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Denna kvalitativt jämförande studie är baserad på två strukturerade intervjuer 

av fokusgrupper, en för förskollärarstudenter och en för yrkesverksamma 

förskollärare. Syftet med studien är att undersöka samt belysa studenters 

respektive förskollärares perspektiv på hur man kan arbeta interkulturellt och 

inkluderande i en mångkulturell förskola. För att göra det används ett 

sociokulturellt perspektiv och tolkas med hjälp av en analysmatris hur de olika 

grupperna ger uttryck för kulturförståelse, interaktionssätt samt 

reflektionsnivå. Utifrån det resultatet urskiljs skillnader och likheter mellan 

gruppernas olika kulturella förhållningssätt. Resultatet visar betydande 

skillnader i förhållningssätt samt i hur stor betydelse aktörerna ansåg att deras 

egna förhållningssätt hade för påverkan på barnens personliga kulturskapande. 
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Inledning  

 
Likt det svenska samhället i vår samtid kännetecknas även förskolan av 
mångkulturalism. Förskolan ska utifrån detta faktum arbeta för att på olika sätt 
involvera barnens hemkulturer i verksamheten. I förskolans läroplan betonas 
personalens förmåga att förstå och samspela med barnet samt att få föräldrarnas 
förtroende (Skolverket, 2016 s 5).  

Stier och Sandström Kjellin (2009) menar att globaliseringen har bidragit till att 
kulturmöten i förskolan är något som blir allt vanligare, vilket i sin tur kräver en ökad 
kompetens av förskollärare att kunna förhålla sig i olika kulturella sammanhang. 
Därför är förskolans arbetssätt med mångkultur betydelsefullt både för samhället och 
för barnets identitetsskapande. Stier och Sandström Kjellin (2009) argumenterar även 
för att ett interkulturellt förhållningssätt ger pedagogiska vinster men också mänskliga 
och samhälleliga vinster på sikt. De anser därför att dagens lärarkompetens borde 
innefatta högre sociala förmågor som ökar förskollärares interkulturella kompetens för 
att kunna möta samhällets förändringar.   

Roth (2005) redogör för en negativ distans som leder till kulturell isolering. 
Hon ifrågasätter om personer med en annan kulturell bakgrund ska behöva anpassas 
till majoritetskulturens värderingar för att kunna bli en del av samhället, eller om det 
finns möjlighet till en konstruktiv samexistens där förskolan skulle kunna vara en 
central mötesplats och arena för detta.  

Eftersom det inte finns några självklara sätt eller metoder för hur förskollärare ska 
arbeta interkulturellt i förskolan, ville jag fördjupa min förståelse för vilka möjligheter 
och svårigheter det finns med att arbeta interkulturellt. Finns det några svårigheter 
med att arbeta mångkulturellt och enligt läroplanens riktlinjer att synliggöra 
mångfalden i verksamheten?   

Nyfikenheten blev starkare när jag under min praktikperiod upplevde en osäkerhet 
hos förskollärare kring hur man ska uppmärksamma olika kulturer, utan att som Stier 
och Sandström Kjellin (2009) beskriver att exorcisera dessa kulturer. Något som 
Ålund och Alina (2011) kritiserar är att debatten i Sverige kring mångkultur tenderar 
att förenkla en komplex problematik till att endast handla om kulturkonflikter och 
kulturanpassning. Vidare problematiserar de förskolans arbete med olika kulturer och 
menar att detta ofta sker oreflekterat och inte utifrån det enskilda barnets och familjs 
behov. 

 Kasselias Wiltgren (2012) anser dessutom att verksamheter sällan frågar barnet 
eller deras familj om de vill att deras ursprung ska synliggöras eller inte och på vilket 
sätt deras kultur framställs i verksamheten. Ett vanligt mångkulturellt arbetssätt är att 
förskolor synliggör kulturella skillnader med exempelvis flaggor och maträtter. Men 
hur skulle förskolan kunna arbeta på mer progressiva och inkluderande sätt, med flera 
kulturer utan att förstärka en asymmetrisk gränsdragning mellan olika kulturer?  

Roth (2005) argumenterar för att man med ett interkulturellt perspektiv belyser 
både olikheter och likheter på ett positivt sätt i verksamheten. .  Det nya mångkulturella 
samhället kräver enligt Stier (2009) en ökad interkulturell kompetens hos 
förskollärare att kunna se potentiella lärsituationer samt att låta kulturer influera 
verksamheten naturligt och okonstlat.   

Därför anser jag att det vore intressant att undersöka vad studenter samt 
förskollärare har för tankar kring hur man skulle kunna arbeta med flera olika kulturer 
på förskolan.  
 

 



 2 

1.1 Syfte 

Detta är en kvalitativ och jämförande studie som syftar till att undersöka samt belysa 
studenters respektive förskollärares perspektiv på hur man kan arbeta interkulturellt 
och inkluderande i en mångkulturell förskola. Samt i vilken utsträckning anser 
studenter respektive förskollärare att deras förhållningssätt påverkar barnen?   

Anser de sig vara viktiga aktörer med betydelse och påverkan på barnens egna 
flerkulturella identitetsskapande?  

Studien syftar även till att belysa skillnader och likheter som exemplifieras i 
studenters respektive förskollärares interkulturella kulturförståelse, interaktionssätt 
samt reflektionsnivå utifrån analysmodell (se Bilaga 2), samt om dessa olika grupper 
anser att deras förhållningssätt påverkar barnen och har betydelse i arbetet med 
mångkulturalitet. Studien utgår därför från följande forskningsfrågor: 

1.2 Forskningsfrågor 

 Vilken interkulturell kulturförståelse, interaktionssätt och reflektionssätt ger några 
studenter respektive förskollärare uttryck för? 

 Finns det några skillnader i de interkulturella förhållningssätten mellan de studenter 
respektive förskollärare som deltog i studien? 

 

2 Bakgrund 

2.1 Interkulturell forskning 

Hall (1989) förtydligade kulturens betydelse i identifikationsprocessen genom att 
hävda att; 

” Possibly the most important psychological aspect of culture-the bridge between culture and 
personality-is the identification process.” (s. 240). 

Även Stier och Sandström Kjellin (2009) redogör för betydelsen av ens kulturförståelse 
både över sin egen kultur som andras kultur, samt hur denna medvetenhet även 
påverkar och är en betydande del i ett interkulturellt samspel. 

Lahdenperä (2004) menar att i interkulturell pedagogik studeras lärande och 
socialisation i ett mångkulturellt och interkulturellt sammanhang. I interkulturell 
forskning lyfts demokratiska värden som jämlikhet och allas lika värde som det mest 
centrala. Lahdenperä (2004) betonar att interkulturalitet kan skapa nya lärprocesser, 
om alla får möjlighet att lära om sig själv och andras kulturer. Hon menar också att 
interkulturell kompetens kan visas i en självinsikt om hur kulturer och kulturbundna 
föreställningar påverkar individens utveckling och lärande.  

Gudykunst och Kim (2003) omnämner interkulturellt samspel och ickeverbal 
kompetens som betydande i samhället i allmänhet och i utbildningssystemet i 
synnerhet, då de kompletterar det som sägs. Borgström (2004) beskriver interkulturell 
kompetens som något som är en tvåvägskommunikation, som kräver öppenhet och 
samspel med flera olika kulturer. Borgström (2004) menar att kulturförståelse eller 
kunskap om andra kulturer krävs för en lärarprofession som innefattar interkulturell 
kompetens, men den professionen innefattar även en interkulturell 
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kommunikationskompetens där inte bara det verbala språket, utan även kroppsspråk 
och gester ges stor betydelse. Detta framhölls redan av Hall (1989) som menar att man 
förmedlar mer känslor via kroppsspråket än i den verbala interaktionen. 

Lahdenperä (2004) för ett kritiskt resonemang kring utbildningsinstitutioner likt 
lärarhögskolan som oftast är monokulturellt uppbyggda. Enligt henne är det endast ett 
fåtal lärosäten som har satsat på interkulturell undervisning och forskning.  Vidare 
hänvisar hon till SOU 1983:57. I denna utredning fastslogs att interkulturell 
undervisning borde ges större utrymme i lärarutbildningarna, just för att kunna möta 
samhällets förändringar. I utredningen konstaterades att ett interkulturellt synsätt inte 
ska ses som ett enskilt ämne, utan som ett förhållningssätt som borde tillämpas i alla 
ämnen (Lahdenperä, 2004). 

Stier (2009) definierar interkulturella kompetenser som de kunskaper som krävs 
av dig för att kunna fungera i likhet med de sociala förväntningar som finns i din 
omgivning, men som samtidigt är inom ramarna för din egen kultur.  Vidare 
konstaterar han att en vanlig utgångspunkt i vetenskapliga studier kring mångkultur 
är att problematisera kulturmöten som förorsakar missförstånd, problem och 
konflikter.  

Janson (1998) problematiserar också forskning inom kulturvetenskapen som 
starkt situationsbunden och därför också metodologiskt svag. Han menar att 
svårigheten i sådan forskning är att kunna säkerhetsställa vad som är grundat i 
biologiska skillnader, kulturella orsaker eller vad som beror på vissa situationer och 
kontexter. 

Hastrup (2010) presenterar en historisk forskningssyn på kultur och menar att 
kulturen alltid har förändrats i mötet med nya kulturer. Kulturer anses både skapa 
förbindelse mellan människor samtidigt som den sätter upp gränser emellan dem.  
Omvandlas det till förskolans värld så kan barnens kultur både berika och begränsa 
barns utveckling.  

Kasselias Wiltgren (2012) poängterar att hudfärg inte kan väljas, men däremot kan 
den tillskrivas mening av andra. Vidare framför hon ett kritiskt resonemang kring 
”kulturalisering” i utbildningssystemet som problematiskt, då det oftast leder till en 
inlåst kategorisering av kulturella grupperingar som inte valt det själva. Enligt 
Kasselias Wiltgren (2012) ges då inte friheten och möjligheten att som individ kunna 
välja eller byta sin kulturella identitet.  Förskollärares betydelse visar sig i deras 
förhållningssätt exempelvis hur pass öppen och tillåtande den sociala miljön på 
förskolan är. Samtidigt som det följaktligen också kommer att kräva ökade färdigheter 
och kompetens i ett interkulturellt förhållningssätt hos framtidens lärare 
(Vladimirovna Konkina, Emeljanovna Lutovina, Nikolaeva Anatolievna, Nikolaevna 
Egorova & Pavlovich Thyssen, 2015).  
 

2.2 Synliggöra mångfalden 

Förskolans läroplan förespråkar att använda mångkulturen som en tillgång i 
verksamheten. Samhällets olika kulturer ska synliggöras och skapa en kulturell 
mångfald i förskolan, och barnen ska få möjligheter att grundlägga både respekt och 
aktning för alla människor oavsett bakgrund (Skolverket,2016 s.4).  

Dolk (2013) menar att synliggöra olika kulturer berikar barnets kulturella 
identitetsskapande, skillnader är det som gör alla människor unika och förskolan ska 
spegla den mångfald som finns i samhället. Dolk (2013) har i sin avhandling undersökt 
hur förhållningssättet hos förskollärarna påverkar barnens delaktighet i 
värdegrundsarbetet. Hennes studie visade att många av förskollärarna kände sig 
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osäkra och helt undvek att samtala om både olika etniciteter och kulturer då 
barngruppen till stor del bestod av svenska barn. Dolk (2013) anser att ett vanligt 
motstånd till att synliggöra skillnader är en föreställning hos förskollärare att dessa i 
sin tur skulle skapa, förstärka och förvärra barnets vi och dom känsla. Denna osäkerhet 
kan leda till att jämställdhetsarbetet ofta inte bedrivs alls, och att synliggöra olikheter 
är en viktig del i förskolans likabehandlingsplaner och värdegrundsarbete (Dolk, 
2013). 

Granstedt (2010) menar att mångkultur i verksamheter ofta innebär att synliggöra 
kulturella skillnader som finns representerade i barngruppen och ibland föräldrarna. 
Vidare visar hennes forskning en stolthet hos föräldrar och barn när deras kulturer 
visas upp i form av dans eller maträtter. Men samtidigt problematiserar hon att 
kulturer ges expressiva företeelser och som inte alltid reflekteras kring.  

Hedencroma och Kòs-Dienes (2008) argumenterar för att den kulturella 
tillhörigheten bara är en liten del av identiteten. De menar att när lärare synliggör 
barns och familjers ursprung kan det få både positiva och negativa effekter. En del 
föräldrar gillar uppmärksamheten medan andra kan tycka att de särbehandlas och att 
uppmärksamheten snarare bekräftar deras utanförskap. Förskolans interkulturella 
arbetssätt skulle i sådana fall enligt Hedencroma och Kòs-Dienes (2008) kunna 
fungera kontraproduktivt, även om förskolan har goda intentioner med att på ett 
positivt sätt synliggöra kulturolikheter. Lunneblad (2013) har studerat hur 
flyktingfamiljer bemöts i en dansk förskola och redogör för att ett förhållningssätt som 
fokuserar på skillnader kan skapa ett normativt klimat. 

Kasselias Wiltgren (2012) studie visade hur etniciteter fylls med innebörder och 
skapas i sociala mötet med andra, hon pekar på att det är i sådana möten tillhörigheter 
och etniciteter skapas då de inte är naturgivna. Vidare betonar hon att etnicitet och 
kulturer uppstår i mänskliga relationer och identiteten kan vara påtvingad och 
tilldelad. Enligt Gudykunst och Kim (2003) är ett utmärkande av kulturella skillnader 
en form av kategorisering. Att synliggöra skillnader emellan olika kulturer skulle 
paradoxalt nog kunna stigmatisera kulturen ännu mer, och snarare tydliggöra ett 
utanförskap. Det beskrivs så här: 

” Some of the groups into which we categorize strangers involve some degree of stigmatization. 
Stigmatization involves discounting strangers because they are different. Our expectations for 
how strangers we perceive to be stigmatized will behave in situations are different from our 
expectations for those we do not perceive to be stigmatized.” (Gudykunst & Kim, 2003, s. 170). 

Hastrup (2010) anser att ett vanligt argument är att kulturers skillnader är det som 
benämner kulturen, men att förskolan då kan försvåra både för barn och deras familjer 
att komma in i samhällets gemenskap. Detta leder därför enligt Hastrup (2010) till att 
kulturer inte kan förändras och utvecklas, vilket är det naturliga när kulturer möts och 
samverkar på lika villkor. Hastrup (2010) tillägger att när förskolan synliggör kulturer 
i verksamheten, så sker det utan vare sig ömsesidig påverkan eller delaktighet. Frågan 
han ställer sig är om vi verkligen ger barnen samma ingångar som utgångar i deras 
förväntade kulturtillhörighet?  

Stier (2009) hävdar att inga kulturer reproduceras till hundra procent vidare från 
en generation till en annan, utan att dessa förändras under tidens gång i sociala 
kulturmöten. Ålund och Alina (2011) anser att benämna kulturer som oföränderliga, 
hindrar att blandkulturer kan skapas i samhället eftersom man då bortser från de 
individuella olikheterna inom samma kultur. 

