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Sammanfattning 

Detta examensarbete handlar om förskollärares erfarenheter av mångkulturellt arbete 

i förskolans verksamhet. Förskolorna beskriver hur de arbetar utifrån de olika 

styrdokument som råder i för den svenska förskolan, vad det gäller till exempel 

normer och värden. Syftet med denna undersökning har varit att beskriva och 

analysera förskollärares erfarenheter av olika arbetssätt och förhållningssätt i den 

dagliga verksamheten för att främja barns olikheter, i mångfalds perspektiv. 

Undersökningen bygger på en flerfallsstudie där jag undersöker tre förskolors 

mångkulturella arbete i olika bostadsområden i en medelstor svensk stad. 

Fokusgrupper har använts som datainsamlingsmetod, detta för att erbjuda 

informanterna i studien möjlighet för resonemang och reflektion i det ämnesområde 

som studien fokuserar.  

Resultaten i studien visar att de flesta förskollärarna känner en osäkerhet i hur de ska 

tolka begreppen i studien i förhållandet till förskolornas verksamhet. Det framgår 

även i undersökningen att fallens möjligheter och behov av olika punkt insatser för att 

bedriva en förskoleverksamhet utifrån läroplanens riktlinjer ser olika ut, vilket 

grundare sig på att förskolorna ligger i olika bostadsområden. Anledningen till de 

olika beskrivningarna av arbetssätt och tolkningar vad det råder barns kulturella 

olikheter, är troligtvis deras tolkning av kulturella olikheter. 

I tidigare forskning framkommer det att i dagens mångkulturella och globaliserade 

samhälle behövs ökad förståelse för hur barn söker kunskap, konstruerar identiteter 

och skapar mening. Det har framkommit i studien att några förskollärare tolkar och 

ser på barnens kulturella bakgrund och olikheter på ett sätt som gör att mångfalden 

osynliggörs. Forskningen beskriver även vikten av att lyfta fram likheter och olikheter 

som betydelsefullt för barn, vilket skapar bra förutsättningar för barnen att bli 

toleranta inför varandras kulturer. 

En slutsats i studien är att det finns brister och det framgår även en viss osäkerhet 

om hur arbetet på förskolorna ska bedrivas för att främja barns olikheter. Det 

förefaller att det finns en tendens att det saknas metoder och en medvetenhet om hur 

förskollärarna vill, kan och ska förhålla sig i en förskoleverksamhet i dagens samhälle 

som kräver ökad förståelse. 

 

Nyckelord: Kultur, Mångfald, Interkulturellt förhållningssätt  
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1.Inledning 
 

Dagens mångkulturella och globaliserade samhälle kräver ökad förståelse för hur 

unga och vuxna söker kunskap, bildar sig, konstruerar identiteter och skapar mening 

i livet (Lorentz & Bergstedt, 2006). När en förändring sker innebär det att något är i 

rörelse. Detta handlar om att gestalta hur man i dessa processer hanterar skillnader 

och olikheter av olika slag. Vidare beskriver författarna en förändring som är 

nödvändig för att man ska kunna hantera de utmaningar som man står inför i ett 

postmodernt och mångkulturellt samhälle.   

Detta examensarbete undersöker förskollärares erfarenheter av mångkulturellt arbete 

i förskolan. Med utgångspunkt i ett interkulturellt teoretiskt perspektiv vill jag skapa en 

fördjupad kunskap kring förskollärarnas arbetssätt och förhållningssätt. Förskolan är 

förmodligen en av de första verksamheter i samhället där man möter olika kulturer 

parallellt med att man blir medveten om sin kultur. Genom att lyfta fram såväl 

olikheter som likheter bland barn, ger vi dem möjlighet att utveckla tolerans och 

solidaritet (Bozarslan, 2001). 

 Det är tydligt och framgår att identitetsbegreppet kan tolkas utifrån ett brett 

perspektiv. I föreliggande examensarbete ska identitetsbegreppet förstås som om 

någon säger sig ha en viss identitet innebär det att personen uppfattar sig som, eller 

att andra tillskriver personen samma egenskaper som någon eller några andra och 

har flera personer samma egenskaper så hör de till samma kategori. 

Undersökningen beskriver och behandlar såväl förskollärares arbetssätt och 

förhållningssätt i en förskoleverksamhet i förhållande till barns kulturella olikheter på 

förskolorna. I studien beskrivs även förskollärarnas tankar kring värdegrundsarbete 

på förskolorna. 

1.1 Svenska förskolans interkulturella uppdrag i styrdokument   
I Internationella programkontorets rapportserie nr. 36 Internationalisering i skolans 

styrdokument 2011 framgår det att kunskap om och förhållningssätt till internationella 

frågor har en central plats i svensk skola. I läroplanerna för förskolan, grundskolan 

och gymnasieskolan framgår det tydligt. Ett antal internationella överenskommelser 

har betydelse för den svenska skolans internationalisering. FN har förklarat åren 

2005 – 2014 som ett årtionde för utbildning för hållbar utveckling och i 

Millenniedeklarationen får begreppet en tydlig innebörd. Som en manifestation av 

överenskommelser i Norden, EU och i världen betonas i den svenska skolans 

styrdokument vikten av att lära om internationella frågor och främja utbyten med 

andra länder som en förutsättning för en hållbar utveckling. I skriften Lärande för 

hållbar utveckling I styrdokument för förskola och skola redovisas vad som 

kännetecknar hållbar utveckling och hur skolans nya styrdokument, i de olika 

skolformerna, förhåller sig till detta lärande. 
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I de svenska styrdokumenten för förskolan, grundskolan och gymnasiet framhålls de 

grundläggande värden som ska råda i dessa verksamheter på ett tydligt sätt 

(Internationalisering i skolans styrdokument 2011). I läroplan för förskolan Lpfö 98 

(reviderad 2010) presenteras förskolan som en social och kulturell mötesplats som 

kan stärka och förbereda barnen för ett liv i ett alltmer internationaliserat samhälle. 

Den rådande växande rörligheten över nationsgränser skapar en kulturell mångfald i 

förskolan, som ger barnen möjligheter att grundlägga respekt och aktning för varje 

människa oavsett bakgrund. Det framgår även att en medvetenhet om det egna 

kulturarvet och delaktighet i andras kultur ska bidra till att barnen utvecklar sin 

förmåga att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar. Förskolan kan 

också bidra till att barn som tillhör de nationella minoriteterna och barn med utländsk 

bakgrund får stöd i att utveckla en flerkulturell tillhörighet. 

 Förskolan vilar på demokratisk grund. Vilket innebär att alla som verkar inom 

förskolan ska främja aktning för varje människas egenvärde och respekten för vår 

gemensamma miljö. De värden förskolan ska arbeta med där barnen verkar och lär 

är människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika 

värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga och utsatta. 

Värdegrunden uttrycker det etiska förhållningssätt som ska prägla verksamheten. I 

förskolan ska barnens förmåga till ansvarskänsla utvecklas, så att solidaritet och 

tolerans tidigt grundläggs och även uppmuntra och stärka deras medkänsla och 

inlevelse i andra människors situation. 

 Det är även av stor vikt att förskolan undervisar om miljö- och naturvårdsfrågor. 

Detta för att ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro ska prägla 

förskolans verksamhet. Vilket innebär att förskolan ska medverka till att barnen 

tillägnar sig olika förhållningssätt till natur och miljö samt att de förstår sin delaktighet 

i naturens kretslopp (Skolverket, 2010 s, 7).    

Skollagen och läroplan för förskolan, Lpfö 98 ger förskollärarna tydliga riktlinjer om 

arbetet med den kulturella mångfalden i förskolan och vilka värden förskollärarna bör 

utgå ifrån. Om dessa mål enligt styrdokumenten ska nås eller kanske förbättras i 

förskoleverksamheten anser jag att organisationen måste se över hur 

resursfördelningen i kommunerna fördelas. Eftersom barn och familjer har olika 

behov som ska tillgodoses i en förskoleverksamhet är behovet av punkt insatser 

också olika på förskolor. Att respektera varandras värde och i den gemenskapen 

förstå varandra i förskoleverksamheten kräver olika pedagogiska kompetenser.                                             

Läroplanen för förskolan (Lpfö 98) presenterar förskolan som en kulturell och social 

mötesplats som kan förbereda barnen för ett liv ett alltmer internationaliserat 

samhälle genom att stärka förmågan att leva med och förstå de värden som ingår i 

en kulturell mångfald. Skolverket (2005) har kommit ut med allmänna råd med 

rekommendationer för hur författningar kan tillämpas. Råden är riktade till 

kommunerna och de som arbetar i förskolan. Det tas även upp i målen i Lpfö 98 att 

förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för att alla människor har 
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lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion 

eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. Detta medför 

enligt Skolverket (2005) att förskolan får en stor betydelse för utvecklingen av 

tolerans och solidaritet. Vidare understryks även att ett interkulturellt förhållningssätt 

som betonar kulturers lika värde och ser språklig och kulturell mångfald som en 

tillgång i barngruppen bör genomsyra alla förskolor. Detta förhållningssätt kan inte 

begränsas att bara gälla på förskolor i mångkulturella områden. 

I läroplan för förskolan (Skolverket, 2010) beskrivs uppdraget på ett tydligt 

sätt. Men hur uppfattar förskollärare dessa uppdrag och vad innebär det i en 

förskoleverksamhet att ”följa uppdraget”. Det framstår tydligt att 

förskolepersonal ska arbeta systematiskt och följa riktlinjer i syfte att skapa 

en god förskoleverksamhet. Avsnittet nedan behandlar de egenskaper och 

förhållningssätt som anses ligga till grund för att lärare utbildas för att verka i 

en mångkulturell förskolemiljö. 

 Det uttrycks även en tanke i läroplanen för interkulturalitet: 

Medvetenhet om det egna kulturarvet och delaktighet i andras kultur 

ska bidra till att barnen utvecklar sin förmåga att förstå och leva sig in 

i andras villkor och värderingar. Förskolan kan bidra till att barn som 

tillhör de nationella minoriteterna och barn med utländsk bakgrund 

kan få stöd i att utveckla en flerkulturell tillhörighet (Skolverket 2006, 

s.8). 

Citatet ovan bekräftar att försöka förstå och sätta sig in i andras handlingar 

och bemöta det med respekt, har en stor betydelse i ett interkulturellt 

arbetssätt. 

1.2 Förnyad lärarutbildning 

 I propositionen En förnyad lärarutbildning (Prop.1990/2000:135) 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. 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 den nya läraruppgiften består i att verka i 

ett samhälle format av etnisk och kulturell mångfald. 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. 

Dessutom belyses att det är lärarnas uppgift att utmana barns föreställningar och 

visa på olika kulturerfarenheter, språk och kulturmöten. 

 Biegstans 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 Södertörn högskola. De menar att 
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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 

skolinspektions kvalitetsgransknings rapport (2012:7) står det att det pedagogiska 

och strategiska ledarskapet är viktiga faktorer för förskolan arbete. Det finns ibland 

ett motstånd mot nya idéer. Studien visar att personalen i förskolan behöver 

beredskap för att kunna möta omvärldens förändringar. De är påfallande i studien att 

många förskolor, vare sig det har mycket homogena grupper, socioekonomiskt och 

etniskt, eller grupper med stor heterogenitet, inte har ett medvetet interkulturellt 

förhållningssätt.  

En definition på ett interkulturellt arbetssätt av Myndigheten för skolutveckling lyder: 

Ett interkulturellt arbetssätt innebär att vara medveten om sin roll 

utifrån sin egen etniska bakgrund och att förstå hur ett mångkulturellt 

samhälle kan återspeglas i förskolan. Att stimulera barnen att 

använda sina språk är en viktig del i det. Då språk, identitet och 

lärande är så tätt sammanlänkade, måste vi ge barnen, som har ett 

annat modersmål än svenska, möjligheter att utveckla sina språk 

(Skolverket 2006, s.12). 

Citatet ovan betonar vikten att som förskollärare i dagens samhälle bevara 

sin nyfikenhet och intresse inför omvärldens alla fenomen. Där språkets 

mening och barns identitetsskapande är i fokus.  

