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SAMMANFATTNING 

Vi har genomfört en studie kring två förskolors arbete med kulturell mångfald. 

Med kvalitativ forskningsmetod har studien utforskat hur åtta förskollärare, 

fyra per förskola, samt kommunens mångfaldsstöd arbetar för att synliggöra 

och stärka barns olika kulturer i den dagliga verksamheten.  

Studien visar på att förskollärarnas definitioner för begreppet kultur skiljer sig. 

Det som alla förskollärare har gemensamt är dock att de arbetat med barns 

hemspråk. Detta har kopplats till barnens etnicitet. Vår studie visar att etnicitet 

inte är den avgörande faktorn för arbetet med barns kulturer utan att alla har 

sin egen kultur, baserad på värderingar och upplevelser samt erfarenheter man 

gjort i livet. Utifrån ett interkulturellt förhållningssätt kan förskolan skapa 

lärande miljöer där barn kan få ökad förståelse för sin egna och andras kulturer. 
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1   Inledning    

Här presenterar vi vårt problemområde, undersökningens syfte och de två 
forskningsfrågor, som undersökningen främst berör. 

 

1.1  Problemområde, syfte och forskningsfrågor 

Skolverket beskriver det svenska samhällets internationalisering, samt de höga krav 
den ställer ”på människors förmåga att leva med och förstå de värden som ligger i en 
kulturell mångfald” (Skolverket, 2016, s. 6). I förskolan möts barn från många 
kulturer, med olika språk, varierande bakgrund och med olika erfarenheter.  
Enligt Skolverket (98/16) är ett av förskollärarens uppdrag att skapa en förståelse hos 
barnen för deras egen och andras kulturella tillhörighet. Detta ämne är aktuellt idag, 
eftersom så många olika kulturer ofta samspelar på samma avdelning. 
I syfte att få kunskap om förskolans uppdrag i dessa frågor, vill vi intervjua åtta 
förskollärare ifrån två olika förskolor samt kommunens representanter för 
mångfaldsstöd. Vi har under vår verksamhetsförlagda utbildning lagt märke till att 
det kan vara svårt för barnskötare och förskollärare att synliggöra och arbeta med 
barns olika kultur(er) i förskolan. Med djupare kunskap om hur arbetet med 
mångkulturalismen kan se ut i praktiken, hoppas vi som framtida förskollärare, att vi 
på ett bra sätt ska kunna stötta barnen i ett internationaliserat samhälle.  
 
Syftet är att få kunskap om hur två förskolor arbetar med mångkulturalismen utifrån 
uppdraget i läroplanen. Våra forskningsfrågor är: 
 
 Hur arbetar två förskolor med mångkultur i praktiken?  
 
 På vilket sätt påverkar barngruppens mångfald förskollärarens arbete med 
mångkulturalismen? 
 

1.2 Disposition 

Till att börja med går vi in på ämnets bakgrund, därefter går vi igenom vårt val av 
teoretiskt perspektiv. Vi kommer sedan att beskriva metod, resultat och slutligen 
diskussion.  
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2  Bakgrund 

I det här kapitlet kommer vi att förklara definitioner, styrdokument och regelverk, 
samt belysa ämnet ur ett historiskt perspektiv. Vi kommer sedan gå in på bakgrunds 
litteratur utifrån fyra valda kategorier. 

 

2.1 Definitioner  

Etnicitet är enligt Björk-Willén, Gruber & Puskás (2013) ett begrepp som bygger på 
en tanke kring kulturella, språkliga och religiösa gemenskaper. De beskriver vidare 
hur etniska grupper skapas vid tillskrivna skillnader kring t.ex. kultur, religion och 
språk. 

Mångkulturell förskola är ett begrepp som enligt Lunneblad (2013) ofta används 
gällande förskolor där många anses ha olika etnicitet.  

Mångfald beskrivs av Lunneblad (2013) som de olika livserfarenheter som ett lands 
invånare har. Dessa erfarenheter kan komma ifrån båda svensk och en annan etnisk 
bakgrund men behöver inte alltid vara etniskt eller kulturellt betingat. 

Mångkulturellt samhälle, förklarar Lunneblad (2013) som samhällets tillstånd; 
huruvida samhället innehåller medborgare med olika etniska, kulturella och religiösa 
bakgrunder.  

 Enligt Strandberg (2006) beskriver Vygotskij kultur som något som är skapat av 
människor. Den är resultatet av deras målmedvetna och meningsfulla aktiviteter. 
”Människan är kultur. Kultur är människa.” (Strandberg, 2006, s. 19) Människan tar 
både till sig och skapar kultur i sin omgivning. Det är i kultur som finns tillgänglig 
som människan skapar sina förmågor.  

Mångkultur, förklarar Tryggvason, Sandström och Stier (2012), är ett begrepp som 
kan användas som ett mått på ett tillstånd eller en situation. De menar att det innebär 
att olika kulturer som sida vid sida inte nödvändigtvis behöver ha någon nämnvärd 
interaktion sinsemellan. 

”Interkulturell” syftar enligt Tryggvason, Sandström och Stier (2012) på 
mellanmänsklig interaktion eller växelverkan.  De beskriver ett sådant möte där man 
interagerar och samverkar med varandra och därmed påverkar och berikar varandra. 

 

2.2 Styrdokument och regelverk 

Skolväsendets skyldigheter att arbeta med frågor som rör mångkultur berörs i 
internationella konventioner som gäller som folkrättsliga förpliktelser i Sverige. 

I artikel 26 FN:s allmänna förklaring (UNICEF, 2009) om de mänskliga rättigheterna 
anges att den utbildning som var och en har rätt till ”ska syfta till att utveckla 
personligheten till fullo och till att stärka respekten för de mänskliga rättigheterna 
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och de grundläggande friheterna”. Vidare ska utbildningen ”främja förståelse, 
tolerans och vänskap mellan alla nationer, rasgrupper och religiösa grupper”. 

I artikel 29 FN:s konvention (UNICEF, 2009) om barnets rättigheter anges även 
bland annat att barnets utbildning ska syfta till att ”utveckla respekt för barnets 
föräldrar, för barnets egen kulturella identitet, eget språk och egna värden, för 
vistelselandets och för ursprungslandets nationella värden och för kulturer som 
skiljer sig från barnets egen”. 

I 8 kap. 10 § skollagen (Utbildningsdepartementet, 2010) anges att förskolan ”ska 
medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla 
både det svenska språket och sitt modersmål”. 

Skolverket beskriver i Läroplan för förskolan (Skolverket, 2016) att en kulturell 
mångfald i förskolan är en konsekvens av den ökade globaliseringen. I förskolan 
skapar denna mångfald möjligheter för barnen att lära sig ”respekt och aktning för 
varje människa oavsett bakgrund” (Skolverket, 2016, s.4). Förskolan beskrivs som en 
”social och kulturell mötesplats” (Skolverket, 2016, s. 6) där barn kan hjälpas att 
utveckla den i det internationaliserade svenska samhället nödvändiga förmågan att 
”leva med och förstå de värden som ligger i en kulturell mångfald” (Skolverket, 2016, 
s. 6). 

Förskolan har även i uppdrag att främja barns förståelse för den egna kulturen. 
Skolverket uttrycker att förskolan är skyldig att ”ta hänsyn till att barn lever i olika 
livsmiljöer och att barn med de egna erfarenheterna som grund söker förstå och 
skapa sammanhang och mening” (Skolverket, 2016, s. 6). I uppdraget ingår också ”att 
såväl utveckla barns förmågor och barns eget kulturskapande som att överföra ett 
kulturarv – värden, traditioner och historia, språk och kunskaper – från en 
generation till nästa” (Skolverket, 2016, s. 6). Vad gäller barn med utländsk bakgrund 
framhålls att förskolan kan bidra till att dessa ”får stöd i att utveckla en flerkulturell 
tillhörighet” (Skolverket, 2016, s. 6). 

