för, gällande bland annat att det idag ställs högre krav på förskollärarna för 
att verka i en mångkulturell förskola. Jag ville undersöka om lärarutbildningen kunde 
tillgodose dessa krav, vilket jag anser att de gjort på en grundnivå. Jag vill framhålla en annan 
viktig faktor som avser vikten av denna studie som ligger i att det är förskolan som lägger 
grunden för barnens fortsatta skolgång och deras verkan i dagens och framtida samhälle. 
Pedagoger verksamma i alla skolformer behöver färdigheter gällande att förbereda barn för ett 
samhälle med demokrati och tolerans (Norberg, 2000).  
 
Vad gäller skillnader och/eller likheter mellan de båda undersökningsgrupperna så visar denna 
studie att dessa snarare ligger på en individnivå. Detta ansåg jag vara väldigt positivt, innan 
jag hade genomfört denna undersökning var min uppfattning att dessa grupper skulle skilja sig 
mera åt. Vid närmare fundering har jag dock svårt att reda ut på vilket sätt jag förmodade det, 
kanske mina antaganden lutade åt att de verksamma förskollärarna torde sitta på mer 
kunskaper och erfarenheter gällande kulturell mångfald i förskolan. Än en gång bör man dock 
ha i åtanke att undersökningen har genomförts med verksamma förskollärare i ett litet 
samhälle, resultatet i en större stad kan se helt annorlunda ut. Jag anser ändå att 
lärarutbildningen vid Högskolan i Gävle bidragit till en förberedelse av de snart 
nyexaminerade förskollärarna för att verka i förskolor berikade av kulturell mångfald.  
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Sammanfattningsvis belyser den här studien att flera diskurser kan råda samtidigt, de 
intervjuade är positiva till kulturell mångfald samtidigt som den visar att arbetet med den 
kulturella mångfalden ofta ligger vid sidan av den vanliga verksamheten. Studien ger även 
uttryck för att kulturell mångfald i förskolan innefattar familjer från andra länder samt 
familjer ifrån Sverige. Vidare så hade de intervjuade svårt att definiera begreppet 
interkulturellt förhållningssätt, samtidigt som de under intervjuerna framhöll dessa 
egenskaper. Därav tyder studien ändock på att det är viktigt att pedagoger besitter detta 
förhållningssätt, förskolan ska framhålla alla kulturers lika värde och se språklig och kulturell 
mångfald som en tillgång. Denna undersökning poängterar även vikten av att pedagoger 
reflekterar över sina värderingar själva och tillsammans med andra, detta kan bidra till 
införskaffandet av den förståelse som krävs i mötet med barn och föräldrar. Ett annat resultat 
utifrån studien är att vikten av att pedagogerna utbyter erfarenheter och diskuterar dessa kan 
ses som en betydelsefull kompetensutveckling i sig. 
 

Nästa steg  
Under denna studies gång har det uppkommit många saker som jag finner vara av intresse att 
forska vidare inom. För att man på ett djupare plan ska ha möjlighet att beskriva vad den 
mångkulturella inriktningen som de snart nyexaminerade förskollärarna betytt för deras 
förförståelse i ämnet, så bör en jämförande intervjustudie mellan dem som grupp dels 
studenter som studerat andra inriktningar vara av intresse. Jag finner även att det skulle vara 
intressant att genomföra en liknande studie som denna, fast med pedagoger verksamma i en 
större stad för att se vad det resultatet skulle leda fram till. Följaktligen skulle även en 
undersökning mellan flera förskolor innefattande både homogena och heterogena barngrupper 
vara en intressant studie. För att skapa en bredare översikt anser jag att det även skulle vara av 
vikt att undersöka föräldrars syn på förskolan som mötesplats för den kulturella mångfalden.  
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Bilaga 1: Intervjuguide 

Syfte och frågeställningar: 

Syftet med denna studie är att undersöka både hur några förskollärare med arbetsvana i en 
mångkulturell förskola, och snart nyexaminerade förskollärare från en mångkulturell 
inriktning tänker kring att arbeta med kulturell mångfald och interkulturellt förhållningssätt.   
 

• Hur reflekterar verksamma förskollärare från ett litet Gästrikesamhälle och 
lärarstudenter från en mångkulturell inriktning på Högskolan i Gävle när det kommer 
till att arbeta med kulturell mångfald?  

• Hur definierar de begreppet interkulturellt förhållningssätt?   
• Hur ser de på sin egen kunskapsnivå och vikten av kunskap inom detta område?  
• Hur kan eventuella likheter och/eller skillnader mellan de båda undersöknings- 

grupperna komma till uttryck? 
 