I inledningstexten ovan har jag redovisat för vad de olika styrdokumentens 

riktlinjer för förskolan framhåller är av stor betydelse för förskollärare att 

förhålla sig till i en förskoleverksamhet, med fokus på det grundläggande 

värden som läroplanen för förskolan innehåller. Identitetsbegreppet förklaras 

och beskrivs utifrån litteratur med utgångspunkt i ett interkulturellt teoretiskt 

perspektiv. Inledningsavsnittet innehåller även en begreppsförklaring där 

återkommande begrepp som fortlöper i texten i detta examensarbete 

beskrivs. 

1.3 Begreppsdefinition 

Inledningsvis vill jag förklara några begrepp som är vanligt förekommande i denna 

studie. Begreppen kan ha olika betydelser beroende på inom vilket ämnesområde 

och i vilken situation de används och därför är det betydelsefullt att klargöra vad jag 

avser med begreppen i studien.   

1.3.1 Kultur  

 Lahdenpäre (2004) presenterar begreppet kultur som ett isberg med synliga och 

osynliga delar. Till de synliga delarna hör artefakter (produkter som maträtter, musik 

och byggnader), traditioner (ritualer och upprepade beteendemönster) samt 

tänkande och språket (historier, humor, jargong). Till de osynliga delarna hör normer 

och värderingar (värdesystem, trosföreställningar), kommunikation (relation), 
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känslouttryck (sinnesstämningar, känsloyttringar). En bredare definition uttrycker att 

kultur uppkommer där det finns människor, det är all verksamhet och alla aktiviteter 

som existerar och upprepas bland och mellan människor (Jansson, 2002). Den 

förklaringen koncentrerar sig inte bara på att en kultur blir lika med en invandrargrupp 

i en klass eller en barngrupp. Benckert, m.fl. (2008) beskriver att kultur kan definieras 

som i samhällets rådande värderingar och uppfattningar, människors sätt att uttrycka 

sig och lösa problem. Kultur är också det sätt man lärt sig att bemöta andra 

människor på. Vidare menar det att kulturen inte är något fast, utan den förändras i 

mötet med andra kulturer och i takt med samhällets utveckling. 

1.3.2 Mångfald 

Mångfalden menar Ellneby (2007) är något positivt, acceptabelt och spännande, 

genom att vi ser alla olika ut, har olika funktionshinder, talar olika språk osv och hon 

förespråkar att jämföra likheter och olikheter är aldrig fel. Vidare beskriver hon att 

mångfald även handlar om utforskande och lärande. Lunneblad (2009) konstaterar 

att mångfald som begrepp även kan innefatta språk, religion samt de livserfarenheter 

som finns bland invånarna i samhället. Bozarslan (2001) beskriver vikten av att lyfta 

fram likheter och olikheter, vilket skapar bra förutsättningar för barnen att bli toleranta 

inför varandras kulturer.  

 1.3.3 Interkulturellt förhållningssätt 

Ett interkulturellt förhållningssätt är ”en syn som betonar kulturers lika värde och som 

ser språklig och kulturell mångfald som en tillgång” (Skolverket, 2005:35). Vidare 

säger man här att kommunen bör ”särskilt uppmärksamma att barn med annat 

modersmål än svenska erbjuds kontinuerligt modersmålsstöd” (Skolverket, 2005:34). 

I ett interkulturellt synsätt finns inte enkla facit och regler, men personalen bör 

tillsammans med föräldrarna formulera, eller på något sätt komma fram till 

accepterande krav på förhållningssätt till barnen och verksamheten (Myndigheten för 

skolutveckling, 2006). Ett interkulturellt förhållningssätt är att skifta fokus från elevers 

kulturbakgrund till lärares medvetenhet om den egna kulturen. Vidare nämns att 

förskollärare behöver utveckla detta förhållningssätt för att kunna stödja barnen att 

utvecklas i en dubbel kulturtillhörighet (Skolverket 2006,s.14)  

1.4 Syfte och övergripande frågor  

Syftet är att beskriva och analysera förskollärares erfarenheter av olika arbetsätt och 

förhållningsätt i den dagliga verksamheten för att främja barns olikheter. 

De frågeställningar som kommer att behandlas i studien är följande: 

 

 Hur arbetar och vilka erfarenheter har förskollärare kring normer och värden 

och hur förmedlas det utifrån uppdraget i styrdokumenten för förskolans 

verksamhet? 
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 Hur gör och beskriver förskollärarna sina erfarenheter i förskoleverksamheten i 

förhållandet till barns kulturella olikheter, i mångfalds perspektiv? 

 

1.4.1 Disposition 

Detta examensarbete har som avsikt att beskriva i en jämförande flerfallsanalys tre 

förskolors arbete och erfarenheter kring normer och värden, även hur detta förmedlas 

utifrån uppdraget i styrdokument för förskolans verksamhet. Studien behandlar även 

förskollärarnas erfarenheter i förskoleverksamheten i förhållandet till att främja barns 

kulturella olikheter. I kapitel ett beskrivs även syftet och övergripande frågor som 

behandlas i examensarbetet. 

Kapitel två: Här redovisas ett avgränsat urval av forskning runt fältet kulturell 

mångfald i förskolan. I avsnittet skildras de nu moderna samhällets behov av tanke 

sätt i förskoleverksamheten där barns identitetsskapande betraktas utifrån olika 

perspektiv. 

Kapitel tre: I detta kapitel redovisas hur undersökningen genomförts och här 

motiveras även studiens metodval. Undersökningsgrupp, genomförande, bearbetning 

av data och etiska ställningstaganden och studiens tillförlitlighet redovisas i kapitlet. 

Kapitel fyra: Här presenteras undersökningens resultat. Först beskrivs resultaten från 

respektive fallförskola. Sedan följer en jämförande flerfallsanalys. 

Kapitel fem: Examensarbete avslutas med kapitel fem som inleds med en 

metoddiskussion. Därefter följer en diskussion med utgångspunkt i undersökningens 

resultat i relation till tidigare forskning och mina slutsatser i samband med detta. 

Kapitlet avslutas med förslag till fortsatt forskning. 

                   

 
 

 

 

 

 

 

 



7 
 

2. Bakgrund 
 

I detta kapitel redovisas ett avgränsat urval av forskning runt fältet kulturell mångfald i 

förskolan. Inledningsvis beskrivs vad forskningen studerar i interkulturell pedagogik.  

Sedan skildras det nu moderna samhällets behov av olika tankesätt i förskolan och 

även vilken påverkan de har på individens utveckling och lärande.  

2.1 Teoretisk utgångspunkt: det interkulturella pedagogiska perspektivet 

I denna del redogörs för vad interkulturell pedagogik är, hur det har utvecklats i 

Sverige och vad målet med detta har varit och fortfarande är. Det jag först tar upp i 

detta avsnitt är vad man studerar i interkulturell pedagogik. Vidare det syn och 

tankesätt det interkulturella perspektivet omfattar. 

För att kunna förstå vad som händer i de mångkulturella lärandemiljöerna behövs 

lämpliga forskningsperspektiv. Pedagogik som vetenskap har vuxit i takt med det 

moderna samhällets utveckling. Sveriges första professor i pedagogik var etablerad 

1910. Det är först nu på 1990-talet som man har märkt behov av interkulturellt 

pedagogisk forskning (Lorentz & Bergstedt 2006, s. 32-36). Det man studerar i 

interkulturell pedagogik är socialisation, lärande och undervisning i ett mångkulturellt, 

multietniskt, globalt och interkulturellt sammanhang för att bygga upp en kompetens 

hos pedagoger. Målet är att relatera kulturella faktorers inverkan på individens 

utveckling och lärande (Lahdenpäre 2004, s.14). Forskningen tar sin utgångspunkt i 

de förändrade samhällsvillkoren. Interkulturell pedagogisk forskning ifrågasätter det 

dualistiska tankesättet inom den traditionella västerländska pedagogiska forskningen. 

Under 1990-talet har begreppet hybrid/hybriditet som enligt Homi K. Bahbha kan 

förklaras som två ursprungssituationers ”möte” med en tredje situation, nämligen 

hybriden. Vidare menar han att de två ursprungen inte är viktiga, det är det tredje 

tillståndet som för potentiell förnyelse med sig. Detta begrepp har alltmer blivit ett av 

nyckelbegreppen inom olika former av kulturkritik, postmoderna och postkoloniala 

analyser, vilka avser att analysera kulturell identitet, men också i den offentliga och 

allmänna diskursen om kultur, etnicitet och sociala rörelser (jfr Anthias, 2001).  

Kulturteoretikern Bhabha använder sig av vad han benämner det tredje rummet som 

kan jämföras med hybriditetsbegreppet. Det tredje rummet är ett begrepp som avser 

att diskutera och analysera ett tillstånd där ambivalent och motstridigt 

identitetsskapande och översättningsarbete äger rum. Det är inom detta ”tredje rum” 

som ny kunskapsproduktion enligt Bhabha kan äga rum. Med det menar han själva 

”sömmarna” mellan kolliderande kulturer, gränsområdet som låter något nytt uppstå, 

någonting nytt och oigenkännligt eller ett nytt område för förhandling om betydelser. 

Han menar att i detta ”område mellan världarna” just i ”sömmen” i det produktiva 

stället, formas och reformeras nya kulturella identiteter i ett ständigt tillstånd av 

blivande. Det öppnar upp för ett tänkande om nya och oväntade meningsskapande 

konstruktioner, inte minst avseende språk och identitet (Lorentz & Bergstedt). 

Forskningen synliggör även det etnocentriska och dualistiska föreställningarna samt 
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värderingarna i skolan och utbildningen. Vidare vidgas den förståelse av hur kunskap 

konstrueras i interkulturella lärandemiljöer både av lärare och av elever (Interkulturell 

pedagogik 2009). 

2.2 Barns identiteter 

 Uppfattningen om identitetens enhet, sammanhang och överensstämmelse av 

subjektets konstruktion som Mead med flera framställde det, ifrågasätts numera inom 

postmodern teoribildning. Subjektets, dvs. identitetens enhet, framstår som en 

fantasivärld och istället utgår teorier om identitetskonstruktioner från identiteten som 

mångfaldig, splittrad, motsägelsefull och många gånger förhållandevis obestämd 

(Hall, 1992; Bauman, 2004). Von Brömssen (Lorentz & Bergström, 2006) poängterar 

att identitetsbegreppet är av intresse i vår tid som utmärks av globalisering, migration 

och ökade kulturella flöden. I forskningen nämns multipla identiteter vilket innebär att 

samma person kan ha flera identiteter men i olika situationer (ibid). Vidare visas i 

forskning att det betraktas som en tillgång att ha multipla identiteter jämfört med att 

betraktas som monoidentitetisk då förmågan att se utifrån olika perspektiv och 

överskrida olika kulturella koder ses som en stor tillgång. Identiteter produceras i 

relation i samspel mellan individer, grupper och samhällen där likheter, skillnader 

upprättas och tilldelar olika innebörder till deras och andras identiteter (ibid). Att vara 

förskollärare idag innebär att du är den första läraren som barnet möter och därmed 

en betydelsefull och viktig förebild för barnen. I rollen av förskollärare förväntas du 

se, höra, lyssna, förstå, respektera, acceptera och framför allt visa intresse för alla 

barn. Att förskolan och barngruppen är mångkulturell innebär att den består av och 

omfattar flera kulturer som barnen och föräldrar bär med sig. Dessa kulturer behöver 

inte nödvändigtvis relateras till kulturer olika länder emellan, utan även utgöras av 

olika sociala relationer, värderingar och erfarenheter hos människor. Barns kulturella 

olikheter ställer givetvis krav på personalen i förskolans verksamhet. Att synliggöra 

och förstärka varje barn kultur så att det får känna stolthet och trygghet i sig själva är 

en stor utmaning i förskolläraryrket. 