Skolverket poängterar vidare att språk och identitetsutveckling hänger samman och 
Skolverket betonar därför det som även anges i skollagen om att förskolan har i 
uppdrag att ”medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet 
att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål (Skolverket, 2016, s. 7) 

 

2.3  Historisk belysning  

Lunneblad (2013) beskriver hur Sverige från början var ett ur kulturell synpunkt 
homogent samhälle, men att landet numera gått över till att bli kulturellt heterogent. 
Sverige blev mångkulturellt redan på 1950-talet, tack vare arbetskraftsinvandringen. 
Utöver detta har även flyktingströmmar tillkommit i flera omgångar. Sverige gick på 
1990-talet från att enbart tala om invandrarpolitik till att även tala om 
integrationspolitik. Tanken med detta var att mångfald inte endast skulle förknippas 
med etnisk tillhörighet. På 1970-talet tillkom Barnstugeutredningen. Syftet med 
denna var att skapa underlag för förskolans arbetssätt. Den beskriver hur barn med 
olika etniska bakgrunder i förskolan kan få ett första möte med det svenska samhället 
och dess kultur. Förskolan blev således en möjlighet för dessa barn att kunna lära sig 
det svenska språket, samt öva sig på att kommunicera med andra barn. Genom dessa 
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möten mellan barn från olika länder och kulturer kunde även etniskt svenska barn 
uppleva varierande uppfattningar och uttryck. Socialstyrelsen gav under 1997 ut 
Pedagogiskt program för förskolan. I denna har betoning lagts vid modersmålets 
betydelse för barn med en annan etnisk bakgrund. Utrymme har även givits för 
förskolepersonalens egna insikter kring värderingar och kulturell medvetenhet. 
1997 kom Att erövra omvärlden, som sedan blev grunden till förskolans första 
läroplan 1998. Sverige beskrevs i denna som ett mångkulturellt samhälle där 
invandring bidragit som en stark faktor till den kulturella mångfalden. Här beskrivs 
en mångfald av likheter och olikheter som en tillgång i förskolan. Här lyfts även att 
barn får ökad möjlighet till en god tvåspråkighet genom möjligheten att utveckla sitt 
modersmål parallellt med det svenska språket. När Skolverket år 1998 gav ut 
läroplanen vilade förskolans värdegrund på att alla är olika och har rätt till olika 
uppfattningar samt att alla ska få möjlighet att göra val utifrån egna förutsättningar.   
 
 

2.4  Bakgrundslitteratur 

Här kommer vi utifrån kategorierna ”kultur som begrepp”, ”förskollärarens roll” och 
”språk” samt ”föräldrakontakt” presentera den litteratur vi läst. 

 

2.4.1 Kultur som begrepp 

Begreppet kultur är mycket abstrakt.  Olausson (2012) förklarar att kultur handlar 
om ”delade uppfattningar om vad som skapar mening” (Olausson, 2012 s, 9). Med 
hjälp av språk, skrift, musik, bilder och föremål kan vi dela uppfattningar och skapa 
mening. Människor som ingår i samma kultur uttrycker sig på ett sådant sätt att de 
förstår varandra och tolkar på liknande sätt; de har en gemensam referensram. 
Olausson beskriver att kultur inte kan begränsas till något enskilt. De personer som 
man delar uppfattning med hänger samman med var i livet och vilket samhälle man 
befinner sig i. Kultur skapas alltså i relation till andra och vår omgivning samt 
påverkas av de erfarenheter vi gjort. Det gör att den kultur man befinner sig i ständigt 
omprövas och förändras. Hon förklarar att barn i förskolan formas av hemmets 
värderingar och uppfattningar. Sådant som kan påverka är klass, kön, och religion. 
Även förskolans verksamhet påverkar barnen utifrån den förskolekultur som råder. 
Det innebär att förskolans syn på lek, relationer mellan barn och vuxna, samt de 
värderingar som verksamheten står för påverkar barnens framtida syn på saker och 
ting. Även Yasemin (2016) förklarar att det är i barnets tidiga ålder som kulturen 
börjar formas. Hon tillägger också att barnets uppfattning om andras kulturer nu tar 
form.  Hemmiljön och uppfostran är viktiga komponenter i barns uppväxt. En familjs 
hemkultur kan lägga olika stor vikt vid olika metoder, traditioner och tro, religion och 
uppfattningar. Yasemin påpekar att barn redan i tidig ålder blir medvetna om hur 
andra uppfattar dem och huruvida de ser sig själva som antingen utanför eller som en 
del av den dominanta samhällskulturen som de lever i.  
 
Olausson (2012) menar att hennes syn på kultur inte grundar sig i etnicitet utan i 
barns upplevda erfarenheter, och deras kulturella bakgrund. Lappalainen (2006) 
förklarar att mångkultur är ett kritiserat begrepp. En kritik är att man tar för givet att 
alla inom en och samma kultur antas vara lika hängivna den kulturen, man ser dem 
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som en homogen grupp som talar med en och samma röst. Hennes forskning visar 
hur man i den finska förskolan många gånger skiljer på det finska och ”resten”, där 
det finska står för standarden, det disciplinära och rationella till skillnad mot andra 
kulturer i syd och öst.  
 
Lunneblad (2013) beskriver en studie där han observerat hur en förskola arbetar med 
mångkulturella mål. Han lade märke till att arbetslaget saknade kunskap om vad 
mångkulturellt arbetssätt innebar och att de även saknade material och kunskaper 
om olika kulturer. Han tolkade detta som en osäkerhet inför att arbeta med det som 
är annorlunda och främmande. 

 

2.4.2 Förskollärarens roll  

Då det är i barns tidiga ålder som deras syn på kultur och andra kulturer formas, 
menar Berthelsen och Karuppiah (2011) att förskollärare har ett stort inflytande på 
barns socialisering och attityder gentemot andra. Därför är det av största vikt att 
förskollärare lär ut tolerans och förståelse för andra. Berthelsen och Karuppiah 
beskriver i sin studie en sorts turistnivå på lärarnas sätt att förmedla olika kulturer. I 
detta ingår firanden och kulturartefakter, som mat och traditionella kläder. Vidare 
förklarar de att lärare behöver rannsaka sig själva och sin egen syn på kultur och 
mångfald för att kunna lära barnen om olika kulturer. De förklarar att med mer 
kunskap om olika kulturer, som inte enbart fokuserar på olikheter, kan man bygga 
social förståelse och respekt för varandra. Tryggvason, Sandström och Stier (2012) 
hävdar att synliggörandet av kultur inte enbart handlar om mötet med andra länder 
och olikheter, utan även om mötet med andra människor och att förstå sin egen 
kultur, samt att kunna se ”sig själv som en integrerad del i ett möte med andra 
människor” (Tryggvason, et. al. 2012, s.56). Även Yasemin (2016) förklarar att en 
viktig kompetens hos förskollärare som arbetar med barns kulturer är att kunna 
självkritiskt granska sina egna värderingar samt skapa ett klimat som är positivt och 
respektfullt gentemot olikheter och likheter. Detta då självinsikt och kunskap 
påverkar eventuella fördomar som formas i tidig ålder. Det riktiga lärandet, menar 
hon, tar plats när läraren ser allas behov utifrån vars och ens bakgrund. 
 