Dahlén (2014) hävdar däremot att om man inte synliggör kulturella skillnader i 
verksamheten så handlar det om att osynliggöra och utesluta dessa. Genom att låta 
kulturer få synas så finns de. Detta påverkar också enligt Dahlén (2014) hur barnen 



 5 

blir insläppta och behandlade som betydelsefulla i verksamhetens gemenskap. 
Dessutom betonar hon att genom att diskutera likheter kan visserligen fördomar 
förebyggas, men att fokusera på likheterna räcker inte för att motverka diskriminering. 
Just därför anser hon att arbetet med att synliggöra kulturella skillnader i förskolan är 
viktigt i ett förebyggande syfte. 

 Stier och Sandström Kjellin (2009) betonar att ett interkulturellt förhållningssätt 
skapar en kulturell variation i stället för att fokusera på likheter och skillnader. 
Lahdenperä (2004) tillägger att i interkulturella sammanhang är kulturella 
bakgrunder olika etniska kulturer. Hon menar att den etniska tillhörigheten skapas av 
föreställningar om hur andra kulturella grupper urskiljs från den egna kulturen. 
 

2.3 Interkulturellt samspel och interaktion 

Gudykunst och Kim (2003) redogör för interaktion som betyder samverkan och 
samspel med ömsesidig påverkan i mötet med andra kulturer. Detta ömsesidiga utbyte 
i interaktion präglas även av både ickeverbal som verbal kommunikation. 

Lahdenperä (2004) definierar interkulturell kommunikation som en 
interaktionsprocess som ska präglas av en ömsesidighet mellan kulturella grupper. 
Hon menar också att lärprocessen i interkulturalitet är att utveckla en kritisk 
självmedvetenhet, men att det förutsätter att det finns jämlika villkor för olika 
kulturers samexistens. Interkulturellt samspel beskrivs också av Lahdenperä (2004) 
som de ömsesidiga interaktioner som sker i situationer där olika kulturer möts och 
samspelar. Dessutom menar hon att ett interkulturellt förhållningssätt synliggör en 
kompetens genom att spegla förskollärarens öppenhet och inställning. Därför 
framhåller hon en komplementär hållning gentemot föräldrarna där det enskilda 
barnet och dess familj behandlas individuellt och inte som representanter för en hel 
kultur. Hon menar också att det är viktigt att försöka hitta olika samverkanssätt för att 
göra familjer delaktiga i verksamheten och försöka ta tillvara på föräldrars kunskaper 
och erfarenheter i verksamheten.  

Stier och Sandström Kjellin (2009) ger flera exempel på utmaningar i en 
mångkulturell förskola exempelvis pedagogiska, sociala och ibland även moraliska 
utmaningar. Dessa utmaningar och förändringar kräver att man i samverkan med 
hemmet har förmågan att kunna se lärandepotentialen i dessa möten. 

 Lunneblad (2013) poängterar att i många andra länder förväntar man sig att lärare 
ska vara mer auktoritära, och det kan därför vara svårt för föräldrar att förstå de 
svenska kulturella koderna. I Lunneblad (2013) studie framgår det att förskollärarna 
ofta påtalade kulturella skillnader i mötet med föräldrarna, och då handlade dessa 
konflikter oftast om mat, barnuppfostran, klädsel och oförmåga att passa tiden.  
Missförstånd i interkulturell kommunikation kan ofta bero på att olika värderingar 
skapas av att kulturer ska anpassas in i verksamheten. Denna syn på anpassning ger 
inte kulturer samma status att kunna lära och utvecklas av varandra (Lunneblad, 
2013). 

Hedencroma Kòs-Dienes (2008) beskriver att kontakten med förskolan för många 
familjer är det första mötet med det svenska samhället. Detta gör förskolan till en 
betydande aktör. En stor problematik med detta möte är enligt Hedencroma och Kòs-
Dienes (2008) att många föräldrar i mångkulturella förskolor inte har någon 
erfarenhet av svenska förskolan alls, och därför heller inte vet vilka rättigheter 
respektive skyldigheter de har gentemot förskolan och tvärtom.  

Bing (2003) menar att barn kulturanpassas i förskolan och märker vilka 
förväntningar förskolepersonalen har på deras och deras föräldrars kulturtillhörighet, 
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samt att barnens psykiska hälsa är starkt kopplad till föräldrarnas mående. Detta är 
även något som Janson (1998) betonar i hur barnets kulturella tillhörighet och hur 
denna grupp behandlas, som en betydande påverkan på barnets framtida identitet och 
självkänsla. Dessutom menar han att barn och deras familjer från andra kulturer har 
relativt små möjligheter att influera och påverka verksamheten.  

Det är oftast, enligt Stier (2009), i just samverkansituationer som kulturella 
skillnader kan leda till missförstånd. Att bygga kulturella broar till hemmet ligger mer 
på förskollärarens ansvar, enligt den nyare reviderade läroplanen där förskolan 
numera har en viktigare roll och ansvar att involvera föräldrarna i verksamheten 
(Skolverket, 2016). 

Granstedt (2010) har i sin doktorsavhandling problematiserat och forskat om vad 
lärare har för strategier i samspel med barn och föräldrar från andra kulturer. Hennes 
studie fokuserar på just samverkan. Hennes avhandling visade att muslimska kulturer 
ansågs av lärare som mest problematiska. Hon påvisar åtskillnaden genom att betona 
att en elev med ursprung från England inte självklart ses som invandrare då deras 
kultur liknar våra normer och värderingar. I hennes studie belyser hon lärarnas 
förhållningssätt till andra kulturer som avgörande för skolans arbete med 
mångkulturalitet. 

Ålund och Alina (2011) hävdar precis som ovanstående att främst muslimska 
kvinnor får kännetecknas av kvinnoförtryck och hederskultur och att detta bidrar till 
att etniciteten och kulturen skapar både en polarisering och stigmatisering av deras 
identitet och kultur. I deras studie granskar de hur hedersvåld i media förklaras av 
deras kultur och etnicitet, medan våld från svenska män i svenska hem förringas och 
förklaras av utbildning, sysselsättningsnivå eller av personliga problem som missbruk 
och psykisk sjukdom. Även Dahlén (2014) hänvisar till interkulturella maktanalyser 
som påvisar att främst muslimska kulturella yttringar sägs vara mest problematiska att 
anpassas till den svenska kulturen. 

 

2.4 Förskolans betydelse som aktörer 

Det finns olika synsätt kring hur stor påverkan förskolan har som aktör och 
medskapare i barnets egna kulturella identitet. Janson (1998) refererar till forskning 
kring barn som varit med om krig, där deras upplevelser haft mindre påverkan än vad 
man tidigare trott. Viktigare var stödjande insatser i den nya kulturen och landet som 
gör att dessa barn kan kunna kompensera för sina tidigare upplevelser. Även Hastrup 
(2010) tillskriver konsekvenser för hur barnen bemöts i det nya landet och kulturen 
som betydande. 

Förskolans roll i integrationsarbetet är en aktuell och politisk debatt här i Sverige. 
Lunneblad (2013) konstaterar att förskolans vilja att integrera mångfalden blir en 
omöjlighet så länge verksamheten styrs av normativa mönster som upprätthåller sin 
egna överlägsenhet hos förskollärare, med en moralisk underton om barnuppfostran 
enligt svensk modell. Lunneblad (2013) menar att detta i praktiken legitimerar ett 
negativt bemötande till andra kulturer och en önskan om att dessa ska anpassa sig till 
hur svenska föräldrar generellt sett gör.  

 Förskollärarens betydelse och förhållningssätt framhävs av Ålund och Alina 
(2011) då de menar att en strukturell marginalisering bildas då olika gruppers 
kulturella status står i kontrast för en möjlig inkludering i samhället och förskolan. 
Vidare påvisar de att kulturer alltid anpassats till samhällets mål därför att kulturer 
konstruerar sig själva i ett tillhörandeskap eller utanförskap och som sociala aktörer.  
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Därför är samhällets ideal medvetet eller omedvetet betydande när vi överför vår 
kultur till barnen (Ålund & Alina, 2011).  

Stier (2009) är forskare i interkulturella studier och konstaterar att barnet får en 
etnocentrisk världsbild tidigt i sitt liv. Alla barn tolkar, och kategoriskt sorterar det de 
erfar och söker mening och logiska förklaringar på omgivningens handlande. 
Människan är enligt honom ett flockdjur och den sociala påverkan är därför stor för 
barnets identitetsskapande. Samtidigt menar Stier (2009) att barn och även vuxna kan 
tillägna sig fler kulturer för att fungera i olika kulturella och sociala sammanhang. Stier 
(2009) menar att kulturmöten kompliceras därför att vi inte helt kan frigöra oss från 
vår egen etnocentrism och kultur, det blir omedvetet vår referensram när vi möter 
andra kulturer.  

Hur mycket ens egen kultur påverkar förhållningssättet till andra barn i förskolan 
påvisar Stier (2009) genom att redogöra för begreppet externalisation, vilket betyder 
att man både medvetet och omedvetet överför den kultur man fått i sitt bagage som 
barn eller hur man fostrat sina egna barn. Föräldrar och även förskolepersonalens ”Aja 
baja, så gör man inte”,  lär inte bara barnet vad som är rätt och fel, utan även vem som 
får bestämma att det är så (Stier, 2009). 

Dolk (2013) menar å andra sidan att man inte kan dra så starka samband hur barns 
identitet formas. Hon menar att barnet kontinuerligt anpassar sig efter nya normer och 
kulturer. Det problematiska är enligt både Hastrup (2010) och Roth (2005) om barnets 
kultur ses som negativt av omgivningen, och diskurserna om den kulturen levandegörs 
av barnet självt. Barnen blir då fångade i sin kultur och får svårare att frigöra sig och 
senare själv kunna bestämma sin kulturtillhörighet (Hastrup,2010; Roth, 2005). 

Hall (1989) redogör för ett västerländskt etnocentrisk sett att se på andra, och att 
ens egna referensramar utgör sanningen och verkligheten. Han betonar kulturens 
betydelse i lärmiljöer så här: 

” In certain contexts, the structures of culture and education are synonymous, and we can learn about 
one by studying the other. I refer not so much to content as to how learning is organized, how it is 
presented, its setting, the language used, and the people who teach it, the rules by which they play, as 
well as the institutions themselves.” (s. 206). 

Borgström (2004) menar att å ena sidan har ett barn rätt till självbestämmande och 
personlig integritet, å andra sidan är barnet en social varelse där relationer till andra 
är nödvändiga för dess utveckling och lärande. Därför är kulturen betydelsefull för att 
barnet ska känna gemenskap och inom en grupptillhörighet. Enligt det sociokulturella 
perspektivet anser man att den sociala identiteten formas delvis av de egenskaper och 
tilltro som betraktaren tillskriver barnet (Borgström, 2004). 

 En del barn förhåller sig och lever i olika kulturella världar, genom att de enligt 
Bing (2003) känner sig lika mycket i två olika kulturer. Lahdenperä (2004) kallar dessa 
barn och ungdomar för postnationella, då de har rötter i olika kulturer med en 
flerkulturell identitet. Hon menar också att det nya mångkulturella samhället kräver 
att det blir möjligt för att flera olika kulturella identitetsformer ska kunna skapas. 

Konkina et al. (2015) forskade om invandrarbarns identitet och kulturanpassning 
i Ryssland. Retoriken i forskningsrapporten är intressant om man jämför med den 
svenska forskningen på området. Där tydliggörs visserligen vikten av att förebygga 
kulturella konflikter på sikt, men prioriteringen är att barnen lär sig ryska kulturen 
fortare, för att på så sätt lyckas i det ryska utbildningssystemet och senare i samhället. 
Författarna påvisar att miljö, bemötande och förhållningssätt ifrån de vuxna var viktigt 
för barnet. Även om dess ursprung ska respekteras är det viktiga att barnet känner till 
och vill vara delaktig i den ryska kulturen, gärna innan skolåldern, för att inte hamna i 
ett utanförskap i samhället (Konkina et al, 2015). 
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2.5 Mångkultur och styrdokument 

Hedencroma och Kòs-Dienes (2008) menar att den svenska förskolan och läroplanen 
bygger på ett ickehierarkiskt relationellt lärande där barnets lärande ska ske med deras 
delaktighet och under demokratiska former. Hedencroma och Kòs-Dienes (2008) 
betonar också att alla styrdokument är beroende och uppbyggda av den rådande 
kulturen. Både pedagogiken och läroplanen bygger på svenska beteendemönster och 
kultur. De för även ett kritiskt resonemang över att förskolan skall fostra barnen till 
demokratiska medborgare utifrån en gemensam, men också enbart en västerländsk 
och kristen värdegrund. Även Ålund och Alina (2011) menar att den dominerande 
kulturen framställs som överlägsen i styrdokument, och polariseras andra kulturer 
genom att den har en normerande maktställning. 

Lunneblad (2013) hävdar att det finns en kritik mot svenska utbildningssystemet 
och den kompensatoriska pedagogiken som många styrdokument är uppbyggda på. 
Kritiken går ut på att det handlar om att överföra medelklassens värderingar och 
normer till minoritetsgrupperna i samhället. Det betyder att man vill kompensera 
marginaliserade gruppers brister genom att upprätthålla vad som är komplett och 
normalt. Med ett sådant förhållningssätt kan arbetet inte bli mångkulturellt eller 
interkulturellt, eftersom gruppens förmågor och erfarenheter inte ses som en tillgång 
i förskolans verksamhet (Lunneblad, 2013).   

Hastrup (2010) problematiserar också att den största utmaningen i det 
interkulturella samhället är att visa respekt för olika sätt att leva samtidigt som man 
ska kunna hävda gemensamma normer. 

I diskrimineringslagstiftningen (SFS 2014:958) är det betonat att man har rätten 
att själv få välja etnisk tillhörighet, och alla har även rätten att tillskriva dig själv flera 
olika nationaliteter. Detta ger barnen och deras familjer rätten att tillhöra en annan 
kultur, även om deras etniska tillhörighet är en annan: 

”Med etnisk tillhörighet menas nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande 
förhållande. Alla människor har en etnisk tillhörighet – eller flera etniska tillhörigheter. En 
person som är född i Sverige kan definiera sig som både svensk och till exempel rom, same eller 
kurd. Var och en har rätt att definiera sin egen etniska tillhörighet utifrån sin personliga 
bakgrund” (SFS 2014:958). 

Hastrup (2010) poängterar dock att det finns stora individuella olikheter inom en 
kultur. Även om en kultur präglar barndomen så är den inte absolut,  som vuxen skapar 
du egen subjektiv förståelse för din kultur (Hastrup, 2010). 
I den nya reviderade läroplanen för förskolan (Lpfö98/16) står det att: 

”Verksamheten ska syfta till att barnens förmåga till empati och omtanke om andra utvecklas, 
liksom öppenhet och respekt för skillnader i människors uppfattningar och levnadssätt. Barns 
behov av att på olika sätt få reflektera över och dela sina tankar om livsfrågor med andra ska 
stödjas. Den växande rörligheten över nationsgränserna skapar en kulturell mångfald i 
förskolan, som ger barnen möjligheter att grundlägga respekt och aktning för varje människa 
oavsett bakgrund.” (Skolverket, 2016, s.4). 