 2.3 Interkulturell pedagogik på förskolan 

Enligt Lahdenpäre (2004) innehåller pedagogik som ämne allt som har med lärande, 

utveckling, vägledning, handledning, undervisning och fostran att göra. Interkulturell 

pedagogik betraktas vidare av henne som ett övergripande begrepp som omfattar 

interkulturellt lärande, interkulturell kommunikation, interkulturell undervisning, 

mångkulturell skolutveckling och interkulturell pedagogisk forskning. Det som 

studeras inom interkulturell pedagogik är socialisation, lärande och undervisning i ett 

mångkulturellt, multietniskt, globalt och interkulturellt sammanhang. Detta studeras 

enligt Lahdenpäre för att pedagoger ska kunna redogöra för hur kulturella faktorer 

påverkar individens lärande och utveckling. Syftet med interkulturell pedagogik är 

bland annat att öka kompetensen hos pedagoger för att de ska kunna förstå hur 

kulturella faktorer inverkar på individers utveckling och lärande. Vidare menar 

Lahdenpäre att interkulturell pedagogik är ett ämne för alla utbildningar och inte bara 

för förskolan och skolan utan för hela högskolans verksamhet, och inte minst för 
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lärarutbildningen efterson ämnet relaterar till ett samhälle i förändring. Lorentz och 

Bergström (2006) beskriver det som att den interkulturella pedagogiken går 

motströms vad det gäller den traditionella svenska pedagogiken som länge har 

uppfattats som den som bestämmer vad som ska gälla i skolans värld. 

Förskolans uppdrag skriver Lunneblad (2009) gäller bland annat att bemöta varje 

barn utifrån deras egna individuella förutsättningar. Pedagoger som arbetar på en 

förskola kan inte representera mångfald i alla de varianter som råder. Han belyser 

även att det bör finnas en förståelse när det gäller förskolans styrdokument att dessa 

är formulerade av politiska partier och att läroplanerna är summan av vad den 

rådande makten ställer för krav på landets förskolor. Det är dock inte de fina 

formuleringarna i läroplanen som sätter käppar i hjulet för pedagogerna i deras 

arbete på förskolan. Det beror snarare på outtalade normer, värderingar och 

föreställningar som vad som är normalt och naturligt i samhället/förskolan. 

Föreställningar och värderingar som kan ligga till grund för att osynliggöra vissa 

kulturella grupper. I Skolinspektionens rapport (2012:7) står att den nya skollagen 

och den reviderade läroplanen innebär att alla förskolors ledning och personal har 

behövt orienterats sig förändringarna i de statliga styrdokumenten och skaffat sig 

kunskap om vilken innebörd de får för det pedagogiska arbetet i förskolorna. 

2.4 Kritiska aspekter gällande normalisering i förskolans verksamhet 

Markström (2005) skriver att förskolan kan beskrivas som en normaliseringspraktik, 

vilket innebär verksamheter där normalisering framträder i samspelet mellan aktörer 

och strukturer. Vad som är normalt är dock situationsbundet. Något som är 

problematiskt i ett sammanhang kan anses vara positivt i ett annat. Vad som är 

socialt acceptabelt är under ständig förhandling. Dock finns det här flexibilitet inom 

vissa gränser, till exempel är det svårt att ändra kulturella traditioner, normer och 

värden. På institutioner som förskolor är normalisering ett ständigt inslag genom att 

vissa sanningar och sociala ordningar är en förutsättning för verksamheten. Palla 

(2011) skriver att resultatet av hennes avhandling visar att det barn som bedöms 

inom förskolan diskurser och ramar ofta blir betraktade som olikt, att barn ofta utifrån 

vem som talar får olika identiteter. Barnet får utrymme eller begränsningar att forma 

sig själva och skapas i relation till den normaliserande praktiken. Det finns utrymme 

för barn att vara annorlunda så länge variationen inte blir för stor, för markerad eller 

för stark, eller bryter för mycket mot förskolans normer och regler. Förskolans 

tradition är att sätta barnet i fokus och tidiga insatser för barn är något som ses som 

positivt och nödvändigt för en god utveckling. I sin ansträngning efter att följa 

förskolans uppdrag blir det viktigt för personalen att skilja ut sådana beteenden och 

handlingar som blir synliga i sina olikheter och skillnader. I linje med Palla (2011) 

belyser Aycan (2001) att förneka olikheter innebär att förneka sidor hos varandra och 

därmed varandras identiteter. Hon menar att det är viktigt att vi inte låtsas som om 

olikheterna inte finns, antingen det gäller barn, föräldrar eller pedagoger. 

 Dahlberg och Lenz Taguchi (1994) beskriver att den svenska förskolan har präglats 

av två dominerande sätt att se på barn. Det första är: ”barnet som natur” vilket 
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innebär en föreställning om att allt finns naturligt inom barnen och bara det får 

utrymme att agera, leka och skapa fritt så kommer de att lära och utvecklas. Det 

andra är: ”barnet som kultur- och kunskapsåterskapare” där barn framhålls som 

tomma kärl som passivt inväntar att den vuxne skall ge dem kunskap och kultur. 

Lenz Taguchi (1997) menar att inom den svenska förskolan finns en blandning av 

dessa synsätt, men hon belyser också att ett tredje: ”barnet som kulturskapare” börjat 

få fotfäste inom förskolan. Vidare beskriver hon att den religion eller det politiska 

system som dominerar i en viss kultur också sätter avtryck i hur vi ser och förstår vår 

omvärld. Dessutom görs en liknelse av förskolans verksamhet där hon menar att de 

pedagogiska teorier som förskolan väljer att förhålla sig till, också påverkar hur vi 

förstår och ser på verksamheten. Taguchi menar att det är betydelsefullt att förstå att 

man som förskollärare alltid är delaktig i alla val som görs på förskolan. Hon betonar 

att barnsyn och förhållningssätt är mänskliga, sociala och samhälleliga 

konstruktioner. 

Förskollärare ska enligt Dahlberg m.fl (2002) behärska konsten att aktivt lyssna och 

se samt ställa frågor och utmana barnen. Genom detta ska de göra barnen medvetna 

om att det finns en mängd olika perspektiv och flertydigheter i vår omvärld. Genom 

denna insikt ökar enligt författarna barns förmåga att välja och konstruera sin 

förståelse och mening. Detta medför att barn kan se nya i komplexa situationer och 

konstruera kunskap i sin egna lokala situation. Vidare menar de att kunskap skapas 

genom att människan står i relation och dialog med världen och att förundran är den 

främsta förutsättningen för kunskap, erfarenhet och lärande. 

2.5 Olika modeller och metoder på förhållningssätt 

 I dagens samhälle krävs många olika pedagogiska kompetenser för att hjälpa till att 

lösa olika problem utifrån ett samhälleligt perspektiv. I detta samhälle verkar många 

olika förskoleverksamheter. Lorentz, (2012) beskriver att det har blivit alltmer tydligt 

att det är kunskap om kommunikation och bristen på förståelse för medborgarnas 

vardagliga bekymmer och besvär som har blivit en av de viktigaste frågorna för 

dagens politiker och makthavare. Perry och Southwell (2011) sammanfattar 

forskningslitteraturen om vad interkulturell kompetens bör omfatta. De anser att 

interkulturell kompetens är i allmänhet relaterade till fyra dimensioner: kunskap, 

attityder, färdigheter och beteende. Nordenmark och Rosén (2008) skriver att 

huvudmannen för de verksamheter som omfattas av skollagen är skyldig att se till att 

inget barn utsätts för diskriminerande behandling, trakasserier eller andra 

kränkningar av andra barn, elever eller personal. I arbetet mot kränkande och 

diskriminerande behandling i skolan har huvudmannen krav på sig att upprätta en 

likabehandlingsplan. Elmeroth (2006) skriver att diskriminering är sprungen ur idéer 

om att det finns någon slags normalitet. Att vara normkritisk handlar om att utmana 

de normer som har förhandlats fram i mellanmänskliga relationer. Det handlar också 

om att granska den verksamhet man arbetar i och särskilt de system som genererar 

positioner. Att sakligt undersöka budskapet kring de normer som finns kan vara 

starten på ett normkritiskt samtal och lärande. Nordenmark och Rosén (2008) menar 
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att ett normkritiskt perspektiv handlar om att ifrågasätta det som är och reflektera 

över det som genom upprepningar återkommer och som kallas normalt. Att 

ifrågasätta normer i en verksamhet kan stöta på motstånd. Det är dock mycket 

väsentligt att se in i den egna verksamheten och se på hur man som pedagog 

handskas med olika situationer och jargonger som förekommer.  

2.6 Förskolan och mångfalden 

 Lorentz forsknings orientering ”Interkulturell pedagogisk forskning i det 

mångkulturella Sverige” (2002) ger en översikt över den interkulturella pedagogiska 

forskning som gjorts i Sverige under de senaste åren. I den kan jag utläsa att 

förskolan är underrepresenterad som forskningsfält inom den pedagogiska 

forskningen med mångkulturell eller interkulturell inriktning.  

Benckert, m.fl. (2008) menar att Sverige är ett mångkulturellt land där människor med 

olika bakgrunder och erfarenheter möts. Förskolan är representant för Sverige och 

förr eller senare kommer alla förskollärare att möta barn med annan kulturell 

bakgrund där en medvetenhet och kunskap kring hur man på ett bra sätt bemöter 

och arbetar med barn som har en annan kulturell bakgrund är av betydelse. Benckert 

m.fl. menar vidare att arbetet som förskollärare i förskolan idag innebär att kunna 

vara öppen för olikheter, men man bör även vara medveten om den egna kulturen då 

den påverkar det pedagogiska arbetssättet. I den egna kulturen och vårt kulturarv 

finns våra värderingar och normer och de är de som styr vårt handlande. Vidare 

menar de att hur förskollärarna möter och arbetar med barn i förskolan har stor 

betydelse, eftersom förskolan är barnens första skola och ska lägga grunden för det 

livslånga lärandet. De menar att för att detta arbete ska kunna utvecklas och ske på 

ett gynnsamt sätt för barnen, behöver förskollärarna inta ett interkulturellt 

förhållningssätt och möta andra med respekt och utan förutfattade meningar. 

Verksamheten ska ta tillvara alla språk och kulturella perspektiv ska respekteras och 

ses som viktiga. Förskolan och verksamheten ska baseras på förståelse och 

möjliggöra för en miljö där olikheter synliggörs, tillåts och accepteras. 

I Katarina Gustavssons avhandling Vi och dem i skola och stadsdel 2006 beskrivs 

barns sociala identiteter i en förort med segregerade skolor och statsdelar. Barn 

tillbringar stor del av sin vardag i skolan och i stadsdelen. Ambitionen med 

avhandlingen är att bidra till ökad kunskap om barns uppväxtvillkor och vardag utifrån 

barnen som aktörer. Katarina beskriver att hon förstår segregation som en process 

där olika aktörer, inklusive barnen, deltar att konstruera åtskillnad mellan grupper av 

olika slag. I studien beskrivs hur sociala identiteter förklaras och diskuteras i olika 

kontexter. Detta känns viktigt att ta fasta på eftersom barn många gånger har 

begränsade möjligheter, både avseende sina fysiska och psykiska resurser och 

utifrån sina sociala resurser, och ofta har barn ytterst liten makt. Däremot innebär att 

betona barn som aktörer, att se hur även barn ingår i och på olika sätt hanterar 

strukturer. Strukturer som skapas och återskapas när människor, även barn, lever i 

och förhåller sig till sina olika sociala och materiella omständigheter i ett givet 

samhälle (Pérez Prieto, 2000). Det är viktigt i sammanhanget att vi vet att inte alla 
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barn agerar och gör på samma sätt. Det sociala livet är betydligt mer nyanserat och 

komplicerat och därför är det viktigt att ingående studera barns olika agerande och 

erfarenheter av sin vardag (Melander 2004). 

 Interkulturella pedagogiska forskningen tar sina centrala utgångspunkter i de 

förändrade samhällsvillkor som skapat ändrade villkor för både lärare och lärande. 