Stier, Tryggvason, Sandström och Sandbergs (2012) forskning påvisar att de bästa 
lärandetillfällena kring interkulturalitet sker vid naturliga och oplanerade tillfällen 
där lärarna fångar ögonblicket och skapar lärandet. För att kunna genomföra detta, 
behöver förskollärare vara medvetna om kulturer samt kulturella skillnader och 
likheter. I pedagogisk praktik blir ofta begreppet kulturell mångfald förknippat med 
nationell härkomst enligt Olausson (2012). Hon menar att detta kan leda till att det 
skapas två olika kategorier som hon kallar ”barn med invandrarbakgrund” och 
”svenska barn”. Arbetet med kulturell mångfald leder då lätt till skapandet av 
skillnader snarare än integration mellan dessa grupper. Berthelsen och Karuppiah 
(2011) poängterar att, för att skapa social sammanhållning bör man inte enbart 
fokusera på olikheter utan även uppmärksamma likheter. Lunneblad (2006) 
redovisar forskning som visat att lärare upplever att deras kunskap och kompetens 
brister kring arbetet med den mångkulturella barngruppen. Han tydliggör att 
pedagogerna behöver ”bredare kunskap om sociala förhållanden och om samhället, 
samt flexibilitet och förmåga att skifta mellan olika pedagogiska och didaktiska 
perspektiv” (Lunneblad, 2006, s. 29). 
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Tryggvason, Sandström och Stier (2012)  ser förskolans uppgift som att skapa en 
miljö där alla kan känna tillhörighet och gemenskap oavsett bakgrund. Genom 
socialisation i verksamheten menar dom, till skillnad från Olausson(2012) och 
Berthelsen och Karuppiah (2011), kan barn från olika kulturer lära från och av 
varandra när möjligheter ges om personalen vågar lyfta  just olikheter istället för att 
osynliggöra dem. De menar dock, precis som resterande, att förskolepersonal ska 
bemöta varje barn som individ i ett mångkulturellt samhälle. Detta innebär att man 
uppmärksammar barnets språkliga, kulturella och sociala bakgrund. 
 
 I broshyren Barnets bästa- för nyanlända barn i förskolan (2014) utgiven av 
Göteborgs stad, som anges vara en inspirationsskrift för dem som tar emot nyanlända 
i förskolan, förklarar man begreppet interkulturellt förhållningssätt. Att arbeta 
utifrån ett interkulturellt förhållningssätt innebär att man ser varje barn som en unik 
individ med sin egen livshistoria, det vill säga: släkt, minnen, språk och 
sammanhang. Med det som utgångspunkt ska förskolepersonalen ta tillvara och 
synliggöra även föräldrarnas språk, deras upplevelse, kunskaper och erfarenheter, 
vilket leder till en god föräldrasamverkan. Detta förhållningssätt ser på alla kulturer 
som lika i värde, och man undviker kategoriseringar utifrån etnisk gruppering, 
religion och kultur. Tryggvason, Sandström och Stier (2012) menar att interkulturellt 
lärande förutsätter möten med andra som sker i ömsesidig respekt inför varandras 
kulturer. Det kan bli ett steg i vägen på att reducera fördomar och i stället skapa en 
positiv attityd gentemot andra. De menar dock att det finns en risk i att möten, olika 
grupper emellan, inte alltid leder till lärande utan även kan bidra till att 
annorlundaskap befästs. 
 

2.4.3 Språk 

Lunneblad (2006) beskriver att förskolekulturer ibland skapar en föreställning av 
den svenska kulturen och det svenska språket som en nyckel till det svenska 
samhället. Pedagogerna blir då bärare av det svenska och det svenska språket.  
Forskning visar att barn som får möjlighet till kommunikation i olika sammanhang 
får större möjligheter till god språkutveckling, t.ex. när de utvecklar sitt modersmål 
parallellt med svenska språket. Å andra sidan menar Sandström, Tryggvason och 
Stier (2012) att enbart god språkbehärskning inte i sig garanterar god 
kulturförståelse, utan här krävs även en kommunikationskompetens i allmänhet. I 
socialisationsprocessen tillägnar vi oss vår kultur och språket blir bärare av den. 
Samtidigt stärker modersmålsutövning barnets självkänsla vilket kan underlätta 
interkulturell kommunikation och motverka fördomar mot olika språk. 
 

2.4.4 Föräldrakontakt  

Berthelsen och Karuppiah (2011) förklarar att lärare ofta ser sig själva som ”icke-
kulturella” och neutrala, denna syn skulle kanske kunna motverkas om man hade en 
större kunskap om vad kultur faktiskt är. Det är också på grund av detta som 
missförstånd i kontakten med föräldrar lätt uppstår, då lärare ser på sig själva som 
neutrala, men betraktar föräldrarna som kulturellt påverkade, enligt Lappalainen 
2006). Tryggvason, Sandström och Stier (2012) förklarar att eftersom förskolans 
verksamhet är en produkt av den svenska majoritets kultur och politiska ambitioner 
att minska klasskillnader, så har läroplanen företräde i förskolans arbete. Det innebär 
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att personal i förskolan alltid kan luta sig mot läroplanen och detta ger förskollärarna 
ett visst maktövertag vid eventuella kulturkrockar med föräldrar. 
 

3 Teoretiskt perspektiv 

Vi har använt oss av Vygotskijs  (2010) sociokulturella perspektiv då det perspektivet 
genomsyrar hela läroplanen för förskolan. Det sociokulturella perspektivet innebär 
att vi lär oss av varandra och vår omgivning och därför är samspelet en viktig 
utgångspunkt i vår studie. Vår omgivning och samhället i stort har en avgörande 
betydelse för utveckling av språk, intellekt och läsförmåga, enligt Vygotskij. 
Strandberg (2006, 20) förklarar det som att ” i en värld utan böcker uppstår ingen 
läsfärdighet. I en värld utan kommunikation uppstår inget språk”.  
På grund av att Vygotskij i sin sociokulturella teori använder sig av speciella begrepp 
och ord kommer vi här förtydliga dessa.  
 
Vi kommer att använda oss av begrepp som proximal utvecklingszon, samspel, 
sociala interaktioner och språk. Strandberg (2006) beskriver att inom det 
sociokulturella perspektivet så sker bans lärande och utveckling genom samspel och 
sociala interaktioner mellan barn och vuxna samt barn sinsemellan. Språket är ett 
socialt verktyg som vi använder oss av för att kunna interagera och kommunicera 
med vår omgivning. Ju fler samspel och interaktionssituationer vuxna skapar för 
barnen, desto mer utvecklas barnets språk, som har en kommunikativ och social 
funktion. Den proximala utvecklingszonen är en utvecklingszon där barn eller vuxna 
tillsammans med någon som har mer kunskap inom ett ämne ingår i en social 
interaktion och lär av varandra, vilket leder till att barn och/eller vuxna får ny 
kunskap i den sociala aktiviteten.  
 

4  Metod 

Här kommer vi att beskriva tillvägagångsättet av vår studie. Vi kommer att börja med 
datainsamlingsmetod för att sedan gå över till urval och databearbetning och till slut 
till tolkning av empiri. Vi kommer även att ta upp etiska överväganden och diskutera 
pålitlighet och trovärdighet.  

 

4.1 Genomförandet  

Vi har valt en kvalitativ metod för att på djupet kunna få förskollärarnas enskilda 
upplevda erfarenheter samt personliga åsikter. Genom att utgå ifrån en kvalitativ 
metod menar Bryman (2011) att man ser på den sociala verkligheten som föränderlig 
utifrån individens skapande och konstruerande förmåga, till skillnad från den 
kvantitativa metoden där man ser på den sociala verkligheten som objektiv. Vi har 
utgått ifrån två olika förskolor för att få en bättre bild av hur man i praktiken arbetar 
med barns olika kulturer.  Vi är medvetna om att förskolornas arbetskultur samt 
förskollärarnas olika grader av erfarenhet och värderingar påverkar vårat resultat och 
inte enbart barngruppens mångfald som var en av våra forskningsfrågor. Vi har även 
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intervjuat kommunens representanter för Mångfaldsstöd, för att få en bredare bild av 
arbetet.  