Granstedt (2010) menar att det finns kritik mot styrdokumentens interkulturella 
arbetssätt då hon anser att läroplanen lyfter fram mångkultur som något positivt och 
eftersträvansvärt men samtidigt okomplicerat. Mångkultur ska enligt henne inkludera 
och förena olika grupper men att som i citatet ovan ”grundlägga respekt och aktning 
för andra människor”, så särskiljs de olika kulturerna, och på så sätt menar hon att det 
kan tolkas motsägelsefullt.    
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Även Dolk (2013) framför kritik mot att förskolans läroplan bygger utifrån ett 
toleransperspektiv. Toleransperspektiv beskrivs av henne som normgrupper som har 
privilegiet att välja att tolerera eller inte tolerera dem som är olika. Även 
diskriminering av kulturella minoriteter utgår från en maktordning att vi ska tolerera 
det som inte är det normala (Dolk, 2013). 

 

2.6 Databaser 

De avhandlingar och vetenskapliga artiklar som har bidragit till studien har hämtats 
från databaserna: ERIC, SWEPUB och DiVA Portal. Sökord var: Intercultural 
education, intercultural communication, mångkulturell förskola, och interkulturell 
pedagogik.  

2.7 Teoretisk utgångspunkt 

I denna studie har jag valt att utgå från den sociokulturella teorin. Jag anser denna 
teori som mest passande eftersom studien belyser och studerar sociala faktorer som 
exempelvis interaktioner och samspelet mellan människor och det enligt 
socialkulturell teori är betydande för hur människor upplever sin omvärld. 

Borgström (2004) menar att individen utvecklas i sociokulturella situationer och 
hänvisar till grundaren Vygotskij (1978) som betonar både den sociala och kulturella 
betydelsen för barns utveckling.  Han ansåg att allt kulturellt även är socialt 
konstruerat genom att socialiseringsprocessen utvecklas i både en kulturell och social 
organiserad verklighet. I den tidigare forskning som jag redogjort för har det utmärkts 
att sociokulturellt teoretisk kunskapssyn är grunden för både interkulturell 
kommunikation som ett interkulturellt lärande. 

Lahdenperä (2004) redogör för epistemologiska eller kunskapsteoretiska synsätt 
på interkulturalitet, där Inter-betyder växelverkan och relation, i en 
interaktionsprocess mellan kulturer. Vidare menar hon att detta är en 
kunskapsteoretisk syn att den sociala verkligheten skapas i interaktion, vilket 
överensstämmer med det sociokulturella perspektivet där vår kunskap och 
verklighetsuppfattning är socialt konstruerat i en process. Borgström (2004) 
konstaterar att en interkulturell pedagogik tar fasta på kulturella skillnader som en 
läroprocess. Skillnader i kulturer återskapas enligt Kasselias Wiltgren (2012) i nya 
förändrande och pågående sociala konstruktioner. Det är alltså hur andra och vi själva 
representerar vår kultur som skapar den, därför är det viktigt att studera hur 
kulturskillnader skapas, beskrivs och sedan vidare reproduceras. 

Jag har använt mig av ett teoretiskt analysverktyg som utgår från ett sociokulturellt 
perspektiv (Stier et al. 2012). Analysmatrisen (Bilaga 2) visar hur olika förhållningssätt 
har varierande grader av kulturförståelse, interaktionssätt samt olika nivåer av 
reflektion. Dessa olika dimensioner som jag har identifierat i denna studie redogör jag 
för mer ingående i stycket om dataanalysen. 
 

2.8 Begreppsdefiniering 

Eftersom jag i denna studie undersöker förskollärarstudenters och yrkesverksamma 
förskollärares interkulturella förhållningssätt är det begrepp som kan behöva en 
begreppsbeskrivning i avsikt att underlätta för läsaren.   
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I nationalencyklopedin definieras interkulturellt som något som ”avser processer där 
människor med olika språk och kulturer som kommunicerar och interagerar med 
varandra" (NEO, 2015). 

Lahdenperä (2004) redogör för att interkulturell pedagogik är ett begrepp som 
innefattar interkulturell kommunikation, lärande, forskning och undervisning och att 
kunna tillföra interkulturella aspekter på pedagogiken. Lahdenperä (2004) menar 
också att ordet interkulturell antyder en gränsöverskridande process i interaktion detta 
genom att kulturmöten får ömsesidiga men även värdemässiga aspekter.   

Borgström (2004) redogör för interkulturell kompetens som att ha förmågan att 
agera med olika språkliga, sociala och kulturella koder. Vidare menar hon att för att 
kunna förstå dessa koder behöver du ha en kulturförståelse genom att känna till 
kulturens spelregler, värderingar och normer. 

Stier (2009) definierar interkulturellt förhållningssätt och interkulturell 
pedagogik som ett synsätt som betonar kulturens styrkor, mångfaldens fördelar och 
möjligheter. Granstedt (2010) menar att ett interkulturellt förhållningssätt är en 
process som kräver intresse, kontakt och interaktion mellan olika kulturer.  

Stier och Sandström Kjellin (2009) anser att interkulturellt förhållningssätt och 
perspektiv är att kunna se processer mellan människor samt att ha förmågan att se det 
unika i varje individ, situation och kultur. Denna kompetens och förhållningssätt kan 
även beskrivas som att: 

” Successful adaptation to other cultures can be predicted by individuals empathy, respect, 
ability to perform role behaviors, non-judgmentalness, openness, tolerance for ambiguity, and 
interaction management.” (Gudykunst & Kim, 2003, s.273.) 

3 Metod 

3.1 Metodval 

Jag har genomfört en kvalitativ studie och valde att använda mig av 
fokusgruppsintervjuer. En viktig egenskap i kvalitativ forskning är enligt Bryman 
(2004) att synliggöra deltagarnas synsätt och perspektiv. Eftersom syftet med studien 
är att djupare förstå människors tolkning av ett problemområde, så ansåg jag att en 
kvalitativ studie är ett passande metodval för studiens syfte. Metodologiskt ska 
fokusgruppsintervjuer enligt Wibeck (2010) så långt som möjligt likna en vardaglig 
situation eller ett samtal. Hon förklarar att det är en form av gruppintervju där ett 
mindre antal personer möts för att prata om ett visst ämne under en begränsad tid. 

Mångkulturell förskola är både ett aktuellt men även ett komplext område, 
dessutom kan ämnet upplevas känsligt och därför kan fokusgrupper enligt Bryman 
(2004) ofta generera bättre data om man vill undersöka normer eller åsikter i 
exempelvis en arbetsgrupp. Jag valde att grupperna inte skulle omfatta fler än fyra 
deltagare, därför det enligt Bryman (2004) är bättre att medvetet välja få deltagare om 
frågorna är kontroversiella och komplexa eller om man vill undersöka deltagarnas 
personliga uppfattningar. En annan orsak till att välja färre deltagare var de fördelar 
som Wibeck (2010) redogör för med mindre grupper som att engagemanget hos 
deltagarna blir högre, samt att det är lättare att få igång en diskussion och att alla 
deltagarna har större möjligheter att få komma till tals.  

Wibeck (2010) anser att det är betydande att gruppen leds av en moderator och att 
denna introducerar nya ämnen och aspekter om det skulle behövas. Hon poängterar 
att ju mer styrande moderatorn är, desto mer strukturerad blir fokusgruppsintervjun. 
Något som Wibeck (2010) också betonar är att ett strukturerat val i fokusgrupper är 
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lämpligare om ämnet är känsligt, eller då avsikten för forskaren är att besvara ett 
tydligt ursprungligt syfte och forskningsfrågor. Jag använde mig av frågorna enligt 
analysmodellen (Bilaga 2), vilket gjorde fokusgrupperna mer strukturerade. Även om 
grupperna belyste olika dilemman så besvarades mina forskningsfrågor.  

 

3.2 Urval 

Wibeck (2010) menar att valet av deltagare bör vara strategiskt och är betydande för 
hur användbara data du får i studien. Det är även en fördel enligt Bryman (2011) om 
deltagarna har liknande kunskap och utbildning och därför utsågs båda grupperna som 
naturliga och existerande. De kände varandra som studentkamrater respektive 
arbetskollegor.  

Användandet av naturliga grupper som redan känner varandra kan enligt Bryman 
(2011) både ha fördelar och nackdelar. Han menar att det positiva kan vara att det 
redan finns en dynamik mellan deltagarna,  och att risken för att deltagarna inte vågar 
prata är mindre, men att välja en existerande grupp kan också få negativa följder för 
det redan kan finns samspelsmönster och statusskillnader i gruppen. 

Samtliga fyra deltagare i Grupp 1 var förskollärarstudenter. Dels var de viktiga i 
studien som aktörer av sin nyare teorikunskap kring ämnet, men även deras 
erfarenheter på sina respektive praktikplatser. De var alla kvinnliga i åldern 30-37år 
och studerade sista terminen på förskollärarprogrammet. 

Samtliga fyra deltagare i Grupp 2 var utbildade förskollärare och yrkesverksamma 
på en mångkulturell förskola, då det bäst har gagnat studiens syfte och 
frågeställningar. Alla deltagare representerade ett eget arbetslag eller avdelning i 
verksamheten och gruppen bestod av tre kvinnliga och en manlig förskollärare i åldern 
40-53år. 
 

3.3 Datainsamlingsmetod 

Jag valde att utgå ifrån en strukturerad form av intervjuguide (Bilaga 2) under 
fokusgrupperna. Datamaterialet blev omfattande och trots att jag använde mig av 
strukturerade fokusgruppsintervjuer så belystes olika områden i de olika grupperna. 
Intervjuguidens frågor kunde sedan relateras till den analysmatris som jag använt som 
analysmodell i olika dimensioner av mångkulturella förhållningssätt (Bilaga 2).  

De fasta frågorna har varit utgångspunkt vid varje fokusgruppsintervju och har på 
olika sätt bidragit till resultatet. Några följdfrågor ställdes under intervjuerna för att 
deltagarna skulle få möjlighet att utveckla sina svar. Likaså behövde inte alla 
frågeställningar tas upp i grupperna då tidigare svar besvarade och belyste även andra 
frågor enligt analysmodellen. Precis som Bryman (2011) poängterade gällande 
datamaterialet i fokusgruppsintervjuer så kunde deltagarna modifiera och utveckla 
sina svar med hjälp av de andra deltagarnas argument. 

I fokusgruppen med förskollärarna påverkades även delvis fokus på studiens 
inriktning, då väldigt mycket av datainsamlingen kom att handla om interaktion och 
svårigheterna med samverkan med föräldrarna på en mångkulturell förskola. 
Visserligen var det en del som jag ville undersöka och studiens syfte är att få en djupare 
förståelse för hur studenter och förskollärare förhåller sig och resonerar kring något 
som är komplext och svårdefinierat. 
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Jag var däremot inte alls förberedd på att detta metodval skulle ge mig en sådan 
personlig men även känsloladdad presentation och data av grupperna, men främst från 
förskollärarnas åsikter, erfarenheter och argument. Det var positivt att kunna se saker 
från andras perspektiv, men det gjorde även att datainsamlingen blev oförutsedd i 
gruppen med förskollärarna och även svårare att hantera i dataanalysen då det 
inbringade mer data som jag ansåg var intressant. 

 

3.4 Genomförande 

Wibeck (2010) menar att tid, resurser och antal gruppdeltagare påverkar. Enligt henne 
består processen av fyra steg och stadier som är planering, rekrytering, 
diskussionsledning och sist analys. 

Jag kontaktade förskolechefen och skickade ett missivbrev (Bilaga 1), som gav mig 
tillåtelse att genomföra intervjun och denna i sin tur gav ansvaret till förskollärarna 
från varje avdelning att tillsammans med mig bestämma ett passande tillfälle för dem 
att kunna gå ifrån barngruppen och för att verksamheten skulle påverkas så lite som 
möjligt av mitt besök. Det var inte alltför enkelt att hitta en passande tidpunkt för 
fokusgruppen på förskolan, och den kunde bara genomföras vid ett senare tillfälle och 
detta var två veckor efter fokusgruppen med studenterna. 

Jag genomförde studentgruppsintervjun först, och det var svårare än vad jag 
trodde att rekrytera deltagare men slutligen blev den av. Studenterna fick inget 
missivbrev, men jag var noga med att beakta de forskningsetiska aspekterna, då jag 
informerade om studiens syfte och tillvägagångssätt, eftersom Wibeck (2010) 
framhåller att de är betydande för hur mycket deltagarna vill dela med sig i en 
fokusgruppsstudie. 

Ingen av deltagarna fick se några intervjufrågor innan. Detta för att jag ville 
analysera deras interkulturella förhållningssätt, och det ansåg jag skulle visa sig bäst i 
en försäkran om att svaren och argumentationerna från deltagarnas sida inte kunde 
förberedas på förhand. Miljövalet i fokusgruppen med studenterna var en neutral 
formell miljö inne på högskolan, men ändå trygg för studenterna. Likaså var miljövalet 
för förskollärarna tryggt då intervjun var på deras arbetsplats. 

Under intervjuerna har ljudinspelning använts efter godkännande från samtliga 
deltagare för att dokumentera det insamlade materialet. Dessa ljudinspelningar har 
sedan transkriberats. För att kunna hantera datamängden och få en överblick 
sammanställdes transkriberingen med färgpennor där de olika nivåerna av 
förhållningssätt fick en egen färg för att enklare kunna få en överblick över materialet 
och senare kunna koppla det till studiens syfte, forskningsfrågor, min teoretiska 
utgångspunkt, tidigare forskning samt annan litteratur av relevans.  
 

3.5 Dataanalys 

För att kunna besvara studiens forskningsfrågor på bästa sätt använde jag mig av en 
analysmodell (Bilaga 2) över olika kulturella förhållningssätt (Stier et al. 2012). 

I analysmodellen urskiljs fyra olika grader av kulturellt förhållningssätt: (1) 
Instrumentellt mångkulturellt, (2) medvetet mångkulturellt, (3) Interkulturellt, (4) 
Transkulturellt. Det jag analyserade är varierande grader av gruppernas uttryck för 
kulturförståelse, interaktionssätt samt reflektionsnivå vilket kunde definieras med de 
olika kriterierna för förhållningssätt. För en tydligare beskrivning se (Bilaga 2). 
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Ett instrumentellt mångkulturellt förhållningssätt innefattar en kulturförståelse 

där kulturer ses som olika stabila och inbördes homogena. Det finns ett omedvetet 
reflektionssätt och i denna grupp kännetecknas interaktionssättet av att hantera 
olikheter distanserat och med otydlig gränssättning. 

Ett medvetet mångkulturellt förhållningssätt kännetecknas av att kulturer anses 
vara olika, delvis föränderliga och inbördes homogena. Det finns ett medvetet 
reflektionssätt och interaktionssättet fokuserar på att hantera olikheter och är 
försiktigt distanserat. 

I ett interkulturellt förhållningssätt anser man att kulturer varierar och ständigt 
förändras och omskapas i interaktion. Reflektionssättet är kritiskt självreflexivt och 
ifrågasättande och interaktionssättet kännetecknas av att lyckas hantera och dra nytta 
av kulturell variation och samspel mellan kulturer, samt att det finns en tydlig 
gränssättning. 

Ett transkulturellt förhållningssätt kännetecknas av att kulturer är mer lika än 
olika, samt att interaktioner mellan kulturer hela tiden ger upphov till nya kulturer. 
Reflektionssättet är meta-reflektivt och interaktionssättet styrs av att synliggöra och 
dra nytta av mänskliga likheter och genom att omskapa och främja hybrididentiteter 
och detta förhållningssätt är tydligt gränsöverskridande (Stier et al. 2012). 