Den interkulturella pedagogiska forskningen uppgift är bland annat att tydliggöra 

etnocentriska och dualistiska föreställningar och värderingar i skolan och utbildning, 

vilket kan bidra till nya förhållnings- och tillvägagångssätt för att lösa ”problem” i 

dagens mångkulturella skolor. En annan uppgift är att vidga förståelse av hur 

kunskap konstrueras i interkulturella lärandeprocesser, vilka slag av kunskap som 

upplevs som viktiga och hur man använder sig av likheter, olikheter och gränser i 

dessa kunskapskonstruktioner. Utifrån ett Poststrukturalistiskt perspektiv har språket 

blivit allt mer betydelsefullt när det gällt att analysera pedagogiska processer. 

Elisabeth Nordin-Hultman (2004) nämner att betydelsernas innebörd varierar i olika 

tider och inom olika kulturer, samhällen, klasser och praktiker. Språket kommer alltid 

först, eftersom vi inte kan skapa mening utan vårt (kulturspecifika) språk. Hon menar 

att språket ger oss möjlighet att skapa betydelse. Att analysera språket är ett sätt att 

bearbeta och skapa medvetenhet kring kulturellt förgivet tagna värderingar och 

attityder. Bevarandet och förändringen av mönster söks i de konkreta kontexter där 

språket sätts i spel. En sådan forskningsstrategi har särskilt visat sig fruktbar inom 

områden som berör genus, etnicitet och mångfald. 

De senaste åren har poststrukturalistiskt perspektiv visat sig vara väl användbara när 

det gäller att förstå konstruktion av mening, identitet, kön, etnicitet och andra 

fenomen som traditionellt räknas som viktiga inom det pedagogiska 

forskningsområdet (Tauguchi 2006, Bergstedt 2005). 

Istället för att söka ”sanningen om ett samhällsfenomen bör man studera diskurser, 

dvs. historiska och kontextuella förutsättningar för att något ska betraktas som sant 

och möjligt. Diskurs innebär i ett poststrukturellt sammanhang innebörden och 

betydelsen i det som sägs, det vill säga vad vi menar och hur detta påverkar vårt 

handlande. Diskursen blir avgörande för vårt sätt att konstituera vår omvärld på 

specifika sätt, i specifika sammanhang, i enlighet med innebörden i diskursen. 

Diskursen förändras ständigt och olika kontexter domineras av olika meningsbärande 

diskurser (Tauguchi, 2006). 

Jonas Steira, Marja-Terttu Tryggvason, Margareta Sandström och Anette Sandberg 

beskriver i sin studie förskollärares arbete med avseende på etnisk och kulturell 

mångfald. Studien visar på en växande oro bland lärarna om hur man hanterar en 

alltmer mångfacetterad förskolas befolkning. På en mer allmän nivå: har det senaste 

decenniets boom i kurser genus pedagogik ingen motsvarighet när det gäller 

interkulturellt lärande (Sandström, Sandberg, Tryggvason och Steir 2012). Således 

finns det idag många förskolor som är mångkulturella i sin elev sammansättning, men 

få som arbetar systematiskt med frågor om etnisk och kulturell mångfald. Vidare 
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menar de om förskolan vill vara ”interkulturell”, så måste förskollärarna våga använda 

pedagogiska möjligheter, när det kommer till innovativ undervisning om kultur och 

interkulturell växelverkan. Med andra ord, de måste flytta från pedagogisk retorik till 

pedagogisk praktik och därmed ta på sig utmaningen om vad identitetsskapande 

innebär i en förskoleverksamhet.  

2.7 Sammanfattning 

I takt med att Sverige har blivit ett mer mångkulturellt samhälle har behov av nya 

undervisningsmetoder uppstått. Förskolan fungerar som barnens första och viktigaste 

lärandeinstans och därmed är det av yttersta vikt att lärande sker utifrån ett 

interkulturellt förhållningssätt. I förskoleverksamheten ska barnen bemötas utifrån 

deras egna individuella förutsättningar. Ur ett interkulturellt perspektiv är det tydligt att 

inte förneka olikheter utan vi ska bejaka dessa för att bekräfta varandras identiteter. 

Forskningen i min studie visar på behov av förståelse för att olika 

arbetssätt/förhållningssätt i förskoleverksamhet är av stor betydelse. Där alla barn 

och vuxna ska mötas med respekt och utan förutfattade meningar. Barns rättigheter 

har på senare tid kommit i blickpunkten för såväl den pedagogiska forskningen som 

utvecklingsarbete i förskolan. I FN:s barnrättskonvention (1989) slås fast att barnet är 

en samhällsmedborgare med demokratiska rättigheter, vilket innebär rätten att 

uttrycka sin mening och mötas med respekt för den. 

 Alla barn leker och lär på varierande sätt i en förskoleverksamhet. Ur ett 

poststrukturalistisk synsätt ska barnet ”mötas” i deras ”undrande” för att kunna få 

möjlighet att konstruera sina olika  kunskapssökanden. Det handlar också om att 

fokusera på de ämnen, material och miljöer som kan sätta igång aktiviteter som 

förundrar och utmanar barnen. Även ett ifrågasättande av rådande normer och 

strukturer i samhället är av betydelse utifrån ett poststrukturalistiskt perspektiv. 
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3. Metod 
 

I detta kapitel redogörs för val av metod och tillvägagångssätt. Inledningsvis beskrivs 

val av metod samt undersökningsgrupp och därefter redovisas studiens 

genomförande samt bearbetning av intervjumaterial. Kapitlet avslutas med ett avsnitt 

som handlar om etiska ställningstaganden. 

 Sökningar i databaserna Libris, Higgins, Erik samt Diva har gjorts på nyckelorden 

interkulturell pedagogik, interkulturellt förhållningssätt, förskola samt mångkulturell. 

Detta har gjorts för att få en större inblick i det som studien fokuserar. Då syftet med 

denna studie var att få förskollärares beskrivningar kring normer och värden i en 

förskoleverksamhet där det skapas mötesplatser och inkludering. Även hur förskolor 

gör och beskriver sin förskoleverksamhet i förhållandet till att främja barns kulturella 

olikheter. Sökningarna på dessa nyckelord gjordes för att jag anser det är mycket 

aktuella i dagens samhälle och förskoleverksamheter. Barnens olikheter och likheter 

ska lyftas i olika sammanhang, där även barnens olika kunskapssökande tar sig flera 

uttryck. För att kunna bejaka dessa behov både i arbetet med samspelet mellan 

människor/barn och av de strukturer som formar en förskoleverksamhet uttrycks 

kompetensutvecklings behov i ämnesområde av dessa verksamheter. Det framgår 

även i studien en viss skillnad i resultaten mellan förskolorna, vilket redogörs i den 

jämförande resultatdelen.  

3.1 Metodval 

Undersökningen bygger på en fler-fallstudie där jag undersöker tre förskolors 

mångkulturella arbete. Studien är genomförd på förskolor i tre olika bostadsområden i 

en medelstor svensk stad.  

En fallstudie är en undersökningsmetod i form av en detaljerad undersökning av ett 

eller några fall. I denna studie genomförs en fler-fallstudie, där resultaten bygger på 

en jämförande analys mellan de resultat som undersökningen fokuserar. Denna 

information och kunskap kan nås genom en fallstudie, som rör den komplexitet som 

ämnas studeras (Bryman, 2011). Tanken med detta är att lyfta fram likheterna och 

skillnader som framträder mellan fallen. Yin (2009) menar att behovet av fallstudier 

uppstår av viljan till att förstå komplexa och sociala problem. Då det är intressant att 

öka förståelsen för aktuella omständigheter samt komplexa och sociala problem 

(Yin). 

 Patel & Davidsson (2003) skriver i forskningsmetodikens grunder om att fallstudier 

innebär att undersökningen som sker görs i en mindre avgränsad grupp, av en 

individ, en organisation eller en situation. Dessutom så utgår man från i en fallstudie 

ett helhetsperspektiv och försöker erhålla så täckande information som möjligt. Detta 

innebär att fallstudier undersöker ett större antal variabler i detalj på ett mindre antal 

individer. Enligt Rosenqvist och Andrén (2006) används fallstudier när man ämnar få 

en fördjupad information inom ett ämnesområde. Fallstudier ger ett resultat om hur 
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det kan vara, resultaten gäller det fall som undersökts och är alltså inte 

generaliserbara. Valet av metod baseras på att studiens syfte är att undersöka i olika 

bostadsområden tre förskolors erfarenheter av mångkulturellt arbete i förskolan. 

Syftet med föreliggande examensarbete är som tidigare nämnts att undersöka 

förskollärares erfarenheter av mångkulturellt arbete i förskolan i olika 

bostadsområden. Anledning till mitt val av fokusgrupper är att kunna ge mina 

informanter möjlighet för resonemang och utveckling i ett visst ämnesområde.   

3.2 Fokusgrupper som datainsamlingsmetod 

I min undersökning har jag tagit del av en Fog-rapport är en rapportserie som utges 

oregelbundet i löpande nummerserie och innehåller mer preliminära presentationer 

av forskningsresultat och forskningsöversikt (Ingrid Hylander, 2001). Det finns 

förhållandevis lite forskning direkt på fokusgrupper. Men den samlade 

socialpsykologiska forskningen som finns kan ge många ledtrådar till risker, 

begränsningar och fördelar med fokusgrupper. Enligt Morgan (1997) kan 

fokusgrupper betraktas som en kvalitativ data- insamlingsmetod som ligger 

någonstans mitt emellan ostrukturerade intervjuer och deltagande observationer. 

Metoden har sitt ursprung i sociologisk och massmedial forskning från 40-talet.  

Millward (1995) menar att data från fokusgrupper kan förstås dels utifrån 

grupprocessen (det som händer mellan individerna och det som händer i individen), 

dels utifrån det innehåll som diskuteras. Millward anser vidare att metoden är särskilt 

lämpad för att undersöka sociala representationer, d.v.s. idéer som uppkommit 

genom interaktion med andra, som avspeglar identiteten och som är grunden till 

handlingar. När en individ konfronteras med andra deltagares åsikter som inte 

överstämmer med de egna åsikterna, blir individen mer medveten om sina egna 

ställningstaganden, och tvingas att analysera dessa mer genomgripande än i en 

individuell intervju. 

 Moderatorns uppgift är att få deltagarna att interagera med varandra i så stor 

utsträckning som möjligt (Kizinger, 1994). Morgan och Kreuger (1993) menar att det 

är viktigare att använda kunniga och insatta moderatorer som tillhör samma grupp 

som deltagarna, snarare än speciellt utbildade moderatorer. När det gäller riktlinjer 

för fokusgruppsintervjuer står sig fortfarande de regler väl som Merton beskriver 

redan 1946. Merton menar att moderatorn bör ställa frågor som dels ger en variation i 

svaren (negativa, positiva och från olika områden), dels ger specifika och konkreta 

svar. Vidare bör man eftersträva frågor som dels ger djup (affektiva, kognitiva, 

värdemässiga och handlingsinriktade) och dels ger svar i en personlig kontext. 

Uppläggningen kan variera från en i förväg noggrant uppgjord intervjuguide med 

öppna frågor till en ämnesguide med ett fåtal diskussionsämnen. Mycket lite finns 

skrivet om analys av fokusgrupper (Knodel, 1993). Men, eftersom fokusgrupp är en 

datainsamlingsmetod kan många olika former av analys appliceras. Metoden styr inte 

analysen. Om intervjuerna skrivs ut kan alla kvalitativa metoder som kan appliceras 

på en text användas, varav Grounded Theory är en. 
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Fördelen med fokusgrupper enligt Wibeck (2010)  är att det ger stora möjligheter för 

samtal och diskussion.  Metoden ger också upphov till tolkning och därigenom till 

förståelse av varför saker är som det är, och hur det kom att bli så.  

Fokusgruppsmetoden har också vissa begränsningar som blir till dess nackdel. En av 

dessa begränsningar beskriver (Bryman 2002) är att forskaren har, jämfört med vid 

en individuell intervju, förmodligen mindre kontroll över skeendet. Vilket inte alla 

författare som skriver om fokusgrupper anser detta vara en nackdel (många 

feministiska forskare ser det i stället som en fördel). Vidare skriver författaren att de 

data som man får är ofta svåra att analysera, och man får snabbt stora datamängder. 