 

4.1.1 Datainsamlingsmetod  

Bryman (2011) förklarar att man bör anpassa frågor efter respondenten och utgå 
ifrån respondentens perspektiv. Därför har vi gjort olika intervjuguider beroende på 
vem vi intervjuade, förskollärare eller mångfaldsstöd för att få bästa möjliga resultat.  
Vi använde oss av semistrukturerade intervjuer. Detta förklarar Bryman (2015) som 
att respondenten med ett tydligt fokus ändå har möjlighet att variera frågor beroende 
på informantens svar. Han beskriver även att man ska undvika ja och nej-frågor. Vi 
har därför försökt anpassa frågorna så att det inte ska gå att svara enbart ja eller nej, 
utan leda till mer utförliga svar. Frågorna var kopplade till förskollärarnas arbete 
med barns olika kulturer samt de svårigheter och möjligheter som kan uppstå kring 
detta.  
 
Vi var båda två närvarande under samtliga intervjuer och använde våra telefoner för 
att spela in intervjuerna. Först intervjuade vi kommunens mångfaldsstöd som består 
av två personer, en förskollärare och en barnskötare. Vi intervjuade båda två vid 
samma tillfälle då de alltid arbetar i par och utifrån de svar vi fick, skapade vi frågor 
till förskollärarnas intervjuguide. Vi valde att inte skicka ut våra frågor i förväg, då vi 
ville ha förskollärarnas spontana svar på definitionen av vad begreppet kultur 
innebär, utifrån den kunskap de hade. Om vi hade skickat ut frågorna i förväg 
riskerade vi att informanterna skulle förbereda sig och kolla upp definitioner m.m 
innan intervjun. Detta hade inte gett en rättvis bild för vår studie som delvis bygger 
på den kunskap förskollärarna har med sig från utbildningen. 

4.1.2  Urval 

Vi har utgått från två olika förskolor där vi intervjuat förskollärare ifrån fyra olika 
avdelningar per förskola. Den ena förskolan låg i ett område med stor etnisk 
mångfald och den andra i ett område med mindre etnisk mångfald, detta för att se 
huruvida barngruppens mångfald på något sätt påverkade förskollärarnas arbete med 
barns olika kulturer.  
 
Först valde vi två småbarnsavdelningar per förskola, men insåg ganska snart efter att 
ha talat med en av förskollärarna på småbarnsavdelningen, att man inte arbetade så 
mycket med kulturfrågor på småbarnsavdelningarna. Av det skälet valde vi bort två 
av dessa i utbyte mot två syskonavdelningar. Detta för att få ett så givande resultat 
som möjligt. Sålunda blev det tre syskonavdelningar och en småbarnsavdelning per 
förskola. På de olika avdelningarna fick arbetslagen möjlighet att själva välja vem 
som skulle bli intervjuad så länge det var en förskollärare. Detta då vi även ville veta 
om deras högskoleutbildning innehöll något specifikt kring barns olika kulturer och 
att det ingår i förskollärarnas ansvar att leda det pedagogiska arbetet. Vårt urval blev 
därför begränsat till dem som var intresserade av att delta. Det gör att vårt resultat 
inte blir generaliserbart enligt Bryman (2011).   
 
Utöver de åtta förskollärarna intervjuade vi även kommunens representanter för 
mångfaldsstöd. Deras uppdrag är att driva ett utvecklingsarbete med fokus på 
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interkulturella frågor i förskolan. Mångfaldsstödet består av en förskollärare och en 
barnskötare som arbetar tillsammans och åker ut i kommunen vid behov.  
 

4.1.3  Databearbetning 

Vi har transkriberat intervjuerna ordagrant för att ge en så korrekt bild som möjlighet 
utifrån informanternas svar. Vi sammanfattade sedan intervjuerna och 
kategoriserade de efter teman vilket Bryman (2011) kallar tematisk analys. Han 
beskriver den tematiska analysen som en metod där man söker efter teman i det 
insamlade datamaterialet. Vi letade efter teman som belyser olika synvinklar på 
samma fenomen, i det material som kommit fram i intervjuerna. Dessa teman blev 
tydliga när vi läste igenom de transkriberade intervjuerna och vi såg likheter och 
gemensamma begrepp i intervjusvaren vi fått. De teman vi såg var 
utbildning/erfarenhet, begreppet kultur, synliggörandet i praktiken, egenskaper 
och kompetens, språk svårigheter och möjligheter. Utifrån våra teman har vi skrivit 
på ett sådant sätt att läsaren ska kunna följa varje enskild informant eller förskola om 
så skulle önskas. Vi valde detta tillvägagångssätt för att göra resultatet tydligare, utan 
att generalisera utifrån förskola. 
 

4.1.4 Tolkning av empiri  

Vi utgår från det sociokulturella perspektivet när vi analyserar vår empiri (Vygotskij, 
2010). Detta ska hjälpa oss att tolka resultatet. Vi har tagit bort det som vi ansåg inte 
var relevant för vår studie så som avvikelser eller upprepningar. Ju längre in i 
sorteringen vi kom, så blev olika kategorier tydliga då vissa begrepp och områden 
återkom. 

 

4.2 Etiska överväganden  

Vi har utgått från de forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet (2017) 
beskriver som en grund när man arbetar med etik i forskning. I enlighet med 
informationskravet började vi med att skriva ett missivbrev (se bilaga) som vi delade 
ut på förskolenheterna, innan någon intervju genomfördes. Vi mejlade detta 
missivbrev till båda förskolecheferna för att vara tydliga med vårt syfte i arbetet. Vi 
informerade om att intervjuerna kommer att spelas in, men att enbart 
respondenterna kommer att lyssna på materialet, samt att det enbart kommer 
användas till denna studie enligt nyttjandekravet. För att uppfylla samtyckeskraven 
förklarade vi att deltagande i intervjun är frivilligt, och kan avbrytas när som helst. Vi 
var även tydliga med att förklara att intervjun är konfidentiell och att varken 
personnamn eller förskolans namn kommer att nämnas, allt för att uppfylla 
konfidentialitetskravet. Vi var även tydliga med att informera våra deltagare har 
möjlighet att avbryta intervjun samt deras rättighet att dra sig ur vid senare tillfälle 
fram till dess att studien blivit publicerat. För att underlätta för läsaren har vi valt att 
använda fingerade namn  på både förskollärare , mångfaldsstöd och förskolor så att 
läsaren ändå ska kunna följa varje enskild informant, om så önskas. 
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4.3  Pålitlighet och trovärdighet  

 För att enligt Bryman (2011) mäta pålitligheten i vår studie, har vi vidtagit följande 
åtgärder. Vi har ansträngt oss att vara neutrala under hela processen. Vi började med 
att intervjua representanterna för mångfaldstödet, för att utifrån de svar vi fick av 
dessa kunna intervjua åtta förskollärare. Vi hade separata intervjufrågor till 
representanterna för mångfaldstödet respektive förskollärarna. Båda respondenterna 
närvarade under intervjuerna för att undvika feltolkningar av frågor och svar.  
Möjlighet gavs att ställa följdfrågor vid behov.  Vi skickade inte ut frågorna i förväg då 
vi kände att det kunde påverka resultatet ifall informanterna sökte upp t.ex 
definitioner i förväg för att vara förberedda inför intervjuerna. Samtalen spelades in 
och transkriberades ord för ord för att ge en så rättvis bild som möjligt av vad 
informanten sade. 