 
Enligt Bryman (2011) är oftast datamängden från fokusgrupper omfattande och jag har 
därför använt mig av en kvalitativ tematisk innehållsanalys där jag organiserat och 
strukturerat upp återkommande teman med hjälp av analysmatrisen och genom att 
förstå hur datamaterialet kan kopplas ihop med ovanstående nivåer av olika 
mångkulturella förhållningssätt. En del argument förhöll sig mellan två olika 
dimensioner, och i just de fåtal fallen gick jag tillbaka för att se andra samstämmiga 
argument med de olika förhållningssätten och med hjälp av färgpennorna se inom 
vilken kategori deltagarnas uttryck dominerades av. 

I analysarbetet handlar det enligt Bryman (2011) om att kunna skildra den 
verklighet så som den förstås av andra samt att kunna se teman eller mönster i 
materialet. Vidare menar han att det är en fördel att som utgångspunkt fokusera på 
meningsskiljaktigheter och enighet i gruppen då man tolkar och analyserar de 
kvalitativa data som studien ger. Detta analyserade jag då jag jämförde datamaterialen 
från intervjuerna mot varandra, när jag försökte urskilja likheter och skillnader mellan 
förskollärarstudenter och yrkesverksamma förskollärare.  
 

3.6 Tillförlitlighet och trovärdighet 

Tillförlitligheten (reliabiliteten) kan påverkas negativt i fokusgrupper om deltagarna 
inte vågar uttrycka socialt accepterade argument, detta skulle innebära att deltagarna 
bara ger uttryck för kulturellt accepterade åsikter (Wibeck 2010; Bryman 2011). 

Därför ville jag försäkra mig om att alla deltagare kände att de hade fått komma till 
tals och därför fick de fylla i en utvärderingsblankett (Bilaga 3). Denna bilaga fick jag 
av Sandström (2016). Utvärderingen efter samtalet gav deltagaren och även mig 
information om deltagaren inte känt att den fått komma till tals, vilket i sin tur skulle 
påverka resultatet av studien negativt. I utvärderingsblankett (Bilaga 3) som fylldes i 
av deltagarna efter fokusgrupperna framkom det att samtliga deltagare ansåg sig ha 
kommit till tals i fokusgruppssamtalet, och det var även något som även jag upplevde 
då det var min uppgift att som moderator se till att alla var delaktiga. 
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Tillförlitligheten ökar enligt Wibeck (2010) om det är samma moderator i båda 
grupperna, samt att förskollärarna är verksamma i olika arbetslag vilket jag i denna 
studie beaktade. Andra saker som Wibeck (2010) exemplifierar som ökar 
tillförlitligheten i fokusgruppstudier och som jag tog hänsyn till i denna studie är att 
intervjufrågorna inte fick läsas i förväg av deltagarna, samt att mitt miljöval var en 
trygg miljö för deltagarna. 

Trovärdighet kallar Bryman (2011) för pålitlighet för att någon annan forskare 
skulle kunna komma fram till samma resultat. Gällande trovärdigheten (validiteten) 
ska man ha i åtanke att det är en skillnad mellan att säga och i praktiken göra samma 
sak, och eftersom jag inte kompletterat studien med observationer kan jag inte veta att 
deltagarna agerar så som de säger. Därför speglar inte denna studie baserad på endast 
fokusgrupper någon absolut sanning. Utan syftet var att undersöka hur studenter 
respektive förskollärare beskriver sin verklighet och sitt förhållningssätt i sina tankar 
och åsikter.  

En medvetenhet om att mina egna personliga uppfattningar kan påverka 
resultatanalysen finns då jag givetvis är påverkad både av mina tidigare erfarenheter 
men också min högskoleutbildning. Stier (2009) poängterar att tolkningen blir bäst 
om man ser verkligheten ur deltagarnas förmedlingar och utifrån detta försöka tolka 
undermeningar och mångtydiga uttryck som sägs så objektivt som möjligt. Utifrån 
detta var analysmatrisen ett bra sätt att analysera materialet efter då den inte utgår 
från mina personliga åsikter och värderingar. 
 

3.7 Forskningsetik 

Jag förhöll mig till de forskningsetiska principerna som Vetenskapsrådet (2011) 
belyser genom att informera om undersökningens syfte och vad deras deltagande 
innebär, likaså att deltagandet är frivilligt och att de kan avbryta intervjun när som 
helst utan att behöva motivera varför (Informationskravet). 

 Jag bad även om samtliga deltagares muntliga samtycke till deltagande och att 
intervjun ljudinspelades. De deltagande förskollärarna fick även läsa det missivbrev 
(Bilaga 1) som även godkändes och samtycktes av deras förskolechef. Samtyckeskravet 
innebär att deltagandet är frivilligt och att man har rätt att avbryta sin medverkan.  

Jag redogjorde även för hur materialet sparas och skyddades under en kort period. 
Jag kan inte utlova anonymitet men eftersom jag i det redovisade resultatet inte 
redogör för namn och personerna avidentifieras så är studien konfidentiell. Namnen 
byttes ut mot en bokstav i transkriptionen (Konfidentialitetskravet). 

 Uppgifterna om de enskilda deltagarna används endast i ett specifikt ändamål för 
min studie, och utlånas eller delges inte till tredje part. (Nyttjandekravet). 

4 Resultat 

I min resultatredovisning har jag valt att presentera studenternas och förskollärarnas 
kulturförståelse, interaktionssätt samt reflektionsnivå efter analysmodellen (Bilaga 
2). Exempel från svaren är de situationsbeskrivningar, argumentationer och åsikter 
från de båda fokusgruppssamtalen som i sin tur utmärkte de exempel som sedan 
kunde relateras till de olika dimensionerna av förhållningssätt enligt analysmodellen 
(Bilaga 2).  
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4.1 Studenters kulturförståelse 

Studenterna uttryckte en blandad erfarenhet kring att arbeta eller praktisera i 
mångkulturell förskola. Hur hemkulturen påverkar barnets identitetsskapande tyckte 
studenterna var väldigt individuellt. Där trodde studenterna att barnet är 
anpassningsbart men även hur stark hemkulturen är skulle kunna påverka till viss del. 
Studenterna ansåg också att ett barn kan bollas mellan två starka kulturer mellan 
hemmet och förskolan, men ändå kunna skapa en tredje av dessa två. Samt att det finns 
kulturella skillnader inom samma kulturer. 

Studenterna uttryckte att kulturen förändras med tiden och att det är människor 
som skapar kulturen. Studenterna menade att kultur därför kan upplevas som socialt 
konstruerad, då den utvecklas i olika spår och med störst påverkan från omgivningen. 
Att arbeta mångkulturellt med att exempelvis synliggöra olika flaggor tyckte 
studenterna kunde vara problematiskt då flaggor kan stå för så mycket som inte barnet 
identifierar sig med. En student berättade ett exempel från hennes praktikplats: 

 ”Det blev ju lite problem där (anm. förskolan) när dom helt enkelt inte hade någon flagga som 
inte var självklart att de representerade barnen och då kändes det inte som att det blev någon 
direkt positivt”. 

En annan student menade att synliggöra kulturella skillnader skulle kunna utmärka 
ett slags utanförskap, men att allt beror på hur förskolan arbetar med skillnader och 
får in kulturen naturligt och i ett pedagogiskt syfte. En student beskrev det hela såhär: 

”Det kanske är sån vilja och flaggor kan ju stå för så mycket mer och alla kanske inte är bekväma 
i det, det kanske blir utpekande och konstigt. Samtidigt om man tänker medvetet med varför 
och framförallt hur man arbetar inkluderande så beror ju allt på hur man arbetar med det”. 

Studenterna problematiserade ovanstående exempel med att ursprungslandet inte 
självklart måste vara en kulturtillhörighet, utan att det kanske oftast tas för givet i 
förskolans arbete med kulturer.  Studenterna trodde att det generellt sett är vanligare 
att förskolor framhåller skillnaderna i ett interkulturellt arbetssätt och därför glömmer 
bort att synliggöra likheterna. Där är det enligt studenterna väldigt viktigt att man inte 
bara tänker och synliggör de kulturer som finns representerade i barngruppen. 
Studenterna menade att olika kulturer är kanske extra viktiga att få in i en barngrupp 
som inte representerar flera olika kulturer. En student ifrågasatte bristen på 
interkulturellt arbetssätt på sin tidigare praktikplats såhär:  

”Där jag praktiserade fanns inte så mycket mångfald och jag pratade mycket med min 
handledare om att inte glömma bort att visa variationen. Exempelvis olika dockor men de 
kanske tänker att om det inte finns representerat i barngruppen så varför ska vi göra så då?” 

Något studenterna uttryckte var att den svenska läroplanen ger förskolläraren stora 
tolkningsutrymmen, då det inte finns några direktiv på hur du ska uppnå målen. Att 
arbeta interkulturellt på ett naturligt sätt enligt en student var att låta kulturer 
speglas naturligt och självklart. Studenterna framhävde betydelsen av att synliggöra 
olika kulturer, men även svårigheter om hur man skulle kunna få in olika kulturer 
naturligt och okonstlat. Men just hur detta ska göras visste inte studenterna. 

4.2 Studenters interaktionssätt 

Studenterna framförde att det är viktigt att i samverkan och i interaktion till hemmet 
kunna förklara för föräldrarna som inte är medvetna om vår läroplan varför förskolan 
vill arbeta med deras kulturer, och studenterna ansåg också att man själv måste ha ett 
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syfte med varför man arbetar med kulturer. Studenterna betonade att det är viktigt att 
i interaktion och samverkan kunna föra en dialog med föräldrar och även med barn. 
Studenterna berättade om en förskola som arbetat mycket med olika språk, vilket hade 
varit uppskattat både av barn och föräldrar. Exempel som återgavs var att arbeta med 
språkens olika ord samt att uppmuntra om föräldrar vill dela med sig av sin kultur, 
men samtidigt inte förutsätta det. 

Men studenterna gav även exempel på mångkulturella svårigheter som de upplevt 
ute i verksamheterna. En student beskriver ett problem hon upplevt på praktikplatsen 
så här: 

 ”Det fanns kulturkrockar och svårigheter med föräldrar som var lite självklart för en annan. 
Som exempel lämna den tiden man sagt. Det ställde till det för verksamheten om de hade 
planerat in något. Det minns jag att förskollärarna där såg som väldigt kulturellt betingat” 

Studenterna skildrade en händelse då en förälder inte velat att dess barn skulle leka 
med vissa andra barn från andra kulturer. I det fallet hade förskollärarna hänvisat till 
läroplanen och att de arbetar utifrån den. Studenterna delade åsikten att tydligt 
markera vilka regler som gäller på förskolan,  om det skulle finns en motsättning 
mellan hemmets värderingar och förskolans uppdrag och styrdokument. I en 
diskussion skildrade studenterna en händelse gällande en pappa som sagt åt sin son 
att inte gråta. Studenterna argumenterade för att det säkert finns många svenska 
föräldrar som ifrågasätter förskolans genusarbete, och att många situationer inte alls 
behöver vara kopplade till kulturella orsaker. 

Studenterna hävdade att just i ett sådant fall kan man informera varför förskolan 
inte arbetar efter hemmets värderingar, och efter läroplanen i avsikt att motverka 
könsmönster. Vidare menade studenterna att man heller inte kan lägga sig i 
föräldrarnas uppfostran genom att säga åt vad de får respektive inte får säga till sina 
barn. Då kan man enligt studenterna gå över gränsen för uppfostran, och det 
förskollärarna ska fokusera på är att motverka de kränkningar som sker i 
verksamheten. 

 

4.3 Studenters reflektionssätt 

Studenterna tog pauser att fundera innan de svarade. Studenterna menade att de 
under utbildningens gång reflekterat mer kring sin egen kultur, men att den kultur 
man är uppväxt i anses oreflekterat som naturligt och fast. Detta kan även enligt 
studenterna påverka förhållningssättet, men studenterna betonar att alla är  olika även 
inom den svenska kulturen. En student menade att: 

 ”Jag är säkert påverkad av min kultur men det är inte så att jag gått och reflekterar om det här 
gör jag för att jag är uppvuxen i den här kulturen liksom. Men den här utbildningen gör att man 
tänker lite mer reflekterar och över varför man själv gör saker och kanske också ibland varför 
andra gör saker.” 

Studenterna ansåg att arbeta med mångkultur på ett positivt sätt är att kunna ta in 
allas individuella förmågor, men att arbeta med kulturer är att man lyfter fram det 
positiva i olikheterna.  

”Jag försöker reflektera över mina fördomar, och när jag hamnar i situationer försöker jag tänka 
varför gjorde jag så? Så min kultur finns med i mitt förhållningssätt och sen tror jag att jag gör 
något med den när jag arbetar”. 
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4.4 Förskollärares kulturförståelse 

I exempel på hur förskollärarna arbetat med olika kulturer enligt läroplanen nämndes 
att de googlat på olika danser. De flesta avdelningarna på förskolan sätter upp barnens 
flaggor, och det uppskattas enligt förskollärarna av föräldrarna när de hämtar barnen.  

En förskollärare ansåg att det är viktigt att förmedla för barnen att alla är olika och 
ser olika ut men att alla har lika värde. Förskollärarna uttryckte väldigt tydligt att det 
är tuffare att arbeta på en mångkulturell förskola. Exempel som angavs var praktiska 
svårigheter som exempelvis personalbrist och tidsbrist. Att man har olika bakgrunder 
upplevs av förskollärarna tydligt i kontakten med föräldrarna. Förskollärarna tyckte 
att kommunen borde fördela barnen så det finns lika många svenska barn på varje 
avdelning och förskolor i kommunerna, och att reglerna kring att förskolan ska ligga 
nära hemmet borde ses över. Förskollärarna uttryckte en orättvisa till förskollärare i 
andra bostadsområden och förskolor där det bara finns svenska barn och föräldrar. 

Det uppstod en livlig diskussion bland deltagarna över att kökspersonalen för 
enkelhetens skull börjat servera kycklingbacon och kycklingkassler. Detta visste inte 
en annan förskollärare om. En annan förskollärare informerade då att:  

”Jo så är det, jag tycker att det blir så alltmer. Det kommer nog bli mer åt det hållet att man 
anpassar förskolan till de andra kulturerna”. 

Förskollärarna har varit med om att svenska traditioner fått stå tillbaka. Exempelvis 
har föräldrar inte velat att deras barn ska vara med på Lucia. Förskollärarna gav 
exempel på en förälder som när de var nyanlända gärna ville att barnen skulle bli 
”svenskar” så fort som möjligt, men efter att bott i Sverige ett tag ville föräldern absolut 
inte att barnen ska bli svenska, och tillåter inte längre sina barn att gå i kyrkan. 
Förskollärarna instämde i att de måste hålla hårdare i de svenska traditionerna. 
Exempelvis har varken adventsstakar eller adventsstjärnor satts upp i år, även om 
förskollärarna argumenterade för att just detta visserligen kan bero på tidsbrist och 
personalbrist som varit under hösten. 
 

4.5 Förskollärares interaktionssätt 

Problematiken i interaktion är enligt förskollärarna olika kulturers synsätt, som gör att 
kommunikationen med föräldrarna leder till missförstånd och därför tar mer tid och 
kraft från personalen på förskolan.  

”Föräldrarna kan nicka och så tror man att de förstått. Sen märker man att de inte förstått och 
då får man ta det en gång till”. 