 Att utforma en analysstrategi som inbegriper både det deltagarna säger och hur det 

samspelar med varandra är inte lätt. Fokusgrupper kan även vara svåra att 

organisera. Man ska få människor att ställa upp på att delta i en undersökning och 

dessutom på en avtalad tid som passar alla deltagare. Det kan också uppstå problem 

med vissa gruppeffekter, till exempel tystlåtna deltagare eller sådana som inte låter 

andra komma till tals. Krueger (1998 s.59) menar att gruppledaren när det gäller 

vältaliga deltagare ska göra det klart att allas åsikter är viktiga, när det gäller de 

tystlåtna bör man uppmuntra dem att säga något. Enligt Wibeck är fokusgrupper en 

form av fokuserade gruppintervjuer där en mindre grupp personer möts för att på en 

forskares uppmaning diskutera ett förbestämt ämne. Fokusgrupper är en 

forskningsteknik och en metod som syftar till datainsamling för forskningsändamål 

där även data samlas in genom gruppinteraktion. Fokusgrupper är formella och 

arrangerade även mer eller mindre strukturerade. Att använda fokusgrupper är 

aktuellt när man ämnar studera människors föreställningar, attityder och värderingar 

inför ett visst ämne. Praktiskt handlar arbetet med fokusgrupper om att rekrytera 

lämpliga grupper, utarbeta ett stimulusmaterial och en frågeguide. 

3.3 Val av undersökningsgrupp 

Utgångspunkten när förskolor valdes, var att bjuda in tre förskolor i olika 

bostadsområden med olika erfarenheter av mångkulturellt arbete. De kriterier jag 

hade med mina val av informanter var att de ska vara nio utbildade förskollärare som 

deltar i studien. Med mitt val av fokusgrupp med semistrukturerade intervjuer vill jag 

ge förskollärare möjlighet för resonemang i deras miljö för vidare diskussion av det 

mångkulturella arbetet på förskolan. Vid en semistrukturerad intervju menar Bryman 

att frågorna inte behöver ställas i den ordning som det står i på intervjuguiden, samt 

att följdfrågor kan ställas till informanterna som anknyter till det som sagts. 

Fokusgrupp valdes utifrån att jag vill ge informanterna en möjlighet tillsammans med 

kollegor i diskussion reflektera i ett ämnesområde som troligtvis inte var helt 

igenkännande. Vilket blev påfallande positivt i intervjuerna där gruppen stärktes i sina 

reflektioner angående ett ibland okänt begrepp. Vilket även Stukát (2005) beskriver 

att samspelet mellan den som intervjuas och den som intervjuar är viktigt och bör 

utnyttjas för att den som intervjuar ska få så fyllig information som möjligt. Han 

nämner även att den som intervjuar har möjlighet att fånga upp information som inte 

syns eller upptäckts i ett skriftligt svar. Detta hade troligtvis inte då i en individuell 
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intervju fått den ”bredd” och det resonemang som samverkan i fokusgruppen utgjorde 

i min undersökning.   

Min första tanke var att bjuda in tre förskolor som jag vet arbetar utifrån ett 

mångkulturellt perspektiv och även en förskola som är mitt i ett förändringsarbete från 

en mångkulturell förskola till en interkulturell förskola. Men jag beslutade att inte välja 

den förskolan som är mitt i ett förändringsarbete. Detta beslut grundar sig på att jag 

själv arbetar på förskolan och kan därför komma i en icke önskvärd situation vid 

intervju tillfällena med mina kollegor.  Med hänsyn till det bestämde jag mig för att 

erbjuda tre förskolor som troligtvis har olika erfarenheter av ett mångkulturellt arbete. 

Vilket grundar sig på att förskolorna ligger i olika bostadsområden, och har därmed 

troligtvis olika möjligheter och förutsättningar av detta arbete i en förskoleverksamhet.  

 Tre förskolechefer i olika områden inom samma kommun kontaktades per mail 

(bilaga A). Där förskolechefen gavs en kort presentation av examensarbetets syfte 

samt om det fanns intresse för förskolan/förskollärare att delta i min studie. Därefter 

sändes ett missivbrev via mail till samtliga berörda förskollärare (bilaga B). Min 

förfrågan om intervju mottogs positivt av samtliga förskolechefer och jag fick en 

bekräftelse på att kontakt kunde tas med berörda förskollärare. Förskolorna 

kontaktades via mail och fokusgruppsintervjuerna bokades med förskolornas totalt 

nio förskollärare. Nedan följer en presentation av min undersökningsgrupp med 

fingerade namn: 

Förskola nr 1: Nimbusgården De tre förskollärarna har samtliga mellan 20 - 25-års 

yrkeserfarenhet som förskollärare. Om enskilda förskollärare nämns i resultatet så 

benämns de som förskollärare 1, 2 eller 3. 

Förskola nr 2: Sörgården De tre förskollärarna har mellan 5 – 20-års yrkeserfarenhet 

som förskollärare. Om enskilda förskollärare nämns i resultatet så benämns de som 

förskollärare 1, 2 eller 3. 

Förskola nr.3 Mittgården De tre förskollärarna har mellan 10 – 25-års yrkeserfarenhet 

som förskollärare. Om enskilda förskollärare nämns i resultatet så benämns de som 

förskollärare 1, 2 eller 3. 

3.4 Tillvägagångssätt 

De tre berörda förskolorna kontaktades per telefon och intervjuerna bokades med de 

nio förskollärarna. Det är bra att bekanta sig med miljön som intervjupersonerna 

arbetar inom då detta underlättar tolkningen och förståelsen för det som den 

intervjuade berättar (jfr Bryman 2002). Detta var en liten fördel för mig eftersom jag 

känner till två av förskolornas miljö. En viss avgränsning av antalet informanter i 

studien fick göras för att behandlingen av insamlingsdata skulle kunna utföras på en 

begränsad tid. Intervjufrågorna skickades inte ut till förskolorna innan intervjutillfället 

för att jag ville att informanterna skulle utgå från deras egna erfarenheter och 

föreställningar i min insamlingsmetod i form av fokusgrupper, detta i diskussion och 

resonemang med sina kollegor. I inledningen av intervjutillfället presenterade jag 
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syftet i min undersökning och vi samtalade om hur fokusgruppsintervjun skulle 

genomföras. Informanterna informerades ännu en gång om de etiska 

ställningstaganden som undersökningen följer. Där jag förtydliga mitt personliga 

ansvar för att i undersökningen ta hänsyn till alla deltagares integritet, vilket betyder 

att varken personer eller förskolor namnges i studien. Vidare om någon person vill 

avsluta sin medverkan under arbetets gång, så är det naturligtvis okey. Min 

målsättning med intervjuerna var att ”bjuda in” till en diskussion kring studiens syfte, 

där jag ville erbjuda alla möjlighet att utrycka sina erfarenheter. En intervjuguide har 

utformats med några övergripande frågor och intervjufrågor (bilaga C). 

3.5 Intervjuer 

Jag inledde mina fallstudier av kvalitativ karaktär genom fokusgrupp med 

semistrukturerade intervjuer, genom att ställa en övergripande fråga, för att starta 

diskussionen.  Stukát (2005) poängterar att en kvalitativ metod handlar om att söka 

förstå och tolka de resultat som uppstår, inte dra allmänna slutsatser. Denscombe 

(2000) menar och påpekar Upptäckande. Vidare nämner författaren att 

fokusgruppsmetoden ger det djup och den kontext som forskaren behöver för att 

fördjupa sin förståelse av de som undersöks. I min undersökning har jag valt att 

använda mig av semistrukturerad intervjuform för att få fram områdesspecifika svar 

från informanterna och därmed lättare kunna jämföra och mäta svaren. Denscombe 

(2003) menar att med en semistrukturerad intervjuform finns en lista med frågor, 

dessa frågor behöver inte ställas i följd. Intervjuaren menar Denscombe kan vara 

flexibel och hoppa mellan frågorna för att låta informanterna utveckla sina svar på ett 

djupare plan och vara mer öppna i sina svar. Vilket har passat min undersökning där 

ordningsföljden av frågorna har varierat och en del följdfrågor har ställts. Detta 

gjordes för att få en bättre insikt i det studien fokuserar.   

Bryman (2002) belyser vikten av att spela in intervjuerna samt skriva ut dem för att få 

en detaljerad information och för att fånga intervjupersonernas svar med deras egna 

ord. En av fördelarna med fokusgrupper är möjligheten att dra nytta av den 

interaktion som sker mellan gruppdeltagarna (Kitzinger 1994, Liosseliti 2003, Morgan 

1997). För att kunna återge svaren så sanningsenligt som möjligt samt undvika 

missförstånd gällande viktig information användes en mobiltelefon för att spela in 

intervjuerna. Bryman menar att det är viktigt att intervjun genomförs i en lugn och 

ostörd miljö, både för inspelningskvalitetens skull samt att de intervjuade skall kunna 

känna sig säkra på att ingen obehörig kan höra vad som sägs under intervjutillfället. 

Intervjuerna genomfördes på förskolans samtalsrum eller i förskolans personalrum. 

Båda dessa rum låg i förhållande till verksamheten avsides och intervjuerna kunde 

genomföras utan störande moment. Tre intervjutillfällen genomfördes på förskolor i 

kommunen med tre förskollärare i form av gruppintervju och pågick mellan 40-60 

minuter.  

3.4 Bearbetning av data 

Inspelningsmaterialet skrevs ut och lästes igenom ett flertal gånger dels för att skapa 

en helhetsbild av materialet men även för att uppmärksamma skillnader och likheter. 
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I materialet sökte jag också efter eventuella mönster i arbetssätt och synsätt i 

förskolornas verksamheter. Vid transkriberingen skrevs ljudinformationen ned 

nästintill ordagrant, även skratt, hm och mimik osv. då dessa ansågs vara relevanta i 

studiens resultat. Jag sammanställde materialet genom att plocka ut olika delar som 

påvisar både skillnader, likheter och mönster i förskolornas verksamheter. En 

övergripande fråga för studien har varit att undersöka hur förskolorna arbetar kring 

normer och värden utifrån uppdraget i styrdokument. Även hur förskollärare gör och 

beskriver sina erfarenheter i förskoleverksamheten i förhållande till barn kulturella 

olikheter. Ur intervjuresultaten framkommer att förskolorna arbetar med normer och 

värden, där arbetssätten ser olika ut.       

3.5 Etiska ställningstagande 

De etiska principerna är till för att skydda de individer som deltar i forskningen. 

Vetenskapsrådet (2002) betonar fyra allmänna huvudkrav: Informations-, samtyckes-, 

konfidentialitets-  samt nyttjandekravet  som viktiga att följa och förstå under 

forskningsarbetet. Jag har förhållit mig till vetenskapsrådets riktlinjer genom följande: 

Min reflektion kring etik har fått till följd att jag vidare sökt och utvecklat min kunskap 

gällande etiska ställningstaganden. Att inte omedelbart värdera en handling med 

empatins eller samvetets hjälp, eftersom människor ofta ingår i flera olika 

gemenskaper och kanske inte nödvändigtvis vilar på samma värdegrund. Alla 

personer som medverkat i min undersökning har informerats både muntligt och per 

mail angående deras rättigheter och mina skyldigheter i min undersökning, som är 

viktiga att följa under hela forskningsarbetes gång. 

Informationskravet: Betyder att undersökningsgruppen skall informeras om att deras 

medverkan i examensarbetet är frivilligt. De skall även få information om hur det 

insamlade materialet kommer att användas. Detta gjordes genom att berörda 

förskolechefer kontaktades per mail där de gavs en presentation av examensarbete 

och dess syfte (bilaga A). Efter bekräftelse från förskolechef på att kontakt kunde tas 

med berörda förskollärare gjordes detta med ett missivbrev (bilaga B). Missivbrevet 

gav upplysning om vilken jag är, min roll i undersökningen samt syftet med 

examensarbetet. 

Samtyckeskravet: Innebär att informanterna själva i en undersökning har rätt att 

självständigt bestämma över sin medverkan, om hur länge och på vilka villkor de ska 

delta. Det bifogade missivbrevet till förskollärarna ger upplysning om att medverkan i 

undersökningen är frivillig och kan när som helst avbrytas om informanterna finner en 

sådan anledning. 