Trovärdighet beskriver Bryman (2011) som ett sätt att mäta det man uttryckligen sagt 
att man ska mäta. Våra två intervjuguider (se bilaga) hade som syfte att synliggöra 
hur man arbetar på två olika förskolor med mångkulturalismen, samt se om 
barngruppens mångfald påverkade detta arbete. Vårat resultat visar på enskilda 
förskollärares svar och kan därför inte visa något mätbart resultat mer än just deras 
personliga tankar och åsikter.  Resultatet blir därför inte generaliserbart men mäter 
hur just dessa förskollärare arbetar utifrån den kunskap de har. Vi utgick från att 
informanterna var ärliga utifrån de svar vi fick.  
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5 Resultat 

Här kommer vi redovisa de resultat vi fått fram utifrån intervjuerna. Vi har intervjuat 
åtta förskollärare, fyra per förskola, samt två representanter för mångfaldsstödet. 
Dessa två representanter intervjuades vid samma tillfälle. 

 

5.1  Empiri  

Utifrån intervjuerna har vi fått fram sex kategorier baserade på de likheter och 
olikheter som kom fram under vår temaanalys. Dessa kategorier blev Utbildning/ 
erfarenhet, Kultur som begrepp samt synliggörandet i praktiken, 
egenskaper/kompetenser, Språk, Hinder och Möjligheter.  

 

5.1.1 Utbildning/erfarenhet. 

Alla intervjuade förskollärare saknar utbildning inom ämnet ”barns olika kulturer”. 
Melissa har gått en påbyggnadskurs på 7,5 högskolepoäng genom förskollärarlyftet, 
kursen heter Interkulturalism. 

Regnbågens förskola är situerad i en mångkulturell del av staden. 

Melissa arbetar på en småbarnsavdelning där strax över hälften av 14 barn har 
utländskt ursprung. 

Åsa arbetar på en syskonavdelning där ca två tredjedelar av 30 barn har utländskt 
ursprung. 

Karin arbetar även hon på en syskonavdelning åldrarna 1-5 där två tredjedelar av 30 
barn har utländskt ursprung. 

Maria arbetar på en syskonavdelning med 20 barn var av 17 barn har utländskt 
ursprung 

Förskolan Stjärnfallet är situerad i ett mindre mångkulturellt område. 

Fadieme arbetar på en syskonavdelning. Av 19 barn som finns på avdelningen är det 
fyra barn som har utländskt ursprung.   

Matilda arbetar på en syskonavdelning där det går 19 barn varav 6 har utländskt 
ursprung.  

Anna arbetar på en småbarnsavdelning. Av 14 barn är det två tredjedelar som har 
utländskt ursprung.  

Moa arbetar på en syskonavdelning. De har 19 barn där nästan en fjärdedel har 
utländskt ursprung.  
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Mångfaldsstöd 

Mångfaldsstödet består av Lisa som är barnskötare och tidigare har arbetat på en 
introduktionsskola samt Stina som är förskollärare och tidigare har arbetat inom 
IDA-enheten som står för inkludering, delaktighet och aktivitet. Deras uppgift är 
enligt Stina och Lisa att vara ett sorts bollplank. Huvuduppdraget för 
mångfaldsstödet är att arbeta med nyanlända. Förskolor kan kontakta dem vid behov 
så kommer de ut för att handleda. 

 

5.1.2 Begreppet kultur  

Regnbågens förskola. 

Melissa (småbarnsavdelning) gick 2016 på en kurs som ändrade hennes syn på vad 
begreppet ”kultur” egentligen innebär. Från att ha grundat sig i en syn på kultur som 
något kopplat till ”etnicitet och den kulturen” vidgades hennes syn till att inbegripa 
även varje enskild familjs kultur, hon förklarar att ”man är påverkad av den stora 
kulturen i ett land, det är man ju, och etniciteten och alltihopa det, men ändå har 
varenda familj en egen liten agenda man går efter.” För Melissa innebär mångkultur 
olika högtider i olika länder, men också det interkulturella och hur man 
kommunicerar kultur.  

För Åsa (syskonavdelning 1-5 år) betyder kultur det man har med sig i sin ”ryggsäck”, 
vad man har med sig hemifrån, området man växt upp i, samt den gemensamma 
kulturen som svensk. Hon förknippar även ordet med högtider och mat. 
 
Karin beskriver kultur som olika sätt och att kulturen är runt omkring oss hela tiden 
men kan vara olika för olika barn. Hon förklarar att ”vi i Norden, vi uppfostrar barn 
jättemycket när de är små, och sedan ju äldre de blir så släpper vi dem mer och mer 
och de klarar sig mer själva. Men vi är stenhårda när de är små, och sedan när de blir 
18 år då släpper vi dem och så får de klara sig själva. I neråt, under Sverige och neråt i 
Europa är det precis tvärtom”. I förskolan behöver man ha förståelse för detta 
påpekar hon.  
 
För Maria innebär kultur ” hela den sociala samhällsbiten. I kulturen tänker jag allt 
skapas, normer och värderingar, hela jaget byggs på en kultur”. Hon förklarar att 
landet har en kultur men att man även har sin hemkultur. Hon förklarar att ” jag 
tänker liksom att det finns en kulturkrock mellan alla men den är väldigt mild om du 
är född och uppvuxen i Sverige och att den blir större och mer synlig i ju längre ifrån, 
liksom både i vilket land man kommer ifrån, vilken religion man är uppvuxen i”.  
    
Förskolan stjärnfallet. 

För Fadieme är kultur ett annat språk, ett levnadssätt i familjen och hemmiljön men 
även en annan religion.  

Matilda förklarar att kultur innebär ett samhälle, gemensamma förhållningssätt, 
regler och uttryckssätt. ”Jag känner att jag är annorlunda när jag är i Kairo mot 
Stockholm, det beror ju på uttryckssätten och liksom olika sätt att förhålla sig till sin 
omgivning, och maten och allting sådant”.  
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Enligt Anna har alla har rätt till sin kultur oavsett vad det gäller. ”Kultur är olika 
värdegrunder, olika sätt att se på allting, olika saker man firar… religion”.  

Kultur för Moa innebär att ”Det är ju de barnen som har ett annat lands ursprung, att 
de känner sig stolta över det”. Moa känner att eftersom de inte har så många barn 
med annat ursprung så har arbetet med mångkulturalismen inte heller legat så högt 
på prioriteringslistan.  
 
Mångfaldsstöd. 

Enligt Stina och Lisa har alla olika kulturer. ”Det handlar inte så mycket om att man 
kommer ifrån ett annat land, utan alla har sin hemkultur… Vi tänker väldigt sällan 
geografiskt nationellt, vi tänker kanske levnadsmönster, historia och traditioner. Det 
finns en kultur här på enheten, i morse var vi och handledde på en annan förskola 
med en annan kultur”. 
 

5.1.3 Synliggörandet i praktiken 

Regnbågens förskola. 

På Melissas småbarnsavdelningen synliggör de kulturer genom att prata runt 
olikheter som barnen lägger märke till, såsom hudfärg, frisyr och ögonfärg.  De har 
även bilder på väggen. Man har också sagoläsning på andra språk. 

För att synliggöra kulturer i Åsas barngruppen har de arbetat med språket. De frågar 
vad saker och ting heter på andra språk. De har även pratat kring olika högtider, vilka 
firar Jul? Vilka firar Eid? Det sker naturligt och utan begränsningar. Det är ett arbete 
som pågår hela tiden och målet är att hela tiden bli bättre på det. Hon tillägger att 
”Kulturen i arbetslaget kan påverka och hur vi mår idag, hur mycket ork har jag idag”. 
 