Förskolan har av kommunen ganska nyligen fått tillgång till några kulturtolkar på 
andra avdelningar. De är personer med annan kulturell bakgrund än majoriteten som 
behöver komma in på den svenska arbetsmarknaden, samtidigt som dessa skulle 
kunna fungera som en hjälpande länk mellan föräldrar och förskolan. Förskollärarna 
menade att det är mest språkhjälp, och att det är en trygghet för barnen med att någon 
vuxen pratar deras modersmål. Förskollärarna hade förväntningar på att 
kulturtolkarnas uppgift skulle innefatta att kunna förklara förskolans regler och 
riktlinjer för föräldrar från andra kulturer, och på så sätt reda upp missförstånd som i 
dagsläget tagit mycket tid. En av förskollärarna förklarar:  

”Det låter finare på pappret än vad det är, det är oftast bara två händer till.” 



 18 

Förskollärarna har försökt involvera föräldrarna i verksamheten men har känt ett 
motstånd kring detta. På ett informationsmöte dök nästan inga föräldrar upp. 
Förskollärarna förklarade att det är ett stort problem på mångkulturella förskolor 
överlag att föräldrarna bara vill lämna sina barn och inte har haft något intresse av vad 
de gör. 

Förskollärarna berättade om när ett kristet barn försökte övertala ett muslimskt 
barn att tro på Gud och Jesus. Det blev en svår situation för förskollärarna som försökte 
prata med barnen men kände att de inte klarat att nå fram. Förskollärarna förklarade 
att den dominerande kulturen kan ta över även i barngruppen, då de svenska barnen 
på förskolan kan anses vara en minoritet.  

Ytterligare ett exempel som förskollärarna hänvisade till är de tillfällen då något 
barn blivit magsjuk på förskolan. Förskollärarna instämde i att en svensk förälder alltid 
hämtar sitt barn med en gång när de ringer från förskolan. Medan utländska familjer 
inte har velat avbryta sitt arbete och då heller inte ansetts brytt sig i om deras barn 
smittar alla andra. En annan konflikt som varit en svårighet med föräldrarna har varit 
att de har svårt att passa förskolans tider. Detta arbete menade förskollärarna tar tid 
på bekostnad av att de ska kunna hinna med att göra sina andra arbetsuppgifter. Här 
skulle det enligt förskollärarna behövas mer information om svenska kulturen till 
nyanlända, samt vilka förväntningar förskolan har. 

Ett exempel som förskollärarna ansåg var kulturellt betingat var att barnen sällan 
varit ordentligt klädda, barnen måste kunna leka i kläderna, och inte frysa när de är 
ute. Förskollärarna berättade att några barn kommit i finkläder och sandaler mitt i 
vintern. En del föräldrar hade inte ens förstått varför barnen ska behöva gå ut när det 
är kallt eller regnar. En förskollärare förklarade att: 

 ”Jag tänker inte låta ett barn stå ute i en timme och en kvart och stå och gråta och frysa och vill 
gå in. Jag kan ju heller inte gå in med barnet och lämna de övriga ute.” 

 

4.6 Förskollärares reflektionssätt 

Förskollärarna ansåg att deras egen kultur inte har någon påverkan på barnen och de 
ansåg sig heller därför inte kunna vara förebilder för barn från andra kulturer. Dels för 
att de svenska traditionerna helt börjar försvinna i verksamheten, samt att barnens 
hemkulturer är så pass mycket starkare. 

Förskollärarna betonade att mångkulturella svårigheter inte har med barnen att 
göra. Utan kulturella skillnader som leder till konflikter har varit att föräldrar inte 
förstår svenska värderingar och många män ifrån andra kulturer anses av 
förskollärarna ha en sämre kvinnosyn. Förskollärarna uttryckte att chefen inte stöttat 
personalen i konflikterna med föräldrarna. Förskollärarna berättade om när ett barn 
vid ett tillfälle bara log när barnets pappa skällde ut en kvinnlig pedagog, vilket också 
bevisade att förskollärarna ifråga inte ses som en förebild för barnen då det 
motiverades såhär: 

 ”Barn tar efter föräldrarna. Så enkelt är det när föräldrarna är respektlösa och står och skäller 
på pedagogerna. Så varför ska barnen lyssna på oss? Förstår du problematiken?” 

Förskollärarna menade att hur de har agerat och reagerat på en dålig kvinnosyn av en 
förälder inte påverkat flickor hur de förväntas bli behandlade, eller pojkarna hur man 
ska behandla kvinnor. Utan detta är enligt förskollärarna så rotat i barnens 
hemkulturer, att det inte spelar någon roll hur de agerar eller vad de gör. Angående 
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reflektion finns det ingen sådan avsatt till planeringstiden, men förskollärarna har 
stöttat varandra i konflikterna med föräldrarna. 

5 Resultatanalys 

5.1 Förhållningssätt som uttrycktes av studenterna 

5.1.1 Studenters kulturförståelse 

Stier (2009) menar att en ökad kulturförståelse leder till att kulturella gränser kan 
överskridas och användas som möjliga lärtillfällen tillsammans med barnen i 
verksamheten. Borgström (2004) anser att en kulturförståelse både kan vara statiskt 
passiv eller ses som ett dynamiskt fenomen.  

Studenterna uttryckte att kultur var både föränderligt och socialt konstruerat vilket 
visar att de har en kulturförståelse som både utgår från ett sociokulturellt teoretiskt 
perspektiv samt ett interkulturellt förhållningssätt. (enligt bilaga 2). 
Detta främst för att studenterna inte ansåg att kulturer är stabila, utan såg kulturer 
som förändringsbara, samt att de gav tydliga uttryck för att kulturer även varierar i 
sociala konstruktioner och inom samma kulturella grupperingar.  Studenterna 
diskuterade även blandkulturer och flera kulturella tillhörigheter.  

Detta gör även Ålund och Alina (2011) då de markerar nödvändigheten av att förstå 
kultur och etnicitet som föränderliga fenomen som ständigt skapas och återskapas i 
nya blandkulturer. Kasselias Wiltgren (2012) betonar också att det kan finnas en 
kontrast i hur, och framförallt när, man vill positionera sig i etniska och kulturella 
termer samt under vilka omständigheter man blir positionerad av andra. Studenterna 
framförde att barnens kulturer både varierar och samtidigt förändras vilket även det 
går i linje med ett interkulturellt förhållningssätt (enligt bilaga 2). Detta uttrycktes av 
studenternas diskussioner och problematisering kring hur kulturella skillnader 
synliggörs i verksamheten med exempelvis flaggor.  

Det kan tolkas som att studenterna visade ett tillvägagångssätt där de har 
förmågan att förhandla sina egna kulturella föreställningar, samtidigt som studenterna 
såg positivt på andra kulturer. Hastrup (2010) menar att det är värdefullt att i ett 
interkulturellt förhållningssätt skaffa sig bättre kunskaper om olika kulturer, för att på 
så sätt kunna förstå barnens och familjens värderingar. 

 

5.1.2 Studenters interaktionssätt 

Studenterna beskriver att det är viktigt att ha en bra relation till föräldrarna och de vill 
gärna kunna uppmuntra och använda familjers kulturer som en tillgång i 
verksamheten. Hedencroma och Kòs-Dienes (2008) hävdar att varje barn och familj 
ska ses med individuella förutsättningar och därför är samspelet med både föräldrar 
och barn viktigt.  Gällande samverkan med barnets familjer och i samspel med barnen 
definieras även studenternas nivå av interaktionssätt som ett interkulturellt 
förhållningssätt (Bilaga 2). Främst för att studenterna betonade en betydande dialog 
och inte bara information till föräldrarna varför förskolan arbetar med kulturer. Att 
arbeta interkulturellt var också enligt studenterna att försöka involvera föräldrarna 
genom att använda sig av olika språk, musik och att uppmuntra föräldrarna att dela 
med sig av sin kultur, men studenterna betonade att man inte ska förutsätta att de vill 
det. Det anses vara en fördel att arbeta ämnesöverskridande med olika kulturer enligt 
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Hedencroma & Kòs-Dienes (2008) genom att exempelvis använda sig just av musik, 
bilder, kartor, böcker och att uppmärksamma olika högtider.  När det kommer till 
interaktionssättet till barn så beskriver studenterna ett interaktionssätt i samspel med 
barnens kulturer då de menade att man tillsammans med dem kan utforska olika 
språk, böcker och musik från andra kulturer. Interaktionssättet och kommunikativ 
kompetens är en viktig del enligt studenterna för att kulturella missförstånd i 
samverkan med hemmen ska kunna undvikas. Detta gränsar visserligen till högsta 
nivån enligt matrisen (Bilaga 2) ett transkulturellt förhållningssätt då de utmanar 
kulturella gränser, men det som saknas för att nå den nivån är att de inte uttalade något 
mer aktivt sätt att uppmuntra barnen i att överträda kulturella gränser, vilket är en 
skillnad mellan de olika förhållningssätten. 

Borgström (2004) framhåller också vikten av den kontextuella och sociala miljön 
som barnet befinner sig i. Den sociala miljön skapar mening och referenser, där det 
sociokulturella utgår från att kunskap är kulturellt, språkligt samt kontextuellt 
beroende. Det är något studenterna uttryckte när de förespråkade att föra en dialog 
och respektera om föräldrarna eller barnet inte vill berätta om sin kultur, och genom 
att inte förutsätta att alla vill identifiera sig med andras syn på sin kultur. Detta är även 
något Ålund och Alina (2011) poängterar då de menar att frågor om hemmahörande 
bidrar till barnets identifikation, och kan mobilisera och utesluta multipla 
tillhörigheter och blandkulturer. 

Studenterna nämnde att en förskola ansett att passa tiden varit något kulturellt 
betingat i föräldrakontakten. Borgström (2004) menar att det kan finnas kulturella 
skillnader i hur man värderar tiden, och vikten av att passa den. Samtidigt menar hon 
att ett öppet förhållningssätt kan skapa en förståelse och acceptans över att saker kan 
ses från olika perspektiv. Vilket uttrycktes genom att studenterna inte gav uttryck för 
att veta det rätta svaret.  

Även om studenternas förhållningssätt är interkulturellt så är det kanske just i 
interaktionssätt av betydelse att de saknar erfarenhet. Detta förklarar Lahdenperä 
(2004) då hon menar att interkulturell interaktion och kommunikationskompetens 
kräver erfarenhet av kulturmöten, något som studenterna skulle kunna anses sakna. 
Denna erfarenhet kallar Lahdenperä (2004) för utökad interkulturell kompetens och 
med det menar hon att man inte bara teoretiskt och kognitivt kan lära sig att interagera 
och bli helt medveten om sina egna kulturella föreställningar, som synliggörs först i 
mötet med andra kulturer.  

Erfarenheten av kulturmöten är även en av Stiers (2009) huvudpoänger i hur man 
lyckas i ett interkulturellt samspel där både omgivningen och du själv måste kunna 
hantera kulturmötessituationer. Även ens underliggande människosyn är av betydelse 
och vidare menar Stier (2009) att ett effektivt interkulturellt samspel kräver både 
nyfikenhet och öppenhet till kulturmöten, men lika viktigt är den kommunikativa 
förmågan att kommunicera i olika kulturella sammanhang och situationer. Detta 
kräver i sin tur mer erfarenhet av studenterna än vad de gav uttryck för då de flesta av 
deras situationsbeskrivningar speglar vad de sett andra göra. Jag kan inte veta om 
studenterna senare i yrkeslivet kommer att agerar efter vad de sagt i denna studie. Just 
därför är det värdefullt att notera att det inte är deras erfarenhet utan deras 
interkulturella kompetens när de talar om interaktion och förhållningssätt, inte vad de 
faktiskt gör, som jag analyserat. 
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5.1.3 Studenters reflektionsnivå 

Studenterna uttryckte en osäkerhet men även en högre reflektionsnivå när de 
problematiserade arbetet kring arbetssätten med kulturskillnader. Borgström (2004) 
menar att reflektera är en form av metamedvetande som utvecklas i relation till andra. 
Det var tydligt att studenterna reflekterade både för och emot vilket man skulle kunna 
tolka att de besitter mer självinsikt och självrannsakan, vilket kan tolkas som en hög 
nivå av självreflektion enligt matrisen (Bilaga 2) där studenterna uppfyller både 
kritiskt självreflektivt och ett kritiskt ifrågasättande och hamnar därför även här inom 
ett interkulturellt förhållningssätt (Bilaga 2).  

Ett annat utmärkande drag i kriteriet interkulturellt förhållningssätt var att 
studenterna visade ett kritiskt självreflexivt förhållningssätt genom att de tog pauser 
att fundera innan de svarade, samt att de utvecklade sina argument i en mer komplex 
situationsbetonad orsaksförklaring.  Men en osäkerhet som blir alltför stor kan enligt 
Dolk (2013) även göra att man i verksamheten inte vågar arbeta mångkulturellt. 
Hennes resultat visade att förskollärare i hennes studie tyckte att det var svårare att 
tala om kulturella skillnader och synliggöra dessa. Denna osäkerhet kan då leda till att 
man som förskollärare undviker att synliggöra kulturell mångfald i verksamheten.  

Lahdenperä (2004) menar att interkulturalitet är att i samspel vara öppen för olika 
kulturella uttryck och att analysera både egna och även andras utgångspunkter. Det är 
genom detta interkulturella lärande som du utvecklar en flerkulturell kompetens. 
Identiteten påverkas därför av samhällets syn och framförallt för det enskilda barnet 
om vuxnas förståelse för ens kultur. Enligt det sociokulturella är 
socialisationsprocessen betydande där barn både tillägnar sig kultur och kunskap 
genom att detta lärs i samspel av hur man förhåller sig i sin kultur (Stier & Sandström 
Kjellin, 2009). 

Studenterna ifrågasatte och reflekterade även över att de själva är kulturbärare och 
de studenterna uttryckte en medvetenhet kring att deras egna förhållningssätt 
gentemot barnen påverkas av den egna kulturen. Lunneblad (2013) förespråkar att 
man förstår andra kulturer genom att försöka se saker från andras perspektiv så kan 
detta tolkas som att man har ett interkulturellt perspektiv. 

 I många argument från studenternas berättelser kunde man tydligt se en 
problematisering och reflektion kring sociala relationer som relaterades till 
samhälleliga och kulturella faktorer, som att till exempel även deras egna 
förhållningssätt uttrycktes ha någon form av påverkan. Studenterna påvisade detta 
genom att i de beskrivningar av händelser som framfördes betona att situationer och 
människor är individuella. Därför gav studenterna inte uttryck för en självklar 
orsaksförklaring utan de analyserade konflikters uppkomst och hur man istället skulle 
kunna lösa dessa. Vilket gör att studenterna i samtliga tre kategorier kulturförståelse, 
interaktionssätt samt reflektionsnivå hamnar inom samma förhållningssätt ett 
interkulturellt förhållningssätt. (Bilaga 2) 
 

5.2 Förhållningssätt som uttrycktes av förskollärarna 

5.2.1 Förskollärarnas kulturförståelse 

Förskollärarna i min studie ansåg att kulturer är stabila och de uppvisade ett tydligt 
distanserat förhållningssätt i frågan vilket gör att deras kulturförståelse enligt matrisen 
(Bilaga 2) hamnade inom kriterierna för Ett instrumentellt mångkulturellt 
förhållningssätt. Stier och Sandström Kjellin (2009) menar att för att kunna 
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interagera samt reflektera över din egen och andras kulturer, och för att kunna 
använda olika kulturers styrkor som en tillgång i verksamheten, krävs det att du har en 
kulturförståelse över andras men även din egen kulturs egenheter.  