Konfidentialitetskravet: Betyder att man ska ta hänsyn till de medverkandes 

anonymitet samt att det insamlade materialet kommer att hanteras konfidentiellt. 

Personerna och förskolor i undersökningsgruppen får via missivbrevet upplysning om 

att det garanteras anonymitet samt att alla ges fingerade namn. Jag belyste även 

muntligt att intervjusvaren och det inspelade materialet kommer hanteras 
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konfidentiellt samt att inspelningarna som gjorts under examensarbete kommer att 

raderas. 

Nyttjandekravet: Innebär att materialet från intervjuerna ej får användas annat än i 

detta examensarbete. De grundläggande forskningsetiska principerna har följts vid 

intervjuerna och alla informanterna i undersökningen informerades om de ovan 

nämnda principerna innan intervju. Förskollärare och förskolechefer har bett om att få 

ta del av examensarbetet när det är färdigställt, vilket jag har som avsikt att delge 

dem. 

3.6 Studiens tillförlitlighet 

Urvalet för denna studie är representativt då fler fallstudie gjorts på förskolor i olika 

bostads områden i kommunen. Den insamlingsmetod jag valt är fokusgrupper. Detta 

för att ge informanterna större möjlighet för resonemang och reflektion i det 

intresseområde som valts. Jag är medveten om att förskollärarna vid vissa tillfällen 

under intervjuerna möjligen gett mig det svar som de troligtvis upplevde jag ville ha 

istället för det svar som kanske egentligen var mer relaterat till den dagliga 

förskoleverksamheten. För att öka tillförlitligheten har intervjuerna spelats in samt att 

gruppinteraktionen har observerats och sedan skrivits ut i sin helhet. I min studie 

anser jag att interaktionen i gruppen har en betydande roll i vissa uttalanden av 

resultaten som framkom i undersökningen. Dock kan det inte dras några generella 

slutsatser från undersökningen då det är nio förskollärare som genom 

fokusgruppsintervju delgivit sina tankar, föreställningar och åsikter. 
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4. Resultat 
 

I detta kapitel presenteras resultaten från flerfallsanalysen av de tidigare 

presenterade fallen. Tanken med den efterföljande flerfallsanalysen är att lyfta fram 

likheterna och skillnader som framträder mellan fallen. Till varje tema redogör jag för 

en tolkning av resultatet. Kapitlet är disponerat på följande sätt. Jag inleder med att 

ta upp hur förskollärarna beskriver arbetet kring normer och värden utifrån förskolans 

styrdokument. Därefter beskrivs förskolornas olika erfarenheter av att förmedla barns 

kulturella olikheter i förskolverksamheten. I Kapitlets avslutande del görs en 

jämförande analys mellan fallen. 

Här redovisar jag två teman som utgör studiens resultat. Jag börjar med att redovisa 

förskolornas olika arbeten med normer och värden utifrån förskolans uppdrag i 

styrdokumenten. Vidare beskrivs förskolornas arbete med barnen i 

förskoleverksamheten kring normer och värden. Sist i respektive fallförskolas resultat 

beskrivs hur förskollärarna gör och vilka erfarenheter de har i förskoleverksamheten i 

förhållandet till barns kulturella olikheter.   

4.1 Förskola 1 – Nimbusgården 

 Nimbusgården berättar om ett medvetet arbete med normer och värden utifrån 

likabehandlingsplanen. Denna förskola har personal som leder och driver till exempel 

värderingsövningar på Apt-möte (arbetsplats träffar). Vilket betyder att personal får ta 

ställning i frågor angående värdegrunden, detta kan ske i olika övningar där normer 

och värden berörs på olika vis, där personal tar ställning till vad de tycker i olika 

påståenden. Där allas åsikter och värderingar är accepterade. Det som är 

återkommande i detta arbete är diskussioner, reflektioner och ställningstaganden i 

värdegrundsfrågor som till exempel Vad innebär ”allas lika värde”, respekt och 

aktning för varje människa oavsett bakgrund.  Förskolor har olika förutsättningar att 

nå de utsatta målen i läroplanen, det som är viktigt är Hur och Varför vi gör saker och 

de vi gör, det gör vi på olika vis. Det handlar om att prioritera det som är viktigt i 

verksamheten för tillfället, som till exempel omsorgen under dagen för barn, istället 

för ett lärande i matematiska begrepp för tillfället. Engagemanget måste läggas på 

det som vi anser barnen behöver i verksamheten. Därför måste det ses över vilka 

resurser förskolor behöver för att bedriva en förskoleverksamhet där värdegrunds 

arbete prioriteras. Personalen lyfter möjligheterna utifrån sin yrkesroll och erfarenhet, 

att det är tydligt att det ofta handlar om resurser i verksamheten, även antalet barn i 

alla förskolegrupper skulle minskas. Vilket personalen uttrycker sig lite på olika vis 

angående.  Nimbusgården säger att detta är vårt uppdrag utifrån vår handlingsplan. 

Förskolan måste hålla sig uppdaterad och att det är ett viktigt arbete. 

Förskolan arbetar för ”allas lika värde” vilket betyder att alla barn och föräldrar 

bemöts med respekt och hänsyn. Det betyder att förskolan inte behandlar alla lika, 

men med respekt fast på olika sätt. Barnen ges utrymme för att ”känna” och fundera 

på vad känslor är. Det ”hårdare” samhället gör att vi tydligare måste lyfta det goda 
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som händer, vilket leder till ett bättre hänsynstagande och förståelse för alla olikheter. 

Det är barnens erfarenheter i förskolan som blir betydande och förskolor når dessa 

på olika vis. 

Förskolan diskuterar och reflekterar om hur de arbetar och vilka erfarenheter de har i 

sin förskoleverksamhet i förhållandet till barns kulturella olikheter. Ett sätt att 

uppmärksamma barnens kulturella bakgrund och språk är att till exempel sätta upp 

flaggor från barnens länder, välkomnar med att skriva Hej på alla barns modersmål. 

Vi samtalar med alla barn om olika maträtter som serveras på förskolan och varför 

det är så. Vi pratar med barnen om religionskost och om vår gud och andra gudar. 

Det är barnen som lägger nivån för detta behov om barnen vill prata om det, gör vi 

det. Vi lyssnar på barnsånger på Youtube, vilket är ett bra sätt att hitta olika sånger 

på alla språk. Eftersom förskolan inte längre har något språkstöd till barn med annat 

modersmål än svenska är detta ett bra sätt att få tillgång till alla barns språk. Man ser 

en lycka hos barnet när det känner igen sig i språket. Det är oftast kommunikationen 

med föräldrar som är det svåra, mötet i hallen och samtalet om barnet och deras 

situation under dagen blir ”torftigare”, eftersom vi får förklarar med ”teckenspråk”. Det 

är inte enkelt detta ”möte” när man inte kan prata med varandra. När vi förmedlar 

något är det lätt att det blir missförstånd. Det som är viktigt är att vi alltid försöker 

skapa kontakt, detta också för att det kanske är det ända ”mötet” de har med någon 

svensktalande person under dagen. Förskollärarna beskriver barnens olikheter och 

detta utifrån egna erfarenheter om att få tidigare information om vad barnens behov 

är och hur det ska bemötas. Vidare diskuterar förskollärarna att det här handlar om 

att kunna och ha det förutsättningar som krävs i en förskoleverksamhet att möta varje 

individ där de är, det är demokrati.    

4.1.1 Förskola 2 - Sörgården 

Sörgården ger en beskrivning på ett likabehandlingsarbete på förskolan. Där en 

personal leder och ansvarar för att det på något Apt-möte gör någon 

värderingsövning. Detta händer inte varje möte som är en gång per månad, utan 

detta har gjorts vid något tillfälle. Allas åsikter och värderingar är viktiga och om ett 

beslut tas i organisationen ska alla följa det. Det som är bra i detta arbete är att alla 

får ta ställning och det blir bra diskussioner och reflektioner utifrån arbetet. Förskolan 

arbetar nu med i personalgruppen vad en kränkande behandling är, där personalen 

även observerar varandra. Det poängteras även att det är ok att säga till varandra 

som personal om de tycker olika i situationer. 

 Sörgården tycker att alla barn ska ha samma förutsättningar i förskolan. Vilket inte 

stämmer därför att förutsättningarna för förskolor är olika anser de. Anledningen till 

det är att förskolan har mindre antal barn med utländsk bakgrund. De uttrycker även 

att det borde vara en jämnare fördelning av barn med utländsk bakgrund. 

Förskolan beskriver att det uppmärksammar barns kulturella olikheter genom att 

någon avdelning satt upp i hallen ”Välkommen” på barnens modersmål. Även några 

flaggor från barnens hemländer och Hej! På deras språk. Vidare diskuterar 



23 
 

förskollärarna att eftersom de inte har så många barn som kommer från andra länder, 

så arbetar de inte så mycket med det. Vidare talar de om barnens olika språk och att 

uppmuntra barnen att använda sitt språk, som till exempel vid frukt stunden benämna 

frukterna på barnens olika språk. Där även alla barn kan lära av varandra.   

Dokumentationer i hallen är oftast en bild med en liten text, detta för att det ska bli 

enkelt att förstå att denna bild hör ihop med detta mål. Förskollärarna ställer en fråga 

När kan förskolan räknas som mångkulturell? Vi har olika kulturer, ja de har vi men 

inte så många, jag vet inte när en förskola kan räknas som mångkulturell. De vi 

tycker är att barn behöver varandra i olika kulturer. Förskolan försöker fråga föräldrar 

om de inte kan berätta något om deras kultur, men detta får de oftast inget gensvar 

och deltagande i. I sammanhanget nämner förskollärarna att de ska inskaffa en 

almanacka där alla seder och traditioner benämns. Vilket uppmärksammades när de 

pratade och diskuterade olika kulturer vid något tillfälle. Barnen vet ju oftast var de 

kommer ifrån, därför är det också viktigt att komma längre i det ”tänket”.  

4.1.2 Förskola 3 - Mittgården 

Mittgården presenterar en likabehandlingsplan som de har. Men inget pågående 

arbete med den, men det berättas att detta arbete kommer att prioriteras för det 

behövs. Vidare talas om att i verksamheten kan alla vara med och påverka, detta 

eftersom förskolan bedrivs utifrån demokratiska former. Du har alltid rätt att säga din 

åsikt, barn ska få välja och vi ska vara tillåtande. Förskolan beskriver sitt arbete 

individuellt, inte hur arbetet utförs med likabehandlingsplanen som ett styrdokument. 

Vilket det uttrycker är för att det inte arbetat ihop på förskolan så länge. 

 Mittgården diskuterar om värdegrunden som de anser är olika hos oss alla. Att vi 

vuxna ska föregå med gott exempel. Om vi behandlar varandra illa så ser barnen det 

och gör lika. I barngruppen lyfts ord och känslor. Det är viktigt att tysta barn blir 

lyssnade till, så det blir stärkta i sin personlighet. Vilket är ett bra värdegrundsarbete 

enligt förskolan. Personalen betonar ambitionen att alltid göra rätt. Att alla barn blir 

sedda, lyssnade och hörda till. Tanken är att hitta verktyg och lösningar för att barn 

ska kunna lösa konflikter själva. Men det är inget vi pratar igenom hela arbetslaget 

om hur vi ska förhålla oss. Alla jobbar så, inget gemensamt ”tänk” i 

värdegrundsarbete. Personalen nämner ”värdegrunden”, ”barnsyn” och 

”människosyn” som all personal ska arbeta med i sin förskoleverksamhet som ska 

vara ledande för hela kommunen. Lite diskussion om vad ”barnsyn” innebär, men det 

behövs en gemensam reflektion och tänk om vad begreppet betyder och vad det står 

för. 