På Karins avdelning spelar de låtar på barnens hemspråk för att synliggöra olika 
kulturer. De har märkt att barnen blivit glada av att höra sin musik. I övrigt har de 
ingen specifik plan i arbetet med detta. Hon förklarar att ”Det finns olika kulturer i 
varenda förskola, och alla olika avdelningar. Det är olika kulturer överallt”. 
 
 Maria beskriver hur de på avdelningens samlingsrum har gjort en karta, där det 
sitter ett rött band från varje land till var sin flagga från alla länder där föräldrarna 
representeras. I hallen finns också ”Välkommen” skrivet på olika språk. Hon tycket 
att det här arbetet med mångkulturalismen är jätteviktigt, dessutom förklarar hon att 
det är den enda anledningen till att hon arbetar på förskolan. För att synliggöra 
kulturer pratar de naturligt till exempel vid måltidssituationer om vad saker och ting 
heter på vars och ens hemspråk. 
 
Förskolan stjärnfallet. 

Fadieme förklarar att det räcker att ett barn har annat etniskt ursprung för att arbetet 
med kulturer ska bli viktigt. Hon menar att det är förskollärarnas jobb att ”trygga upp 
och höja statusen och verkligen ge dem mycket i ryggsäcken att ta med sig, så att de 
känner självkänslan”. 

I barngruppen synliggör Matilda barns kulturer genom att sjunga på engelska och 
spanska. Barn har räknat på olika språk. 
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På småbarnsavdelningen jobbar Annas arbetslag inte med barns olika kulturer då 
hela arbetslaget är nytt och barnen ännu inte har språket. 

Moas avdelningen synliggör olika kulturer genom att använda sig av Sveriges radios 
app samt låna böcker på andra språk på biblioteket. Enligt henne är det viktigt att 
kunna tillgodogöra sig sin egen kultur. ”Det är jätteviktigt att du känner dig stolt över 
din kultur för att du ska kunna ta emot en annan kultur”. 
 

Mångfaldsstöd. 

   Stina och Lisa påpekar att Sverige är annorlunda gentemot alla andra länder inom 
traditioner, språk, förhållningssätt vad gäller tankar och idéer kring världen och 
språk. ”När man har det perspektivet kan man inte längre tänka vi och de utan det är 
tvärtom”. De påpekar att vi inte kan säga att det inte finns olika kulturer 
representerade på en avdelning när vi pratar om hemkultur. ”Det finns överallt, så är 
det”. Mångfaldsstödet förklarar, att arbetar man inte med barns olika kulturer så kan 
vi inte heller ”se oss som världsmedborgare, som vi faktiskt vill att våra barn ska vara, 
då missar man allt” 
 
 

5.1.4 Egenskaper och kompetens 

Regnbågens förskola 

Melissa (småbarnsavdelning) förklarar att man behöver vara ”ödmjuk för olikheter” 
samt ha en språklig kompetens i arbetet med olika kulturer på förskolan. 
 
Åsa (syskonavdelning 1-5) som brinner för arbetet med mångkulturalism och skulle 
vilja jobba mer med nyanlända, säger att det är viktigt att vara öppen, nyfiken, samt 
villig att lära sig av andra, till exempel föräldrarna. 
 
Karin (syskonavdelning) anser att det är viktigt att vara empatisk och inte ta saker 
och ting för personligt. Hon brinner för att barn ska vara stolta och våga tro på sig 
själva oavsett kultur, eller den situation de befinner sig i. Hon menar att arbetet kan 
bli bättre genom att alla blir lyhörda och empatiska. Det handlar inte bara om saker 
man kan läsa sig till, det gäller hur man är i verkligheten också, hur man uttrycker sig 
och behandlar andra. 
 
Maria (syskonavdelning) förklarar att man måste ha ett öppet förhållningssätt och se 
barnen som världsmedborgare, samt visa intresse och synliggöra likheter och 
olikheter, Maria menar att verksamheten då blir inkluderande och inte exkluderande. 
Alla har sin sanning. Dessutom behöver man vara självkritisk samt veta sina egna 
normer och sina egna värderingar, säger hon. Det är bra att reflektera i arbetslaget 
och alltid ha läroplanen i ryggen. Hon tycket att det här arbetet med 
mångkulturalismen är viktigt, dessutom förklarar hon att det är den enda 
anledningen till att hon arbetar på förskolan. Hon brinner för alla barn som har det 
socioekonomiskt svårt och är utsatta. 
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Förskolan Stjärnfallet. 

Fadiemes (syskonavdelning) föräldrar kommer själva ifrån ett annat land, detta 
förklarar hon gör att hon brinner starkt för arbetet med mångkulturalismen och 
känner att hon behöver ge extra stöd till de barn som kommer från andra länder. Hon 
förklarar att hon vill höja statusen i gruppen för dessa barn. Hon ser på sig själv som 
ett redskap och påpekar att det är väldigt viktigt att redan från början ”ha rätt 
inställning och tänka rätt och lika”. 
 
Matilda (syskonavdelning) är väldigt intresserad av språkutveckling och 
språkförståelse, detta har gett henne intresse för olika kulturer och länder. 
    
Enligt Anna vore fortbildning bra men hon säger att man inte behöver någon speciell 
kompetens, utan man ska se varje barn som individ och deras enskilda behov. 
 
Moa, i sin tur, säger att arbetet med mångkulturalism är viktigt, men förklarar 
samtidigt att hon inte arbetar med det. 
 
Mångfaldsstöd 

 Stina och Lisa beskriver att ”Man är sitt eget verktyg, om jag har läroplanen, om jag 
har min utbildning och jag har min erfarenhet och så vidare, så kan jag ju aldrig bli 
exakt en likadan pedagog som XX”. Det är viktigt att vara ödmjuk och nyfiken, annars 
förklarar de att ”man kan sluta redan idag”.  

 

5.1.5 Språk. 

Regnbågens förskola. 

Melissa (småbarnsavdelning) försöker prioritera arbetet med barns olika kulturer då 
hon anser att det handlar om att känna sig inkluderad och delaktig. Har man inte ett 
språk så känner man sig inte delaktig, ”förstår man inte, så blir man utanför”. I 
föräldrakontakten är man noga med att påpeka vikten av att tala sitt hemspråk 
hemma. Detta ger fördelar för barnet då de får en annan förståelse för det abstrakta i 
ett språk som kan vara svårt att förmedla på förskolan. Sedan, när barnen är äldre 
kan de välja bort sitt hemspråk själva, men när de är små, är det viktigt för dem. 
  
För Åsa är språket ett sätt att synliggöra kulturer genom att fråga barnen vad olika 
saker heter på deras hemspråk och jobba med ramsor. De påpekar även för föräldrar 
att de ska vara stolta över sitt land och prata sitt språk med barnet. 
  
På Karins avdelning arbetar de med språk genom att spela låtar på barnens 
hemspråk. 
 
Marias utbildning innehöll hur man arbetar med barns olika språk samt 
språkutveckling. Där poängterades även vikten för föräldrarna att tala sitt hemspråk 
med sina barn så att barnen får en grammatisk grund. Det är på så sätt de arbetar 
med barns olika kulturer. 
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Förskolan Stjärnfallet. 