Förskollärarnas kulturförståelse fokuserade på de kulturella skillnaderna och de 
ansåg barn men främst deras föräldrar som en kollektiv bärare av en grupp. 
Förskollärarna uttryckte inte att det fanns olikheter inom samma kulturer vilket gör 
att deras kulturförståelse kan tolkas som att de ser kulturer som inbördes homogena. 
Granstedt (2010) problematiserar att förskollärares kulturella föreställningar kan 
exkludera individuella skillnader hos både barn och föräldrar. Exempelvis kan vissa 
muslimska barn fira jul, eller trots att familjen är muslimer kanske de inte väljer att 
fira alla muslimska högtider.  

Att kunna inkludera alla kulturer och arbeta interkulturellt är därför enligt 
Granstedt (2010) att kunna vara öppen för skillnader inom kulturer. 

Förskollärarna uttryckte även en oro över att den svenska kulturen börjar 
försvinna alltmer, eftersom andra kulturer dominerar på förskolan. Exempelvis har 
svenska traditioner och högtider inte uppmärksammats lika mycket i verksamheten. 

Ett annat exempel som förskollärarna beskrev är att förskolans kökspersonal slutat 
servera fläskkött av bekvämliga skäl då de allra flesta barn på förskolan är muslimska. 
Även dessa resonemang kan tolkas som att förskollärarna anser både den svenska och 
muslimska kulturen så pass stabila och oföränderliga att kulturerna verkar konkurrera 
om det begränsande utrymmet på förskolan. Att kulturer kan blandas och förändras i 
sociala påverkansfaktorer uttrycktes inte av förskollärarna. Dessa exempel visar också 
på att förskollärarna ser kulturer som inbördes homogena, samt att olika och andra 
kulturer har stora skillnader gentemot den egna.(Bilaga 2) 

Stier och Sandström Kjellin (2009) redogör för att beteendemässiga definitioner 
utgår från ett antagande om att andra kulturer har gemensamma och för andra synliga 
handlingsmönster. Exempelvis konstaterade förskollärarna att svenska föräldrar 
hämtar sina barn direkt om de är magsjuka. Här dras en tydlig kulturell men även 
nationell gränsdragning och det är svårt att avgöra om denna problematik är 
berättigad, eller om det är en kulturell tillskrivelse och kategorisering som rör sig om 
individuella mindre önskvärda egenskaper, som förklaras av förskollärarna med 
föräldrarnas kulturtillhörighet.  

Förskollärarna uttryckte att det var skillnad att arbeta på en mångkulturell 
förskola, detta beskrevs inte som utmanande utan i mer negativa termer som 
arbetsbelastade. Stier och Sandström Kjellin (2009) menar att det ofta är en form av 
outtalat antagande att problem orsakas eller beror på kulturella olikheter. 
Förskollärarna efterfrågade därför en politisk kulturell kvoteringslösning där barn inte 
ska kunna placeras på förskolor närmast hemmet, utan att barn från andra kulturer 
istället ska fördelas mellan kommunens förskolor. Förskolan de arbetar på ligger i ett 
socioekonomiskt utsatt område, och Bing (2003) hävdar att områden som är 
invandrartäta ofta anses som problematiska. Förskollärarna framförde också en 
osäkerhet och oro över hur mycket andra kulturer ska få influera verksamheten. 

Granstedt (2010) menar att andra kulturer ofta framstår som annorlunda, 
speciella eller exotiska. Hon menar att det kan vara en konsekvens av att personalen, 
läroböcker och material i verksamheten ofta till stora delar består av monokulturell 
sammansättning. Följderna av att det svenska anses vara det man utgår ifrån gör det 
svårt för lärarna att bli medvetna om sin egen etnocentricitet och hur det påverkar 
deras synsätt på andra kulturer. Vilket i sin tur enligt Granstedt (2010) gör att det blir 
en balansgång för verksamheter att osynliggöra elever med utländsk bakgrund eller att 
stigmatisera dessa genom att synliggöra deras kulturer. 
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5.2.2 Förskollärarnas interaktionssätt 

Den största svårigheten för förskollärarna var interaktionen med barnens familjer och 
föräldrar. De kategoriserade även relativt tydligt i sina exempel på samverkansproblem 
och gav kulturella orsaksförklaringar till en problematik som de själva inte ansåg sig 
vara delaktiga i. Vilket därför kan tolkas som att förskollärarna gav uttryck för ett 
distanserat intryck till olika kulturer. Förskollärarna uttryckte inte förståelse för 
föräldrars reaktioner och de kulturmöten som tidigare lett till konflikter. Dialog och 
interaktion beskrivs inte av förskollärarna som ömsesidig. Vilket gör att 
förskollärarnas interaktionssätt även det placerar sig på Ett instrumentellt 
mångkulturellt förhållningssätt (Bilaga 2). 

När det kommer till förskollärarnas interaktionssätt gällande barnen fanns 
exemplet som förskollärarna beskrev som viktigt att lära barn acceptera andra barns 
skillnader. I detta fall skulle förskolläraren kunnat ha använt situationen som ett 
lärande. Förskollärarna visade därför inte att de bejakade flerspråkighet eller olika 
kulturer i möjliga lärsituationer. Stier och Sandström Kjellin (2009) menar att en ökad 
interkulturell medvetenhet ökar den egna förmågan att kunna se interkulturellt 
samspel som givande och lärorikt. Vidare menar Stier och Sandström Kjellin (2009) 
att interkulturellt samspel och interaktion kräver interkulturella 
kommunikationskompetenser hos förskollärare för att kunna få en mer djupgående 
insikt om komplexiteten som behövs och krävs av en i olika situationer. Med det menar 
de att ett lyckat interkulturellt samspel är både möjligheten till förståelse, som 
förståelse för missförstånd och hur dessa kan undvikas. Förskollärarna uttryckte en 
tydlig frustration över situationen och de ansåg att de borde fått mer stöttning från 
ledning och kommun. Dahlén (2014) betonar vikten av en tydlig och stöttande ledning 
och chefer i ett interkulturellt förändringsarbete. Det räcker alltså inte med en eldsjäl 
som själv drar hela lasset i ett större utvecklings- och förändringsarbete. 

Roth (2005) menar att dialog leder till gemensamma grupp- och 
kulturöverskridande normer, samtidigt betonas vikten av att kulturella skillnader inte 
underminerar samhällsidentiteten, utan kulturer ska bidra till något utvecklande och 
inte heller undertryckas i verksamheten.  I förskollärarnas beskrivningar framställdes 
det som att svenska kulturen på förskolan är den minoritetskultur som undertrycks. 
Dessa negativa erfarenheter som förskollärarna beskrev i en kulturell problematik kan 
ha påverkat deras argument och därmed deras förhållningssätt enligt analysmodellen. 
Deras oro handlade om att den dominerande kulturen skapade nya normaliteter och 
också blev det normativa på förskolan. Borgström (2004) anser att missförstånd i 
kommunikationen mellan förskollärare och föräldrar från andra kulturer ofta grundar 
sig i skilda referensramar som i sin tur bygger på olika bakgrunder i aktörernas 
kulturella och sociala erfarenheter. Ett återkommande tema i förskollärarnas 
beskrivningar är svårigheterna för föräldrarna från andra kulturer att anpassa sig till 
förskolans rutiner. Kulturtolkarna är exempelvis något som förskollärarna beskrev 
som en misslyckad satsning som inte fungerat som det var tänkt från början. Det var 
tydligt att de förväntade sig att kulturtolkarna skulle informera och avlasta 
förskollärarna i interaktionen och även i de kulturella konflikter och missförstånd med 
hemmen. Detta antyder att förskollärarna inte tar vara på de kulturtolkar som blivit 
placerade där. Inte bara för att de ska förklara för föräldrarna om vilka förväntningar 
och värderingar förskolan har, utan detta skulle även kunna vara ett utmärkt tillfälle 
för förskolepersonalen att lära sig mer om barnen och deras föräldrars kultur, och 
därmed öka deras kulturförståelse men även deras interkulturella kompetens. 

 Dahlén (2014) å andra sidan menar att om man anställer en människa för deras 
kultur, som ska lösa kulturkonflikter exempelvis i kulturmötet med föräldrarna, eller 
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om man anställer personal från olika kulturer för syns skull, så kommer 
grundproblematiken, nämligen maktbalansen inte att påverkas. Däremot kommer 
gemenskapen bli lidande då människor får ojämlika villkor.  
 

5.2.3 Förskollärarnas reflektionsnivå 

Trots att förskollärarna gav uttryck för en medvetenhet om hur det ska och borde 
fungera, så reflekteras eller problematiseras inte deras faktiska situation, utan många 
förklaringar förskollärarna ger är baserade på olika bristdiskurser över varför 
situationen ser ut som den gör. Detta gör att förskollärarnas reflektionssätt kan tolkas 
som omedvetet. Stier (2009) menar att alla människor har mer eller mindre ett 
stereotyptänkande som på olika sätt påverkar vår verklighetsuppfattning. Om detta 
tänkande mot andra kulturer däremot sker oreflekterat kan det leda till att vi söker 
bekräftelse på våra fördomar genom selektiv varsebildning, som gör dessa fördomar 
självuppfyllande. Ett interkulturellt förhållningssätt är enligt Stier (2009) därför en 
form av perspektivskifte och det kräver förmågan att betrakta saker från olika 
synvinklar och problematisera både andra och den egna kulturen för att kunna förstå 
den. Detta i sin tur kräver egen och kollegial självreflektion, självgranskning, 
självkännedom samt självdistans. Denna självreflektion att kritiskt granska sig själv i 
sitt sociokulturella sammanhang saknades i förskollärarnas uttryck och detta bidrar 
till att även deras reflektionsnivå kan anses hamna inom Ett instrumentellt 
mångkulturellt förhållningssätt (Bilaga 2). Gudykunst och Kim (2003) betonar att 
interkulturell kompetens kräver en öppenhet, nyfikenhet och en kulturförståelse på 
andras likväl som på sin egen kultur, vilket förskollärarna i denna studie inte gav något 
uttryck för. 

Dahlén (2014) förespråkar att det är viktigt att leva som man lär och att man själv 
som förebild praktiserar jämlikhet i verksamheten. Förskollärarna ansåg sina 
handlingar helt opåverkbara på barnen, då barnens hemkulturer var något 
oföränderligt. Det saknades en medvetenhet om förskollärarnas egna kultur, då 
förskollärarna ansåg att de inte var några förebilder.   

Stier och Sandström Kjellin (2009) lyfter vikten av att i kulturmöten kunna 
reflektera och på så sätt förändra sina känslor och tankar. Det i sin tur kräver en insikt 
om att man själv är en kulturell människa, och utan tolkningsföreträde över 
verkligheten. Lahdenperä (2004) anser att den kulturella identiteten tillskrivs av en 
själv eller andra, men att den rekonstrueras i mötet med andra och över tid. 

Även om förskollärarna lär ut allas lika värde till barnen enligt värdegrunden, så 
kan man ställa sig frågande om förskollärarna praktiserar dessa goda värden gentemot 
barnens föräldrar? Dessa goda värden som lärs ut till barnen behöver då inte 
praktiseras eller levas upp av dem själva.  Samtidigt kan man tolka deras beskrivningar 
kring mångkulturell förskola som negativa erfarenheter och upplevelser som skapat 
deras förhållningssätt och syn på andra kulturer. Hedencroma och Kòs-Dienes (2008) 
förklarar att kulturell dynamik och kulturidentitet styrs till mångt och mycket av 
sociala förväntningar.  Det tidigare resonemanget som återgavs av en förskollärare att: 
” Barn tar efter föräldrarna. Så enkelt är det när föräldrarna är respektlösa och står 
och skäller på pedagogerna. Så varför ska barnen lyssna på oss?” aktualiseras därför 
på ett sätt även i praktiken. Detta gjordes genom att de inte tillskrev sig själva som 
förskollärare som viktiga aktörer och förebilder för barnen på förskolan. 
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5.3 Skillnader och likheter mellan förskollärare och studenter 

5.3.1 Kulturförståelse 

Studenterna visade enligt min tolkning en sociokulturell utgångspunkt i sin 
kulturförståelse, interaktionssätt samt reflektionsnivån. Studenterna ansåg sig 
delaktiga i barnens socialisationsprocess och tillskrev sig själva ett större 
handlingsutrymme som aktörer och förebilder. Social inkludering och exkludering är 
enligt det sociokulturella perspektivet av stor betydelse till barnets självbild och 
identitet (Kasselias Wiltgren, 2012). 

Förskollärarna tillskrev kulturer en större del av barnets identitet genom att de 
ansåg att deras hemkulturer är oföränderliga. Förskollärarna ansåg inte heller att 
sociala faktorer påverkar kulturer, och de tillskrev sig själva som mindre betydelsefulla 
i barnens kultur, samt i sin egen kulturförståelse. En utmärkande kontrast mellan 
studenter och förskollärare i deras beskrivningar om de kulturella skillnaderna var 
främst att förskollärarna värderade dessa skillnader medan studenterna inte la någon 
egen värdering i kulturella olikheter och skillnader. Detta är något som Stier och 
Sandström Kjellin (2009) betonar genom att inte förutsätta att alla uppfattar 
omvärlden som du själv gör och inte ha en förutfattad bild hur barn och deras familjer 
från vissa kulturer är. Förskollärarna anser att ett interkulturellt arbete går ut på att 
visa och prata om olika flaggor. I exempel förskollärarna ger om hur de arbetar 
interkulturellt i verksamheten är skillnader det centrala. Detta förhållningssätt 
problematiserades av studenterna.  Studenterna hävdade att kulturella skillnader var 
en komplexitet och uttryckte att man i interkulturella arbetet borde fokusera mer på 
likheterna än skillnader, och de samtalade både för och emot om det skulle vara 
uppskattat eller utmärkande. Exempelvis ansåg studenterna att flaggor kan stå för så 
mycket annat än barnets kulturella identitet. Samtidigt betonade studenterna vikten 
av att arbeta med fler kulturer än vad som finns representerade i barngruppen, i 
förskolor där det inte finns så många olika kulturer representerade i barngruppen kan 
det vara ännu viktigare att synliggöra dessa. 

Studenternas och förskollärarnas kulturförståelse exemplifierar därför motstridig 
kulturell förståelse. Kultur som orsak, och även kulturella skillnader som ett problem 
var ett återkommande inslag förskolelärarnas beskrivningar. Medan studenterna gav 
uttryck för att en fungerande dialog bör vara en målsättning och studenterna uttryckte 
till skillnad från förskollärarna att inte besitta det rätta svaret på ett svårdefinierat och 
komplext område. 
 
 

5.3.2 Interaktionssätt 

Stier (2009) menar att i samspel med vuxna lär sig barnen de beteenderegler som krävs 
för att passa in så i socialisationsprocessen skapas moral, samvete och identitet. Stier 
(2009) menar också att vår omgivning som exempelvis kollegor och chefer skulle 
kunna påverka vår syn på olika kulturer, då människan av naturen vill passa in i en 
grupp. Gällande gruppernas interaktionssätt fanns betydande skillnader främst i hur 
man balanserar och tar tillvara på olika kulturer.  