 Mittgården pratar med barnen i sin verksamhet om barnens olika dialekter och om 

barnens olika hudfärger. Vi har inte pratat om barns olika ögonfärg, kanske mer om 

hur vi ser ut som till exempel du har långa fötter, medans dina är lite kortare. Vidare 

nämner förskolan att de inte har någon förälder eller barn som pratar annat språk än 

svenska. Vilket är en stor skillnad mot Nimbusgården där ca 65 % av barnen har 

annat modersmål än svenska. Mittgården beskriver att kultur kan vara mycket, inte 

bara religion. Vi har kultur i Sverige, vi behöver inte vara utanför Sveriges gränser, att 
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vara hockeyspelare är kultur. Kultur är inte bara ”matfester” med mat från andra 

kulturer. De kan även vara en spännande ”matfest” med traditioner från långt upp i 

norr, som anordnas på förskolan. Människors olika ”rötter” och vi har ”landkultur” och 

”bykultur”. Det är människan som är kultur, kulturen finns närmare inte bara över 

landsgränser. Olikheter finns hos oss alla, ofta dra vi gränser för vad vi anser. Vi vill 

gärna gruppera folk som ”samerna” där uppe och sätta in folk i olika ”fack”. Varför 

kan man bara inte få vara en människa! Att ta vara på ”hockeyramsor” och de andra 

barnen hänger på, de är en sorts kultur. I diskussionen reflekterar förskollärarna om 

att kunna möta alla och ha en förståelse för andra människor. Vidare nämns också 

bestämda ”ramar” som till exempel i en förskoleverksamhet kan vi inte äta 

cocosbollar alla dagar, men vi kan kanske äta på fredag. Vilket betyder att vi måste 

hitta lösningar på saker och ting, för att ”mötas” på ett bra sätt. 

4.1.3 Jämförande flerfallsanalys 

I detta avsnitt är tanken att lyfta fram likheterna och skillnader som framträder mellan 

fallen. Nimbusgården och Sörgården berättar och anser att de har ett medvetet 

arbete med normer och värden utifrån likabehandlingsplanen. Dessa två förskolor har 

personal som leder och driver ett arbete med värderingsövningar på förskolorna. I 

arbetet får personal ta ställning i frågor angående värdegrunden och i reflektioner i 

arbetslaget. Det som är återkommande i arbetet är diskussioner, reflektioner och 

ställningstagande i frågor. Båda förskolorna poängterar att detta uppdrag har blivit 

tydligare, vilket förskolecheferna har förespråkat på dessa förskolor. Skillnaden 

mellan alla fallen är att två förskolor visar på ett organiserat arbete utifrån uppdraget. 

Medans den tredje förskolan arbetar mer individuellt utifrån likabehandlinsplanen. 

Alla förskolor uttrycker att de är ett viktigt arbete med likabehandlingsplanen. 

Mittgården presenterar en likabehandlingsplan som de har, men inget pågående 

arbete med den. Här diskuterar förskollärarna om värdegrunden som de anser är 

olika hos oss alla. I resonemanget påvisas att alla kan vara med och påverka, detta 

eftersom förskolan bedrivs utifrån demokratiska former. Vidare nämner förskolan mer 

arbete med likabehandlingsplanen och tycker att detta borde prioriteras för det 

behövs. 

Det finns i alla tre fallen resultat som tyder på att förskolorna i sin verksamhet skiljer 

sig i sitt sätt att förmedla och arbeta med normer och värden. I två av fallen upplever 

förskollärarna att det behövs mer diskussion och reflektion om innebörden och 

betydelsen av dessa begrepp. 

Framträdande i resultatet är att två av fallen beskriver sitt arbete i 

förskoleverksamheten i förhållandet till barns kulturella olikheter med att de 

uppmärksammar alla barn genom till exempel flaggor från barnens hemland eller Hej 

skrivet på deras modersmål. Detta är det dominerande tillvägagångssättet att påvisa 

och bekräfta alla barn. Nimbusgården beskriver en tidig information om barnens 

behov och hur det ska bemötas. Barnen bestämmer nivån och vad de vill prata om, 

det viktiga är att alltid försöka skapa kontakt med alla. Sörgården vill uppmuntra de 

barn med annat modersmål än svenska att använda det i olika sammanhang. De 
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tycker att barn behöver varandra i olika kulturer. Förskolan har också frågat föräldrar 

om de kan berätta något om deras kultur. Mittgården beskriver sin 

förskoleverksamhet i förhållandet till barns kulturella olikheter genom samtal om 

dialekter, hudfärger, långa fötter eller korta. Det är människan som är kultur. 

Olikheter finns hos alla, det handlar om att kunna möta alla och ha en förståelse för 

andra människor.  
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5. Diskussion 
 

Syftet med föreliggande examensarbete är att beskriva och analysera förskollärares 

erfarenheter av olika arbetssätt och förhållningssätt i förskolans verksamhet för att 

främja barns olikheter. De övergripande frågorna är hur arbetar och vilka erfarenheter 

har förskollärare kring normer och värden samt hur gör och beskriver de sina 

erfarenheter i förskoleverksamheten i förhållandet till barns kulturella olikheter. I detta 

kapitel kommer jag att inleda med en metoddiskussion innehållande mina reflektioner 

gällande mitt val av metod samt det lärande som arbetet medfört. Därefter följer en 

resultatdiskussion med en återkoppling till den litteratur som tidigare redovisats och 

mina tolkningar i samband med detta. Kapitlets avslutande del handlar om mina 

reflektioner kring examensarbete och förslag till fortsatt forskning.  

5.1 Metoddiskussion 

Jag valde att utföra en flerfallstudie där resultaten genom fokusgrupp intervju bygger 

på en jämförande analys mellan de resultat som undersökningen fokuserar. I min 

undersökning valde jag att använda mig av semistrukturerad intervjuform för att 

lättare kunna jämföra svaren. Detta medförde en fördel att kunna vara flexibel vid 

intervjuerna och hoppa mellan frågorna för att ge informanterna bra möjligheter för 

egna resonemang och utveckling i ämnesområdet. Vilket även Wibeck (2010) 

förespråkar är en fördel med fokusgrupper där det ger stora möjligheter för samtal 

och diskussion. Det som är en nackdel i mina val av metoder är att genomföra dessa 

intervjuer själv. Jag är delar här Stukát (2005) uppfattning om två intervjuar så kan 

man ha olika fokus under intervjuerna, samt att möjligheten för att upptäcka 

interaktionen i gruppen blir större. Detta för att interaktionen mellan deltagarna är 

viktiga att observera för resultatets del. Vilket jag upplevde var svårt och som även 

får en viss inverkan på min undersökning är att både ställa frågor samt följdfrågor för 

att få ett djupare svar, se interaktionen mellan deltagare, hålla igång diskussionen 

var en mycket krävande uppgift i mitt genomförande vid intervjuerna. Dessa 

begränsningar beskriver Bryman (2011) är att forskaren har, jämfört med vid en 

individuell intervju, förmodligen mindre kontroll över skeendet. Det som är mycket 

positivt i deltagarnas reflektioner kring undersökningsmetoderna är att det medfört 

bra diskussioner kring ett ämnesområde som enligt de själv anser sig ha alltför lite 

kunskap och förståelse för.  

5.2 Resultatdiskussion 

I detta avsnitt diskuterar jag resultat utifrån den litteratur som tidigare redovisats och 

mina reflektioner i anknytning med detta. Det görs utifrån resultatets två teman: dels 

hur arbetar och vilka erfarenheter har förskollärare kring normer och värden samt hur 

gör och beskriver de sina erfarenheter i förskoleverksamheten i förhållandet till barns 

kulturella olikheter. 
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5.2.1 Normer och värden 

Förskollärare har ett uppdrag dels genom Läroplan för förskolan, Lpfö, rev 2010 och 

även en likabehandlingsplan, dessa styrdokument ska följas av förskolans personal i 

den verksamhet som råder. Förskolan vilar på demokratisk grund. Vilket innebär att 

alla som verkar inom förskolan ska främja aktning för varje människas egenvärde. 

Värdegrunden uttrycker det etiska förhållningssätt som ska prägla verksamheten. Det 

framgår i resultatet att Nimbusgården och Sörgården arbetar organiserat med 

likabehandlingsplan där normer och värden diskuteras, även värderingsövningar i 

personalgruppen utförs med utgångspunkt i deras arbete med 

likabehandlingsplanen. Det jag upplever i dessa två förskolors arbete med normer 

och värden är att en del förskollärare har en god vilja att lära eller kanske lära om i 

sitt arbetssätt. Det förefaller inte vara de fina formuleringarna i läroplanen som sätter 

käppar i hjulet för förskollärarna enligt Lunneblad (2009) utan snarare på outtalade 

normer, värderingar och föreställningar om vad som är normalt i samhället/förskolan. 

Några av dessa förskollärare säger att de behöver mer resurser i sin verksamhet, för 

att kunna utföra det arbete som förväntas av dem. Viket uttrycks av en förskola att 

det inte stämmer, därför att förutsättningarna är för olika. Anledningen till det är att 

den ena förskolan har ett mindre antal barn med utländsk bakgrund.  Även att minska 

barnantalet i grupper förespråkas för att upprätthålla barnens rätt till utveckling och 

ett lärande på ett tillfredsställande sätt för alla både barn och vuxna. 

 Alla förskolor lyfter deras olika möjligheter att i sitt utförande och engagemang i sina 

verksamheter bör ses över. Detta visar även skolinspektionens rapport (2012:7) att 

personal behöver beredskap för att kunna möta omvärldens förändringar. Vad är det 

då som vi behöver förberedas i? Lorentz & Bergstedt (2006) beskriver att när en 

förändring sker innebär det att något är i rörelse. När en förändring sker som jag 

tolkar det på en förskola, så möter det ett visst motstånd. Man har ingen direkt 

beredskap på vad som man bör tänka på och förhålla sig till. Förskolan beskrivs som 

en normaliseringspraktik av Markström (2005) vilket innebär verksamheter där 

normalisering framträder i samspelet mellan aktörer och strukturer. Dock finns 

flexibilitet inom vissa gränser, till exempel är det svårt att ändra kulturella traditioner, 

normer och värden. Vilket jag menar kan ha påverkat dessa förskolor i en förändring 

där deras sanningar och sociala ordning störs, när det är en förutsättning för deras 

förskoleverksamhet. 

 Mittgården presenterar sitt värdegrundsarbete med att de anser att värdegrunden är 

olika hos oss alla. Att alla vi vuxna ska föregå med gott exempel. I barngruppen lyfts 

ord och känslor, tysta barn blir lyssnade till så de blir stärkta i sin personlighet, alla 

barn ska bli sedda, lyssnade och hörda till. Detta medför enligt Dahlberg m.fl (2002) 

att förskollärarna behärskar konsten att aktivt lyssna och se, genom detta kan de 

göra barnen medvetna om en mängd olika perspektiv och flertydighet i vår omvärld. 

Genom denna insikt ökar barns förmåga att välja och konstruera sin förståelse och 

mening. Förskolan presenterar inget organiserat likabehandlingsarbete, däremot 

arbetar de i verksamheten utifrån den profil förskolan har, vilket är ett val som de av 
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intresse valt i sin yrkesroll. Vilket är i linje med vad Tauguchi (1997) förespråkar att 

förskollärare alltid är delaktiga i alla val som görs på förskolan. Förskollärarna 

nämner värdegrunden, barnsyn och människosyn som all personal bör arbeta med i 

sin förskoleverksamhet som ska vara ledande för hela kommunen.  

Dominerande i mitt resultat är att läroplanen och likabehandlingsplanen ses som 

utgångspunkt för arbetet med normer och värden. Det som skiljer förskolorna är om 

det finns ett organiserat och planerat arbete med dessa styrdokument i 

förskoleverksamheten. Påfallande många av förskollärarna beskriver en förändring i 

sitt arbete, som jag tolkar som krävande i deras arbetssituation. Utifrån detta kan det 

tolkas som att det finns en tendens av olika resurs behov i en av verksamheterna. 

Eller att antalet barn regleras, så att grupperna blir mindre. Det har uttryckts att 

respekt och allas lika värde är av betydelse. Även att värdegrunden hos oss alla ser 

och ter sig på olika vis. Med detta menar jag att när en förändring sker, blir 

arbetsprocessen på en förskola påverkad utifrån olika perspektiv. Min tolkning av det 

är att det öppnar upp för nya möjligheter att utveckla förskolans verksamhet. Vilket då 

organisationen har ansvar för att ge förutsättningar för en utveckling i denna 

förändring. 