Intervjufrågor 
 

o Hur ser din bakgrund ut? 
- ålder, kön  
- år i yrket (för verksamma förskollärare) tidigare praktisk erfarenhet (för 

studerande) 
o Hur ser en mångkulturell förskola ut enligt dig?  
o Vad innebär det för dig att arbeta med kulturer i förskolan? 

- är det viktigt för alla förskolor oavsett om de definieras som mångkulturella 
eller inte? 

- ett av målen i Lpfö98 är att alla barn ska känna delaktighet i sin egen kultur 
och utveckla känsla och respekt för andra kulturer. Hur tolkar du det och vad 
kan det innebära? 

o Hur tänker du kring att arbeta med den kulturella mångfalden i förskolan? 
- vad är viktigt, svårt, roligt och hur agerar du i dessa situationer? 
- Lpfö98 framhåller att förskolan kan bidra till att barn med utländsk bakgrund 

utvecklar en flerkulturell tillhörighet. Hur tolkar du detta och vad kan det 
innebära?  

o Vad anser du att interkulturellt förhållningssätt innebär? 
- reflekterar du över dina egna värderingar om kulturella olikheter? 
- på vilket sätt? 

o Anser du dig förberedd att möta barn från andra kulturer? 
- vad tänker du om kulturkrockar med familjer, exempel? 
- hur tänker du om flerspråkighet? 

o Hur ser du på utbildning/fortbildning när det gäller att arbeta med kulturell mångfald? 
- vad skulle då vara relevant? 
- varför/varför inte? 

o Vad skulle du vilja utveckla hos dig själv i arbete med kulturell mångfald i förskolan? 
- arbetslaget? 

o Är det något du skulle vilja tillägga? 
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Bilaga 2: Informationsbrev 

Gävle den 26 september 2009 
 
 
 
Till dig som verksam förskollärare och lärarstuderande 
 
 
Vill du delta i en studie angående kulturell mångfald i förskolan? 
Förskolan är en plats där den kulturella mångfalden är stor och det är ett ämne som 
Läroplanen för förskolan betonar. Eftersom lärarutbildningen vid Högskolan i Gävle har en 
inriktning som heter skapande möten i mångkulturella barngrupper i förskola så finns det ett 
kunskapsintresse av att undersöka hur både verksamma förskollärare i en mångkulturell 
förskola och snart nyexaminerade lärare från den inriktningen ser på detta.  
 
Därutav syftet för denna studie som är att undersöka hur några förskollärare med lång 
arbetsvana i en mångkulturell förskola, och snart nyexaminerade lärare från en mångkulturell 
inriktning tänker kring att arbeta med kulturell mångfald och interkulturellt förhållningssätt.   
 
Den här studien kommer att genomföras med enskilda intervjuer som spelas in för bästa 
möjliga analysarbete, eventuellt att jag kan behöva återkomma med frågor för att komplettera. 
Det är Dina tankar och/eller erfarenheter kring kulturell mångfald i förskolan som jag vill ta 
del av.  
 
Deltagandet är frivilligt, svar kommer inte att kunna kopplas till enskild individ och det 
insamlade materialet kommer att behandlas konfidentiellt. Den här studien kommer sedan att 
avrapporteras som ett examensarbete inom ramen för lärarutbildningen. 
 
Vid frågor eller funderingar kontakta mig på telefon eller E-mail.  
 
Med vänliga hälsningar 
Anna Engström 
Tel: XXX-XXXXXXX 
E-mail: XXXX 
 
Handledare: 
Bengt Nilsson 
Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi 
Högskolan i Gävle 
Tel: XXX-XXXXXX 
E-mail: XXXX 
 


	INLEDNING
	Syfte och frågeställningar
	Begreppsförklaringar

	TIDIGARE FORSKNING
	Utbildning och kulturell mångfald
	Arbete med mångfald en av förskolans uppgifter
	Samverkan mellan förskola och hem
	Pedagogerna i förskolan
	Sammanfattning

	METOD
	Val av undersökningsmetod
	Utformning av undersökningsmetod
	Pilotstudie
	Urval
	Forskningsetiska principer
	Genomförande
	Bearbetning av intervjumaterial
	Studiens tillförlitlighet

	RESULTAT
	Mångkulturell förskola och flerkulturell tillhörighet
	Arbeta med kulturell mångfald
	Interkulturellt förhållningssätt… vadå?
	Utvecklande av flerspråkighet
	Samarbete med föräldrar
	Fortbildning
	Sammanfattning

	DISKUSSION
	Kulturell mångfald i förskolan
	Pedagogens förhållningssätt
	Föräldrasamarbete
	Fortbildning och kunskaper
	Avslutande reflektioner
	Nästa steg

	REFERENSER