Stier (2009) menar att ett interkulturellt samspel kräver nyfikenhet och 
förskollärarnas osäkerhet till det främmande kan leda till att de vill förklara och förutse 
föräldrars beteenden. Vidare menar han att de förväntningar man har i mötet styrs av 
tidigare erfarenheter och upplevelser och en förenklad kulturkategorisering ger 
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trygghet i att människan vet vad denne kan förvänta sig av andra och hur även man ska 
kunna anpassa sig med den befintliga attityden. Samtidigt visade förskollärarna att en 
svag ledning, och att praktiska förutsättningar påverkar deras arbetssätt och kanske 
även deras interaktionssätt negativt. Stiers (2009) argument kan även i denna studie 
vara en möjlig tolkning till att förskollärarnas interaktionsproblem med föräldrarna 
präglas av en negativ erfarenhet kring hur föräldrar har varit.  Förskollärarna beskrev 
flera praktiska svårigheter i arbetet på en mångkulturell förskola. Olika kulturella 
skillnader och kulturell problematik synliggörs i kontakten med hemmet. Det är inte 
bara språkliga barriärer utan även kulturella betingade orsaksförklaringar, som att 
passa tider. Förskollärarna beskriver även problem i att barnen inte kommer i passande 
kläder för lek och utevistelse. Stier (2009) hävdar att ett vanligt misstag man gör när 
man möter andra kulturer, är att man vill förklara enskilda handlingar med kulturella 
orsaker, utan att se till situation och kontext. Interkulturell kompetens avser förmågan 
att fungera i interkulturellt samspel (Stier & Sandström Kjellin, 2009). 

På ett sätt skulle man kunna tolka förskollärarnas frustration och ovilja att försöka 
förändra situationen som något de misslyckats med flera gånger och att 
arbetsbelastningen är så pass stor, att de helt enkelt inte har möjlighet till ett större 
förändringsarbete. Förskollärarna uttryckte att föräldrar tar mycket tid och kraft av 
personalen. Den oförmågan att kunna förändra situationen behöver alltså 
nödvändigtvis inte associeras med en ovilja från förskollärarnas sida. Å andra sidan 
uttrycks förskollärarnas interaktionssätt som en envägskommunikation, där de ska 
informera föräldrarna och inte som ett ömsesidigt samtal där de själva är delaktörer.  

Stier och Sandström Kjellin (2009) menar också att misslyckade kulturmöten ofta 
beskrivs med respektlöshet och att det saknas demokratiska värderingar, utan att se 
interaktionen utifrån ett ta och ge perspektiv. Eftersom förskollärarna inte ansåg att 
det fanns en ömsesidig påverkan i relationen skapar det ett intolerant förhållningssätt 
mot familjer från andra kulturer. Vilket även gör det svårare att förändra 
problematiken på förskolan från båda parter.  

Studenterna hävdade att det var viktigt att i dialog med föräldrarna förklara att 
läroplanen är en del av uppdraget, och varför man arbetar med kulturer. Likaså 
betonade de att man inte ska förutsätta att alla vill dela med sig av sin kultur. 
Förskollärarna däremot saknade sådana resonemang då de förklarade att föräldrarna 
inte hade något intresse av vad de gör i verksamheten. Hedencroma och Kòs-Dienes 
(2008) menar att många förespråkar mångkulturalitet men ändå har ett behov av att 
tala om vad som är uppseendeväckande och märkvärdigt. Samverkansproblem och 
bristande intresse och engagemang i förskolans verksamhet exempelvis i 
föräldramötet, var en problematik som förskollärarna ansåg ligga på andras ansvar att 
hitta metoder för att nå ut till hemmen. 

En annan tydlig olikhet mellan studenterna och förskollärarna var att studenterna 
framförde att de inte har rätten att lägga sig i föräldrarnas uppfostran, exempelvis om 
en pappa säger åt sin son att pojkar inte får gråta. Den gränsen mellan uppfostran och 
förskolans uppdrag var otydligare i förskollärarnas berättelser. Studenter och 
förskollärare hade olika uppfattningar om sin betydelse och påverkan i samspelet med 
både barn och deras föräldrar. Det tydliggjordes i studenternas betoningar av 
individuella skillnader samt betydelsen av att olika situationer och omständigheter 
påverkar, snarare än att egenskaper och beteenden kan förklaras med en 
kulturtillhörighet. I ett avseende kan man tolka det som att båda grupperna har olika 
kulturella förväntningar på både barnen, deras föräldrar och även sig själva som 
aktörer i en egen kulturpraktik vilket gjorde att grupperna även placerade sig i de olika 
förhållningssätten enligt matrisen, där studenterna förhöll sig inom ett interkulturellt 
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förhållningssätt och förskollärarna inom ett instrumentellt mångkulturellt 
förhållningssätt (Bilaga 2). 
 

5.3.3 Reflektionsnivå 

Stier och Sandström Kjellin (2009) redogör för att den egna kulturen utgör din 
referensram vilket betyder att för att förstå andra kulturers tankesätt krävs det 
interkulturella kunskaper, insikter men även erfarenheter. Studenterna ansåg att hur 
mycket ursprungskulturen skapar barnets identitet nog var väldigt individuellt. De 
ansåg sig medvetna om sin egen kulturpåverkan som de inte var säkra på i vilken grad 
det påverkade deras förhållningssätt med barnen, men att den hade en betydelse. 
Dahlén (2014) förespråkar likt min studie att förskolan ska låta olika kulturella 
skillnader influera verksamheten så naturligt som möjligt. Dahlén (2014) anser att det 
viktiga inte är representation av barnens kulturer, utan hur och på vilket sätt dessa 
gestaltas som fokus bör ligga.  

Förskollärarna i min studie ansåg att barnens ursprungskultur var så stark, att de 
själva ansåg att de inte hade någon kulturell inverkan på barnen som dessa i sin tur 
kunde ta med sig i sin identitet. En generellt stor och betydelsefull skillnad mellan 
grupperna var synen på aktörer och ens egen möjlighet till påverkan i barnets 
kulturella identitet, där förskollärarnas reflektionsnivå kan tolkas som omedveten, och 
studenterna gav uttryck för att vara medveten ifrågasättande (Bilaga 2). 
I läroplan står det att: 

”Barn tillägnar sig etiska värden och normer främst genom konkreta upplevelser. Vuxnas 
förhållningssätt påverkar barns förståelse och respekt för de rättigheter och skyldigheter som 
gäller i ett demokratiskt samhälle och därför är vuxna viktiga som förebilder.” (Skolverket,2016 
s4) 

 
Studenterna uppvisade heller inget behov att veta rätta svaret, utan poängterade att 
just utbildningen lärt dem att reflektera över sig själva normkritiskt. Däremot kan man 
också tolka denna osäkerhet som bristande erfarenhet, och att de inte upplevt 
problematiken på samma sätt som förskollärarna. 

En likhet var att både förskollärarna och studenterna ansåg att barnen däremot 
upplevdes som mer anpassningsbara i den nya kulturen på förskolan. Vilket gör att 
kulturella skillnader och missförstånd kopplas till hem och familj, där båda tog upp att 
passa tiden och tonas ner av båda grupperna i förhållande till barnen. Likaså 
problematiserar Dolk (2013) att förskolans synliggörande av kulturer inte behöver 
spegla verkligheten, utan kulturer bygger ofta på förskolans förväntningar om hur 
kulturerna borde vara. Däremot tydliggörs att studenterna i min studie låg inom ett 
interkulturellt förhållningssätt. Då ett sådant synsätt betonar kulturens styrkor, 
mångfaldens fördelar och möjligheter (Stier, 2009). En annan likhet var i 
exempelbeskrivningar från båda grupperna på hur man kunde arbeta mångkulturellt i 
förskolan angavs karakteristiskt enbart planerade aktiviteter och inget interkulturellt 
lärande beskrevs i improviserande och spontana termer. Detta gjorde att ingen av 
grupperna placerar sig i den högsta nivån Ett Transkulturellt förhållningssätt. (Bilaga 
2) 
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6 Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 

Mitt syfte i denna kvalitativa studie var att belysa studenter respektive förskollärares 
förhållningssätt samt att jämföra dessa. Utifrån vad deltagarna berättat och valt att 
delge har jag sedan kunnat placera grupperna i de olika dimensionerna (Bilaga 2). 
Datainsamlingsmetoden fokusgrupp är även det grundat i ett sociokulturellt teoretiskt 
perspektiv (Wibeck, 2010). Mitt metodval tycker jag har gett en djupare förståelse av 
människors tolkning kring en interkulturell förskola där det inte heller finns några 
givna svar. 

 Stier (2009) argumenterar för att tolkningen görs bäst om forskaren ser 
verkligheten ur deltagarnas förmedlingar. Samtidigt är det personernas egen 
verklighet och det som sägs i intervjuerna kan ha mångtydiga uttryck och 
undermeningar. I detta metodval kan deltagarna utveckla sina svar även om det som 
sägs inte alls behöver stämma överens med det som faktiskt görs i praktiken (Wibeck, 
2010).  

En fördel med metoden är enligt Bryman (2011) att fokusgruppers deltagare 
studeras relationellt och socialt konstruerat. Då intervjun blir mer som ett samtal 
beskrivs den som mer naturlig än andra kvalitativa intervjuer, där den intervjuade 
svarar på forskarens direkta frågor. Om det är ett känsligt ämne (såsom i detta fall), 
kan det vara en fördel att använda sig av fokusgrupper. Bryman (2011) menar också att 
deltagarna inte förväntas svara på intervjufrågor, utan ämnet diskuteras mer och 
deltagarna presenteras som en grupp och inte person, vilket kan göra att de vågar 
uttrycka sina personliga uppfattningar i större utsträckning än i en semistruktuerad 
intervjuform (Bryman, 2011).   

Reliabiliteten kan enligt Wibeck (2010) minska i fokusgruppsstudier om 
deltagarna utelämnar information som inte anses vara socialt accepterad av de övriga 
i gruppen. Denna negativa aspekt på metodvalet redogör även Bryman (2011) för då 
han menar att det kan skapas grupptryck i fokusgruppsintervjuer och det därför kan 
finns en möjlighet att deltagarna endast ger uttryck för kulturellt accepterande åsikter. 
Detta kan om det sker leda till att det påverkar resultatet.  

Därför är det betydelsefullt att kunna försäkra sig om att alla deltagare har fått 
komma till tals. Resultaten från utvärderingsblanketten (Bilaga 3) är därför viktig i 
sammanhanget och denna visade att samtliga deltagare ansåg sig ha kommit till tals, 
och därför besvarades inte fråga 2 i blanketten och inga ytterligare kommentarer gavs 
av deltagarna. Resultatet från utvärderingen stärker min egen uppfattning om att alla 
var delaktiga i fokusgruppssamtalen. I fokusgruppen med förskollärarna togs en del av 
samtalen bort då det låg utanför studiens syfte och fokusområde och det fanns inget 
utrymme att kunna ta med allt och var irrelevant att presentera utifrån mina 
frågeställningar.  

Intervjun med studenterna blev mer en strukturerad fokusgruppsintervju än med 
förskollärarna, men trots det så höll sig samtalet levande. Jag valde att problematisera 
frågeställningarna för att försöka få dem så öppna som möjligt. Även om samma frågor 
utifrån matrisen (Bilaga 2) ställdes ledde intervjuerna in på olika spår. Bryman (2011) 
menar att till skillnad från vanliga individuella intervjustudier så får deltagarna vara 
aktörer till forskningen i en fokusgruppsstudie, vilket stämmer väl överens med denna 
studie då deltagarna reagerade på varandras åsikter vilket gjorde att datainsamlingen 
blev mer oförutsägbar och på så sätt också påverkade resultatet. 
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Janson (1998) understryker att i detta forskningsområde och med begränsad 
omfattning samt det låga antal deltagare kan inte studier som denna ge ett högre 
allmängiltigt svar. Resultatet kan heller inte ses som ett generaliserbart resultat som 
är representativt på förskollärare och förskollärarstudenter som grupp. Mitt resultat 
kan därför endast utgöra exempel på förhållningssätt som just denna grupp av 
studenter och förskollärare gav uttryck för. 

6.2 Resultatdiskussion 

Mitt syfte med denna kvalitativa fokusgruppsstudie var att undersöka studenters och 
förskollärares olika förhållningssätt i en mångkulturell förskola och utifrån detta 
kunna påtala några skillnader och likheter emellan de olika grupperna. Första 
forskningsfrågan var: Vilken interkulturell kulturförståelse, interaktionssätt och 
reflektionssätt ger några studenter respektive förskollärare uttryck för?  

Mitt resultat visade att studenterna enligt analysmatrisen (Bilaga 2) förhöll sig 
inom ett interkulturellt förhållningssätt i kulturförståelse, interaktionssätt samt 
reflektionssätt. Förskollärarna förhöll sig inom ett instrumentellt mångkulturellt 
förhållningssätt i kulturförståelse, interaktionssätt samt reflektionssätt. Huruvida de 
olika förhållningssätten Ett instrumentellt mångkulturellt förhållningssätt som 
förskollärarna gav uttryck för samt ett interkulturellt förhållningssätt som 
studenterna gav uttryck för får för konsekvenser och hur detta förhållningssätt 
påverkar det enskilda barnet är en intressant sak att spekulera i. Stier och Sandström 
Kjellin (2009) anser att en problematik i kommunikationen mellan olika kulturer ofta 
orsakas av att man har olika förväntningar på den andre, som i sin tur är skapade av 
ens egna referensramar av vad man själv värdesätter. Hur barnets subjektskapande 
påverkas av att mötas av olika interkulturella förhållningssätt är något Hall (1989) 
framhåller där interkulturell kompetens innefattar en medvetenhet om kroppsspråket 
och gesters betydelse. Betydelsen av interaktionssätt som domineras av de vuxna på 
förskolan påverkar därför enligt Stier och Sandström Kjellin (2009) barnets kulturella 
identifikationsprocess. Även om denna studie inte kan fastställa några konsekvenser 
av det slaget, så är det något intressant att lyfta till diskussion.  

Trots att förskollärarna beskriver problematiska händelser hämtade ur deras 
vardagssituationer är det studenterna som tydligare uttrycker komplexiteten i 
professionen. Studenterna belyser olika individuella förutsättningar och behov både i 
relation till föräldrar samt till barn. Dessutom gav de inte uttryck för några kulturella 
förklaringar, utan betonade vikten av att se till olika situationer och kontexter. 
Förskollärarna såg många kulturella likheter, och visade inte att det fanns olikheter 
mellan föräldrarna i samma kulturella grupp. Vilket tydliggjordes i exemplet om hur 
de svenska föräldrarna agerade i skillnad från föräldrar från andra kulturer när deras 
barn var magsjuka. 

Utifrån detta är en viktig aspekt i resultatredovisningen att det var möjligt att 
urskilja att de olika grupperna ansåg sig som olika aktörer i form av påverkan för 
barnens kulturella identifikation. Utifrån att de tillskriver sig själva olika betydelser 
som aktörer kan även just det påverka deras nivåskillnad i reflektion och hur de 
uttrycker självmedvetenhet samt självkritiska resonemang. Konkina et al. (2015) 
menar att barnets kulturella självidentifiering är dess medvetenhet om sin tillhörighet, 
men betonar att det nya landets kultur måste vara en del om barnet ska kunna känna 
gemenskap med samhället och nya landet. Därför måste barnet få ta del av sin egen 
kulturella historia, men också visa en vilja att anamma den nya kulturen. Denna 
kulturanpassning påverkar enligt Konkina et al. (2015) barnets senare prestationer och 
utbildningsambitioner genom att tillhöra den nya kulturen. 
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Min andra forskningsfråga var: Finns det några skillnader i de interkulturella 
förhållningssätten mellan de studenter respektive förskollärare som deltog i studien? 