5.2.2 Barns kulturella olikheter 

Benkert, m.fl.(2008) menar att Sverige är ett mångkulturellt land där människor med 

olika bakgrunder och erfarenheter möts. De tre fallen som utgör resultatet i min 

studie beskriver sina arbeten i förskoleverksamheten på följande sätt. 

 Uppfattningen hos förskollärarna på Sörgården var att deras förskola nog inte kunde 

räknas som mångkulturell, eftersom det inte hade så många barn med annan 

bakgrund än svensk. Vilket ger en bild av att fokus hamnar på barnen med annan 

kulturell bakgrund än den svenska när förskollärarna beskriver sin verksamhet. 

Däremot uppmuntrar de barnen att använda sitt modersmål, där barnen kan lära av 

varandra. Försök har gjorts att involvera föräldrar i verksamheten genom att de 

berättar något om sin kultur, men detta deltagande av föräldrar har visat sig varit 

svagt. Att arbeta med barns kulturella olikheter sammanfattar förskolan genom att 

uppmärksamma med att sätta upp flaggor från barnens hemländer, Hej på barnens 

modersmål, att de vidare ska införskaffa en almanacka där alla seder och traditioner 

benämns. 

Nimbusgården arbetar för ”allas lika värde” vilket betyder att alla barn och föräldrar 

bemöts med respekt och hänsyn. Det betyder att förskolan inte behandlar alla lika, 

men med respekt fast på olika vis. Bozarslan (2001) belyser vikten av att lyfta fram 

likheter och olikheter, vilket skapar bra förutsättningar för barnen att bli toleranta inför 

varandras kultur. Även det ”hårdare” samhället gör att vi tydligare måste lyfta det 

goda som händer i förskolemiljön, vilket leder till ett bättre hänsynstagande och 

förståelse för alla olikheter. Det är barnens erfarenheter i förskolan som blir 

betydande och förskolor når dessa på olika vis. Förskolan beskriver sitt arbete i 

förhållandet till barns kulturella olikheter som ett naturligt inslag i deras verksamhet. 
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Vad det gäller mötet med föräldrar på förskolan så ses det som viktigt att försöka 

skapa kontakt, vilket inte alltid är enkelt. Eftersom många av föräldrarna inte pratar 

svenska. Men kommunikationen ordnas på bästa sätt genom ”tecken” och 

kroppsspråk. 

Mittgårdens förskollärare beskriver sin verksamhet att i samlingar och samtal prata 

om barnens olika dialekter och om deras hudfärger. Även hur vi ser ut, några är lång 

och andra korta. Du har långa fötter och jag har korta. Förskollärare 3 säger att 

”kultur” kan vara mycket, inte bara religion. De andra förskollärarna kommer då igång 

i diskussionen om ”kultur”. Vi har kultur i Sverige inom våra gränser, hockeyspelare 

är kultur. Det är tydligt i diskussionen vid intervjun att de tre förskollärarna kommer på 

olika saker i verksamheten med barnen som är ”kultur”. I reflektionen visar de på ett 

större djup i hur man tolkar kulturbegreppet. Det berättas vidare om att kultur inte 

bara är ”matfester” med mat från andra kulturer, det kan vara ”matfester” med 

traditioner från norr till söder i Sverige. Människors olika ”rötter”, ”landkultur”, 

”bykultur”. Det är människan som är kultur, kulturen finns nära inte bara över 

landsgränser. Detta visar på en bredare definition där kultur uppkommer där det finns 

människor, det är all verksamhet och alla aktiviteter som upprepas bland och mellan 

människor (Jansson, 2002). Olikheter finns hos alla, de är vi själva som ofta dra 

gränsen, för vad vi anser är tillåtet och normalt. Vi grupperar gärna folk, genom att 

sätta in de i olika ”fack”. Förskollärare 2 avslutar denna diskussion genom att 

konstatera, Varför kan man bara inte få vara människa! 

Resultaten av hur förskollärarna gör och beskriver sina erfarenheter i 

förskoleverksamheten i förhållandet till barns kulturella olikheter visar på ett större 

djup i hur man tolkar kulturbegreppet på ett av fallen i studien. Om man inte ser olika 

kulturella uttryck inom ”det svenska” och bara oproblematiserat talar om ”svenskar 

och svenskhet” i bestämd form finns en kulturell omedvetenhet (blindhet). Detta kan 

leda till grova generaliseringar och ett onyanserat vi-dom-tänkande. Merparten av 

förskollärarna beskriver att de är viktigt i arbetet att bemöta alla människor/barn med 

respekt och även en förståelse för alla olikheter. Den förståelsen tolkar jag att 

förskollärarna har ambitionen att försöka skapa kontakt, vilket inte alltid fungerar. 

Föräldrar vill inte dela med sig, i deras försök i någon form av kontakt. Vilket det kan 

finnas många orsaker till varför de inte gör det. Det framgår också i studien att vissa 

barn kan vara svåra att skapa kontakt med. Det kan därför också vara så att lyfta 

fram dessa då skilda olikheter och likheter framstår som svårt att genomföra, tolkar 

jag det. 

5.3 Förslag till vidare forskning 

En förutsättning är att förskollärare på förskolan har möjlighet till vidare utveckling 

och kompetens inom ämnesområdet för att kunna genomföra och driva ett 

mångkulturellt arbete på förskolan. Om jag ser tillbaka på mina resultat i min studie, 

så är mitt förslag till vidare forskning: Hur vill föräldrar att förskollärare ska arbeta 

med barns kulturella olikheter i förskoleverksamheten? Vad är det i ett arbetssätt hos 

förskollärare som kan möta barns kulturella olikheter? 



30 
 

5.4 Slutord 

Genom examensarbetets process har jag fördjupat mina kunskaper inom 

ämnesområdet jag valt i min studie. Det har varit givande för mig att utföra studien, 

då jag fått bekanta mig med ett ämnesområde som finns i vårt samhälle som består 

av mångfald. 

 Jag vill avsluta detta examensarbete med att citera den danska filosofen Sören 

Kierkegaards (1813-1855) berömda ord om att lyckas och ha förståelse: 

Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål 

måste jag först finna henne där hon är och börja just där. Den som 

inte kan det lurar sig när hon tror att hon kan hjälpa andra. För att 

hjälpa någon måste jag visserligen förstå mer än vad hon gör men 

först och främst förstå det hon förstår. Och acceptera att jag inte alltid 

förstår. Om jag inte kan det så hjälper det inte att jag kan och vet 

mera.                                                                       
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Bilaga A 
 

Till förskolechef och biträdande förskolechef 

 

Jag heter Hillevi Dahlberg och studerar på distans vid Högskolan i Gävle, detta för att 

söka min legitimation som förskollärare. Jag arbetar för närvarande som förskollärare 

på Andersbergsgårdens förskola. Denna termin skriver jag mitt examensarbete och 

har valt att skriva inom didaktikområdet. Syftet i min studie är att i en gruppintervju se 

och höra förskollärare om deras erfarenheter och föreställningar om interkulturell 

pedagogik och interkulturellt förhållningssätt i förskolans verksamhet. 

Materialet är tänkt att samlas in i dessa fokusgruppsintervjuer med förskollärare på er 

förskola. Intervjusvaren kommer att behandlas och redovisas konfidentiellt så att 

svaren inte kommer att kunna härledas till medverkande förskollärare eller förskola 

och kommun. 

Er förskola och medverkan i min studie är viktig för att förtydliga och synliggöra 

förskollärarens yrkesprofession på förskolan och i samhället. Medverkan är 

naturligtvis frivillig och kan när som helst avbrytas om informanterna finner en sådan 

anledning. 

Min förfrågan gäller således att utföra fokusgruppsintervju vid ett tillfälle på er 

förskola med 3 förskollärare. Detta skulle ske någon gång under mars månad på 

avtalad tid i samråd med förskollärarna på förskolan. Min tidsram för examensarbetet 

är fram till 8 maj, då det ska vara färdigt för granskning. Ni kommer att få ta del av en 

sammanfattning på resultaten i min undersökning, när mitt examensarbete är slutfört.  

Om ni har frågor angående min studie så svarar jag gärna på dem. Ni kan nå mig på 

mejl xxxxxxxx telefonnummer xxxxxxx eller mobilnummer xxxxxxxx Min handledare i 

examensarbete är xxxxxxx och nås på mejl xxxxxx , telefonnummer xxxxxx eller 

mobilnummer xxxxxx.  

Jag ser fram emot ett gott samarbete med förskolechefer och förskollärare! 

Med vänliga hälsningar  

Hillevi Dahlberg 
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Bilaga B 

 

 

Till Förskollärare 

Hej! Jag heter Hillevi Dahlberg och studerar för närvarande på distans vid Högskolan 

i Gävle, detta för att söka min legitimation som förskollärare. För närvarande arbetar 

jag som förskollärare på Andersbergsgårdens förskola. Under våren 2013 har jag nu 

påbörjat mitt examensarbete inom det didaktiska området. Vi förskollärare har ett 

gemensamt ansvar att följa uppdragen i läroplanen för förskolans verksamhet i vår 

kommun och i vårt samhälle. Syftet med undersökningen är att se och höra 

förskollärare om deras erfarenheter och föreställningar om interkulturell pedagogik 

och interkulturellt förhållningssätt i förskolans verksamhet. 

Materialet till examensarbete tänker jag samla in genom er medverkan i 

fokusgruppsintervju på er förskola. Vid intervjuerna använder jag helst bandspelare 

för att kunna återge materialet på bästa sätt. Vi kommer överens om en tid som 

passar er på bästa sätt för intervjun, ser gärna att ni avsätter ca 60 minuter för detta 

tillfälle. Intervjusvaren kommer att behandlas och redovisas konfidentiellt så att 

svaren inte kommer att kunna härledas till medverkande förskollärare. Förskolan 

kommer att vara avidentifierade liksom alla deltagare i fokusgruppen enligt de etiska 

riktlinjer som HiG följer. Deltagandet är frivilligt och du som informant kan välja att 

avbryta intervjun när som helst. 

 

Har du frågor eller behöver ytterligare information angående undersökningen, 

kontakta mig gärna på mobilnummer: xxxxxxx. Min mejladress är xxxxxxxx 

Handledare i arbetet är xxxxxx och nås via mejl xxxxxx eller på telefonnummer 

xxxxxx. 

Jag tackar för visat intresse för min studie och hoppas på ett bra samarbete! 

 

Med vänliga hälsningar 

Hillevi Dahlberg 
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Bilaga C 

 

 

Intervjuguide 

Frågeställningar att utgå ifrån 

 Hur arbetar och vilka erfarenheter har förskollärare kring normer och värden 

och hur förmedlas det utifrån uppdraget i styrdokumenten för förskolans 

verksamhet? 

 Hur gör och beskriver förskollärarna sina erfarenheter i förskoleverksamheten i 

förhållandet till barn kulturella olikheter? 

Intervjufrågor 

1. Hur arbetar förskolan med värdegrundsfrågor i verksamheten med 

barn/personal? 

2. Har ni reflekterat och diskuterat era egna värderingar t.ex. fördomar, religion, 

förhållningssätt? 

3. Har ni/förskolan arbetat fram ett arbetssätt för att utvecklas och hålla 

verksamheten tillfredställande för alla barn? 

4. Hur förankras era val av metoder och arbetssätt i barngruppen utifrån 

uppdraget i Lpfö 98? 

5. Upplever du att arbetet på en mångkulturell förskola skiljer sig från arbetet på 

en förskola med övervägande svenska barn? 

6. Hur arbetar ni med barns kulturella olikheter på förskolan? 

7. Vilka tankar har du om ett interkulturellt förhållningssätt? 

8. Har förskollärare tillräckliga kunskaper att arbeta interkulturellt? 

9. Upplever ni att det finns kompetens i detta ämnesområde på er förskola? 

10.  Är det något du/ni vill tillägga? 

 