Fadieme förklarar att det är en tillgång att man har kollegor som kan olika språk och 
hon pratar själv tre språk. Att arbeta på det sättet höjer, enligt Fadieme, statusen på 
barnens språk. Hon förklarar att tidigare har de skrivit ord på olika språk på saker 
som fanns runt omkring, såsom dörrar, fönster, de satte även upp hälsningsfraser i 
tamburen. De har även sjungit på andra språk, barnen lärde sig ”massor” och sjöng 
även hemma, föräldrarna uppskattade detta. Föräldrarna har hjälpt till med några 
ord och alltid varit positiva och tacksamma, de vill gärna hjälpa till. 
 
”Språk är makt” förklarar Matilda och när det finns barn som inte förstår, ser hon till 
att anpassa verksamheten för att hjälpa deras språkutveckling. ”Det skapar ju en 
sådan trygghet hos sig själv att kunna, när man vet att man kan uttrycka sig och ha ett 
språk”. 
 
Anna (småbarnsavdelning) har tidigare jobbat på en språkförskola. ”Där jobbade 
man i väldigt små grupper, allt gick ju ut på att prata med barnen, man skulle prata 
och sjunga liksom i små grupper”. Men i dagsläget arbetar de inte på det sättet på 
grund av omständigheter. 
 
Moa säger att personal som talar andra språk kan vara en tillgång i 
kommunikationen med de föräldrar som inte alltid talar svenska. De uppmanar även 
föräldrarna som har ett annat modersmål att tala det hemma med barnen. Hon 
förklarar att ”Jag tror att har man flera språk så är det lättare att lära sig såsom 
engelska, och de har, så det berikar ju alla”. 
 
Mångfaldsstöd. 

De menar att även om det inte finns flera språk som är representerade på 
avdelningen så är det ändå viktigt att arbeta med det, för det blir lättare att lösa 
problem om man kan flera språk. 

 

5.1.6 Svårigheter  

Regnbågens förskola. 

Melissa förklarar att föräldrarna är det största hindret i arbetet med barns olika 
kulturer. Föräldrarnas inställning till att bo i Sverige och huruvida de ska bo kvar här 
eller ej, påverkar enligt henne barnets trygghet.  Hon förklarar det som 
familjekulturen ”Har de inte accepterat att de bor här, alla flyttkartonger står kvar, 
för man ska ju ändå snart flytta tillbaka, då går det ju inte lätt för barnet heller”. 
Melissa förklarar att när hon bytte arbetsplats så försökte hon få med sig mycket av 
sitt gamla arbetssätt från en mångkulturell förskola. Men det fungerade inte, just för 
att det handlade om förskolekulturen. Språket kan vara en utmaning då det är viktigt 
att både föräldrar och barn känner sig trygga på förskolan och med verksamheten. 
En annan utmaning, enligt Melissa, kan vara fördomar bland föräldrar, till exempel 
homosexuella par som kan uppfattas som provocerande för andra föräldrar. Då är det 
viktigt att förmedla att föräldrar får tänka som de vill ”men barn är barn och ska 
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behandlas som barn är, det ska inte läggas några åsikter på barnet”. Hon känner även 
att tiden saknas då fokus alltid ska ligga på barngruppen och deras behov just då.  
 
Språkbarriären kan enligt Åsa försvåra på grund av att hon inte kan alla språk. 
”Ekonomi, tid och pengar står i vägen för det mesta”. En utmaning som de har mött 
har varit konflikten mellan två olika folkgrupper som ligger i krig med varandra i sina 
hemländer, där kan det vara svårt att vara hårfin då hon som personal också har 
tankar och känslor kring politik.  
 
Karin säger att i kommunikationen med föräldrarna kan det uppstå hinder och 
begränsningar då hon förklarar att man kanske inte alltid förstår varandra. Därför är 
det viktigt att kunna uttrycka sig på rätt sätt för att undvika konflikter. Enligt Karin är 
kulturskillnad den största utmaningen.  

Svårigheter som uppstått för Maria har varit föräldrar som inte tycker att hon ska 
berätta för barnen att hon lever ensam med sin dotter utan en man. ”Barnen tycker 
inte att det är konstigt men när de pratar hemma får de på sig att det är konstigt”. Det 
har också uppstått diskussioner kring homosexualitet. Då får man ” falla tillbaka på 
läroplanen och säga att det här är mitt uppdrag och svensk lag”. Hon menar att 
kulturkrockar sker mest i mötet med vårdnadshavare. Ett hinder enligt Maria är en 
kulturell oförståelse. Men hon menar samtidigt att ibland ”är det bra att inte ha en 
sådan jättedjup kulturell förståelse, för det spelar ingen roll, här är det så här, det är 
läroplanen som gäller. Sedan det du har med dig hemifrån, det får du lämna hemma 
för när du kliver in till mig, då har alla människor lika värde”. Ett annat hinder 
förklarar hon kan vara språk, då kan det vara svårt att veta ifall en förälder förstått 
det man vill förmedla. På avdelningen har de haft en vikarie under längre tid som har 
samma modersmål som några av föräldrarna.  Där har konflikter uppstått, då 
föräldrarna ”varit på henne jättehårt”, och sagt att hon borde förstå dem. ”Då kan de 
vräka ur sig allt. De kan inte vräka ut allt på mig för de kan inte de orden på svenska 
eller att de inte vågar… jag har lite mer status för dem” säger hon. 
 

Förskolan Stjärnfallet. 

Hindren finns hos personalen, då alla är olika förklarar Fadieme. Man har olika 
förståelse och då är det viktigt att prata med kollegor och försöka tänka lika. ”Ett fel 
kan liksom förstöra barnet, så det är så himla viktigt”. Tiden och resurser gör att det 
kan bli svårt att få till allt man önskar att få till i arbetet med olika kulturer, beskriver 
hon. De har under längre tid varit utan chef och detta har påverkat på så sätt att de 
känner att de inte får något stöd från högre instans ”chefen måste ju ge stöd och 
uppbackning”.  Språket kan vara en utmaning, att få en dialog och kommunikation 
med föräldrarna, som inte riktigt kan språket, gör just tamburkontakten svårare, 
”Man vet inte om de har förstått det här”.  
 
Matilda uttrycker att i föräldrarelationerna kan språkproblemen vara ett hinder och 
leda till att det är svårare att bygga relationer. Även tiden är ett hinder enligt Matilda, 
liksom för stora barngrupper. 
 
Anna känner att det är viktigt att jobba med barns olika kulturer, men förklarar att på 
grund av omständigheter har de inte kunnat arbeta med detta ämne. Hon påpekar 
dessutom att den stora barngruppen och personalbristen försvårar detta.  
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Det är svårt att få in arbetet med barns olika kulturer på ett naturligt sätt förklarar 
Moa, och tillägger att det oftast faller bort när man jobbar med olika projekt. Hinder 
som uppstår kan vara språkbarriären, när man inte har personal som talar samma 
språk som barnen, då har de tagit stöd av vikarier med samma modersmål, men när 
inte det finns heller, så har det varit svårt. Ett annat hinder som uppstår är ”det här 
med kläderna”. Personalen får inte begära att rätt kläder ska finnas för att barnet ska 
må bra i förskolan. ”De är ju inte vana, och de är inte ute när det är sånt där väder, de 
tycker ju att vi är konstiga som är ute i alla väder, utan då är de inne”. Hon förklarar 
att avsaknaden av en enhetsplan, på grund av frånvarande chef, gör arbetet svårare.  
   
Mångfaldsstöd. 