Mitt resultat visade skillnader i vilka olika nivåer studenter respektive 
förskollärare placerade sig i olika förhållningssätt. En intressant detalj i denna 
jämförande studie är att både studenter interkulturellt förhållningssätt och 
förskollärare Ett instrumentellt mångkulturellt förhållningssätt placerar sig inom 
samma förhållningssätt (alla tre kategorier: kulturförståelse, interaktionssätt samt 
reflektionsnivå).  

Förskollärarna var överens om att bristerna hos de utländska föräldrarna tillförde 
ytterligare arbetsuppgifter för förskollärarna utöver det andra, och krävde alltså 
mycket mer, och beskrivs dessutom ligga utöver de vanliga arbetsuppgifterna. Stier och 
Sandström Kjellin (2009) förklarar kulturella inkompatibiliteter, kulturella olikheter 
som gör att föräldrarnas eller barnets agerande inte överensstämmer med 
förskollärarnas förväntningar. Vidare menar de att många svenska lagar och 
värderingar bygger på gamla kristna värden och normer, som över tid förändrats i takt 
med samhällsutvecklingen. Ett interkulturellt förhållningssätt är något som är en 
pågående process och som kräver att man har en kulturförståelse, kompetens i att 
interagera med barn och familj samt att man har förmågan att reflektera över sin egen 
och andras kulturer (Stier & Sandström Kjellin, 2009). 

Att förskollärarna inte ansåg kulturen som socialt konstruerad och föränderlig kan 
alltså bidra till att de har den svenska kulturen som referenspunkt när de pratar om 
den som något som borde bestå och ses enligt Ålund och Alinia (2011) som det 
eftersträvvärda och dominerande kulturen. Interkulturella interaktioner kräver enligt 
Gudykunst och Kim (2003) inte bara sociala förmågor, utan din människosyn och om 
du blir nyfiken eller skrämd av det främmande påverkar också ditt interkulturella 
förhållningssätt. 

Likt läroplanen och högskoleutbildningen i helhet ifrågasätter Lahdenperä (2004) 
om det faktiskt saknas metoder för hur man ska praktisera teorin i utbildningen.  
Det framgår sålunda i denna studies resultat att forskningen som jag presenterat samt 
läroplanens höga ambitioner är en betydligt högre ”ribba” än vad förskollärarna i min 
studie var kapabla att utföra i praktiken något som även Granstedt (2010) 
problematiserar i sin doktorsavhandling. 
Denna skillnad mellan grupperna kan belysa att för att kunna praktisera teorin måste 
det praktiska och förutsättningar finnas. Det framgår från förskollärarnas redogörelser 
att de påvisar att en svag ledning som inte stöttar dem i det praktiska arbetet får stora 
konsekvenser för deras motivation och kan säkert även spegla sig i resultatet av deras 
förhållningssätt som de i denna studie placerar sig i. Exempelvis skulle kulturtolkarna 
kunnat användas bättre och som det var tänkt, samtidigt som de språkligt säkert 
behövs och bidrar till trygghet för att barnen att någon pratar deras hemspråk på 
förskolan. Det kan vara så att förskollärarna förväntade sig mer hjälp i den 
samverkansproblematik som de beskrev. Hastrup (2010) anser att kultur då blir en 
kollektiv identitet där essentiella skillnader mellan kulturer överdrivs på bekostnad av 
likheter och de blandkulturer som skapats. Frågan är om förskollärarna placerat sig i 
samma dimension av förhållningssätt om de inte hade haft så mycket negativa 
erfarenheter och upplevelser? 

Varför min studie visade denna skillnad kan bero på många saker. Studenternas 
retorik problematiserade visserligen deras egna förhållningssätt, men de hade ingen 
erfarenhet av att prata om det som är problematiskt i samma utsträckning som 
förskollärarna gjorde. Borgström (2004) menar att de kulturella värderingar barn lär 
sig är de moraliska principer som vi agerar efter. Dessa principer överförs från en 
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generation till nästa, men dessa värderingar förändras kontinuerligt eftersom de 
influeras av samhället. Studenternas nyare teorikunskap men brist på erfarenhet samt 
förskollärarnas omvända brist på nyare teorikunskap men betydligt mer erfarenhet 
som de anser som negativ kan ha påverkat resultatutgången.   

Det skulle också kunna tolkas att de olika grupperna är två olika generationer och 
därför har olika synsätt på mångkultur och förhållningssätt. Studenternas egen 
socialisationsprocess kan ha influerats av kulturmöten i större utsträckning än vad 
förskollärarna som är betydligt äldre aldrig kunnat uppleva under sin uppväxt, då det 
multikulturella samhället vi ser i dagens Sverige är en relativ ny samhällsförändring.  
Stier och Sandström Kjellin (2009) menar att en del av socialisationsprocessen är 
internalisationsprocessen som bidrar till ett inre referenssystem och bidrar till sättet 
att tänka. Om man har mer erfarenheter av kulturmöten bidrar detta till en 
interkulturell kompetens. 
 

7 Relevans för förskolläraryrket 

Roth (2005) anser att en kulturell mångfald i en verksamhet kan ha positiv inverkan 
på gruppens självidentifikation och ett interkulturellt förhållningssätt motverkar och 
förebygger en stigmatisering, som påverkar både enskilda individer och samhället i 
stort. I flerkulturella lärmiljöer krävs interkulturell dialog och förhandling (Stier & 
Sandström Kjellin, 2009). 

De redogör för hur förhållningssättet i en flerkulturell förskola praktiseras är 
betydelsefullt både nu och i ett längre perspektiv. Borgström (2004) menar också att 
lärarnas kompetens i takt med det mångkulturella samhället behöver stärkas och 
utvidgas. 

Denna studie har lärt mig att trots styrdokument och aktuell forskning inom 
interkulturella förhållningssätt så innebär det inte att det fungerar i praktiken. Båda 
grupperna visar den vision som ligger i linje med förskolans styrdokument.  
Studenternas förhållningssätt stämmer däremot mer överens med den forskning som 
jag presenterat när det gäller interkulturellt förhållningssätt, att kunna använda 
kulturer som en tillgång och olika bakgrunder som en resurs. Genom att arbeta så ska 
förståelsen mellan olika kulturer öka, och som följd även diskriminering reduceras. Det 
låter som en självklarhet och enkelt, men hur detta ska omformas i en praktisk 
verksamhet är inte lika tydligt (Granstedt, 2010). 

För att förskollärarna ska kunna uppfylla sitt uppdrag, krävs en motivation och 
kanske mer självkritik kring sin egen praktik. Ett interkulturellt förhållningssätt tar till 
vara på kulturer och i interaktion få ett gemensamt utbyte av varandras olikheter (Stier 
& Sandström Kjellin, 2009). 

Likaså vore det nog värdefullt att redan i förskollärarutbildningen få mer verktyg 
för utmaningar och möjligheter att arbeta i en mångkulturell förskola. Detta 
förespråkar även Lahdenperä (2004) som menar att interkulturellt lärande är varaktig 
bearbetning av de hinder ens kulturella värderingar utgör.  
 

7.1 Slutsats 

Något denna studie synliggör är att det kan finnas skillnader i gruppernas 
beskrivningar och argument som gör att de kan anses förhålla sig från olika kulturella 
förhållningssätt.  
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De teoretiska verktyg som analysmodellen lärt mig är att användandet av tankemässiga 
verktyg skulle kunna synliggöra förskollärares professionella återspeglingar i deras 
förhållningssätt samt att betydelsen av reflektion är avgörande för hur man agerar och 
är verksam i praktiken. Den viktigaste slutsatsen blir att man med hjälp av matrisen 
kan fastställa olika nivåer på interkulturella förhållningssätt även om det inte är 
möjligt att dra några slutsatser, utan endast kunna spekulera i vad skillnaderna kan 
bero på. Därför kan man inte generalisera resultatet, utan det var just dessa valda 
deltagare i grupperna som dessa skillnader synliggjordes.  

 

7.2 Vidare forskning 

 
Om det skulle vara möjligt i denna studie hade det varit en fördel att komplettera 
fokusgrupperna med observationer. En annan intressant detalj som inte kunde ges så 
mycket utrymme i denna studie, är varför förskollärarna upplever att kommunens 
satsningar på kulturtolkar inte fungerar, eller om syftet och avsikten med 
kulturtolkarna är en annan från kommun och politikers perspektiv. Resultaten av 
kulturtolkarnas arbete hade varit spännande att få följa under en längre tidsperiod. 

Det behövs enligt Granstedt (2010) och Dahlén (2014) mer och bredare svensk 
interkulturell forskning. En annan aspekt som jag anser vore intressant att undersöka 
är huruvida barn och deras föräldrar påverkas av att bemötas av de olika 
förhållningssätten som framträdde i denna studie. Vilka konsekvenser de olika 
förhållningssätten skulle ha på det enskilda barnets kulturella identitetsskapande. 
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Bilagor 

Bilaga 1 Missivbrev 

Information kring en studie om förskollärares arbetssätt och synpunkter 
 
Undersökningen handlar om hur förskollärare respektive studenter ser och anser om hur 
man kan arbeta interkulturellt och normkritiskt i mångkulturella förskolor. 
Du tillfrågas härmed som förskolechef om deltagande av din personal i denna 
undersökning. 
 
Missivbrevets vidare innehåll  
Mitt namn är Sofie Olofsson och jag vill i mitt självständiga arbete undersöka hur 
förskollärare som arbetar i mångkulturella förskolor tänker kring hur de kan arbeta 
interkulturellt och i linje med förskolans läroplan. Undersökningen är viktig då arbetssättet 
kring hur man inkluderar olika kulturer ser olika ut, och förskollärares erfarenheter och 
tankar är av stor betydelse för förskolans kvalitet och utvecklingsarbete. 
 
Praktisk information: 
Jag avser att göra en kvalitativstudie, och som metod använda mig av två olika 
fokusgruppssamtal. Ett med studenter i förskollärarprogrammet och ett med 4–5 utbildade 
förskollärare som arbetar i en förskola där det finns barn från flera olika kulturer. Vilket 
gör att studien är relevant för både mig och de som deltar. Studien bidrar till att utveckla 
verksamheten. 
 
Jag vänder mig till dig då jag behöver en timme till detta samtal med 4–5 förskollärare på 
min fältförskola Svalan i Köping. Kontakta mig nedan om en tid som passar. 
Deltagarna i studien behöver lämna sitt samtycke. Jag måste även informera om att jag 
kommer att behöva spela in samtalet, för att kunna transkribera det som sägs och som är 
relevant för studiens syfte. Detta material sparas inte. 
Studien är anonym och inga namn eller uppgifter kommer att sparas efter att arbetet 
examineras. Jag studerar gruppen som helhet, så studien är på så sätt mer anonym än 
intervju. 
  
Deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du har rätten att när som helst avbryta ditt 
deltagande utan närmare motivering och utan några negativa konsekvenser för dig. 
Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens högskola 
som i sin slutversion läggas ut på databasen Diva.  
 
Avslutande information  
Student:  Sofie Olofsson  san11019@student.mdh.se  Tel:070–0757001                                                                                                             
Handledare: Margareta Sandström, margareta.sandstrom@mdh.se   Tel:  

 

Ort/datum                                                                         Studentens underskrift 

mailto:san11019@student.mdh.se
mailto:margareta.sandstrom@mdh.se
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Bilaga 2 Fokusgruppsfrågor/Analysmall 

Kulturförståelse  

 Vad är kultur? Är det speciellt att jobba på en 

förskola med hög grad av mångfald? 

 Hur definieras eller avgränsas kulturer från varandra 

och hur arbetar man med att synliggöra olika 

kulturella skillnader i verksamheten? 

 Hur påverkar kulturen människors handlingar, 

ageranden och tankar?  

 Är kulturer föränderliga eller mest stabila?  

 ”Finns ” kulturer de eller är de bara sociala 

konstruktioner? 

Interaktionssätt 

 Hur gör man för att bejaka flerspråkighet eller 

flerkulturell bakgrund? 

 Hur gör man när det uppstår problem? Vad beror 

problemen på och hur kan de lösas? 

 Hur tillvaratar man möjligheter med barn och 

föräldrars kulturer i vardagen, och i lärsituationer?  

 Hur balanserar man öppenhet, tolerans, flexibilitet 

mot gränssättning, värdegrund och principfasthet – 

gärna med konkreta vardagshändelser som exempel. 

Finns det något kulturellt som inte stämmer överens 

med förskolans läroplan? 

 
 

Reflektionssätt 
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 Hur medvetna är intervjupersonerna om sin den 

påverkan deras egen bakgrund har på deras syn på 

dessa frågor? Egen kulturförståelse (Eg. från 

omedveten, via begränsat medveten till kritiskt 

ifrågasättande) 

 Hur öppna anser de sig vara hur anser de att deras 

kultur påverkar deras förhållningssätt och anser de 

sig själva som förebilder/kulturbärare. 

 Reflekteras och självgranskas den egna kulturen, och 

andras okritiskt eller kritiskt? 

 Vilka saker/principer är förhandlingsbara/icke 

förhandlingsbara?  

 Vilka möjligheter till lärande finns i detta? 

 

Ett mål är att försöka positionera intervjupersonerna på en tankelinje 

från ett instrumentella mångkulturellt, via ett medvetet 

mångkulturellt och ett interkulturellt till ett transkulturellt 

förhållningssätt – översikt nedan. 

           

Delaspekt  

 

Förhållnings- 

sätt  

 

Kulturförståels

e 

 

Reflektionssät

t 

 

Interaktionssätt 

Instrumentellt 

mångkulturell

t 

Kulturer är 

olika, stabila 

och inbördes 

homogena 

Omedvetet 

 

Hantera olikheter 

Distanserat 

Exotiserande 

Otydlig 

gränssättning 
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Medvetet 

mångkulturell

t 

Kulturer är 

olika, delvis 

föränderliga 

och inbördes 

heterogena 

Medvetet Hantera olikheter 

Försiktigt 

distanserat,  

Ängslig 

gränssättning 

Interkulturellt Kulturer 

varierar, är 

ständigt 

föränderliga 

och omskapas i 

interaktion 

Kritiskt 

självreflexivt, 

ifrågasättande 

Hantera och dra 

nytta av kulturell 

variation och 

samspel mellan 

kulturer 

Tydlig 

gränssättning 

Transkulturell

t 

Kulturer är mer 

lika än olika. 

Interaktion 

mellan kulturer 

ger hela tiden 

upphov till nya 

kulturer 

Meta-reflexivt Synliggöra och dra 

nytta av mänskliga 

likheter 

Omskapande och 

främja 

hybrididentiteter; 

gränsöverskridand

e  
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Bilaga 3 Utvärdering av fokusgruppssamtal 

datum: 
 

1. Jag har fört fram mina synpunkter 

a. Nej, inte alls 

b. Nej, bara delvis 

c. Ja, i viss mån 

d. Ja, absolut 

 

2. Anledningen till att jag inte har fört fram mina synpunkter helt och hållet: 

a. En känsla av grupptryck 

b. Rädsla att såra/genera någon 

c. Mina synpunkter kom fram ändå 

d. Annan orsak 

 

Kommentarer: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 