Stina menar att det är en svårighet att få tid för pedagoger att sätta sig ner och 
diskutera vad man menar med kultur. Alla har sin egen definition och så tror man att 
alla andra delar den. ”Och det kanske är så att vi har samma definition, men vi har 
olika upplevelser av definitionen och hur vi använder den”. Deras roll är att vara ett 
stöd i arbetslaget. Hon fortsätter att förklara ”Det finns en prestige i det är, det är inte 
jätteroligt att kanske erkänna att ens vi behöver bolla sådana här saker, för att man 
vill gärna att det här har jag jobbat med i 15 år. Då kan det vara jobbigt att säga att 
jag är inte riktigt säker på vad jag gör. Det kan vara svårt att komma till den här 
insikten och för att kunna göra det behöver man vara otroligt trygg i sin yrkesroll”. 
 Mångfaldsstödet stöter ofta på tillfällen då de behöver definiera de begrepp de pratar 
om. De får höra olika begrepp när de kommer ut i arbetslagen, allt från 
internationellt till mångfald och förstår inte alltid vad personalen menar med det. 
Sina och Lisa förklarar att man aldrig pratat om det i arbetslaget.  De menar att man 
lätt tror att man pratar om samma sak när man tar stöd av läroplanen, men att det 
inte alltid är så. Där ligger problematiken enligt dem. ”Det är därför vi vill först få in 
med hemkulturen”. Den största svårigheten ligger alltså i att definiera begreppen 
säger de. Och fortsätter förklara att arbetslagen behöver hålla sig till en och samma 
terminologi så som interkulturellt förhållningssätt för att kunna skapa 
förutsättningar för samarbete mellan kulturer. 
 
 

5.1.7 Möjligheter 

Regnbågens förskola. 

En möjlighet, enligt Melissa, är att man kan få in arbetet med barns olika kulturer på 
ett naturligt sätt genom att ställa rätt frågor vid rätt tillfälle. Karin beskriver att 
föräldrakontakten kan vara en möjlighet. Genom att visa intresse och ställa frågor 
kan man skapa relationer och då får man en mycket större förståelse för föräldrarna 
över huvud taget. För Maria innebär det faktum att barnen på hennes avdelning blir 
världsmedborgare och får en världsförståelse möjligheter. ”Det skapas mycket 
respekt och tolerans samt att barnen har hörseln för alla språk”, säger hon och 
fortsätter att förklara att när de här barnen kommer ut i samhället har de allt det här 
gratis. 
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 Förskolan Stjärnfallet. 

Fadieme förklarar att hennes bakgrund med föräldrar från ett annat land, ger henne 
ett försprång i förståelsen för barn med andra kulturer då hon menar att hon kanske 
ser saker som andra inte tänker på. Till exempel att ”man inte ska lägga gurka på 
samma fat som fläskkorv”.  IPad:s skapar många möjligheter förklarar Matilda och 
berättar att man nu förtiden kan lyssna på sagor på olika språk utan att behöva läsa 
själv. Samma sak med sånger tillägger hon. Anna å sin tur nämner inga möjligheter i 
arbetet med barns kulturer. Moa beskriver föräldrakontakten som en möjlighet men 
förklarar att det är svårt att involvera dem då det inte finns så mycket tid.  
 

Mångfaldsstöd. 

Mångfaldsstödet förklarar att enligt läroplanen ska föräldrarna involveras, vare sig vi 
vill eller inte, och i allra högsta grad om man har andra språk. De beskriver att man i 
samarbetet med föräldrarna kan få ökad förståelse för barnet och hur man ska stötta 
det på bästa sätt. ”Vi ska alltid vara ett komplement till hemmet, och då, absolut, 
måste man ha delaktiga föräldrar”. De föreslår att personal kan visa nyfikenhet 
gentemot föräldrarna genom att be dem om sånger eller sagor på deras språk, på så 
sätt kan föräldrarna se att pedagogerna är intresserade. Genom att vara nyfiken kan 
man se möjligheter och tusentals infallsvinklar i arbetet med barns kulturer påpekar 
de. 
 

5.2 Tolkning av empiri 

I detta avsnitt analyserar vi den insamlade empirin med hjälp av den sociokulturella 
teorin utifrån tre kategorier som vi kallar Språk som kulturskapande, Samförståelse 
utan gemensam definition och Föräldrarnas roll.  

 

5.2.1 Språk som kulturskapande 

Samtliga avdelningar beskriver att de arbetar aktivt med barns hemspråk, de ser 
detta som en del av arbetet med barnens olika kulturer. Matilda förklarar till exempel 
att de synliggör barns kulturer genom att sjunga på engelska och spanska, de har 
även räknat på olika språk. Åsa synliggör kulturer genom att fråga barnen vad olika 
saker heter på deras hemspråk och jobbar med ramsor. 
 
Språket fungerar enligt Vygotskij (2010), i den sociokulturella teorin, till att börja 
med endast kommunikativt och socialt för att sedan få en mer individuell och 
intellektuell funktion. Utifrån det sociokulturella perspektivet så är språk ett verktyg i 
vår socialisationsprocess, språket blir då en bärare av vår kultur, men synliggör inte 
en kultur i sig. Förskollärare har via sin utbildning fördjupade kunskaper om språk 
och de menar att just barns hemspråk är något som ska uppmuntras och talas i 
hemmet. Vissa avdelningar har även arbetat med att sätta upp ord och 
hälsningsfraser på barnens hemspråk. Detta är inte fel, men ord utan sammanhang, 
är inte att arbeta med kultur och när vi fokuserar på endast skillnader i språket 
riskerar vi att dessa framstår som exotiska och vi pekar ut det som inte anses svenskt. 
Istället borde vi utgå ifrån individen. När vi samtalar med varandra och talar om våra 
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värderingar och varför vi har dom, så blir språket den bärare av kultur som Vygotskij 
talar om i den sociokulturella teorin. 
 

5.2.2 Samförståelse utan gemensam definition 

Förskollärarna saknar genomgående utbildning kring vad kultur faktiskt innebär. 
Enligt det sociokulturella perspektivet är människan kultur, kultur skapas hela tiden i 
våra sociala interaktioner. Mångfaldsstödets representanter beskriver hur de måste 
börja med att skapa en gemensam definition när de åker ut och talar med arbetslag. 
Det blir lätt missförstånd när olika personer talar om olika saker men använder 
samma begrepp. Vårt resultat visar att varje förskollärare har en egen definition av 
begreppet kultur, samtidigt som de har svårt att uttrycka hur de arbetar med just sin 
egen valda definition. Ordet kultur, kan bli ett verktyg genom att arbetslagen 
definierar det och skapar en samförståelse för det. Enligt det sociokulturella 
perspektivet är det i sociala interaktioner vi lär oss av varandra. När vi diskuterar och 
reflekterar tillsammans utvecklas vi och kan få nya förståelser för begreppen.  
Mångfaldsstödets representanter förklarar att det är först då som man kan skapa ett 
interkulturellt förhållningssätt där man ständigt lär av varandra i samspel. 
 
 På Stjärnfallet, som ligger i ett mindre mångkulturellt område har man färre barn 
med ett annat etniskt ursprung. Vissa avdelningar på den förskolan har då dragit 
slutsatsen att detta arbete inte behöver prioriteras, samtidigt menar andra 
avdelningar att det räcker med ett barn med utländskt ursprung för att det här 
arbetet ska vara viktigt. Vi tolkar det som att arbetslagets kultur och syn påverkar 
prioriteringen av detta arbete och att förskollärare som ser på barngruppen som 
mångkulturell och mångfaldig verkar lägga större vikt vid arbetet med barns olika 
kulturer. 
 

5.2.3 Föräldrarnas roll 

Vygotskij (Strandberg, 2006) förklarar att kultur är inget enskilt begrepp utan hör 
ihop med den vi är samt den omgivning som vi befinner oss i.  Det finns enligt honom 
ingen kulturbefriad intelligens. Alltså blir rådande förskoleavdelnings samt 
arbetslagets kultur också en viktig del och påverkan i den verksamhet som bedrivs 
förklarar förskollärarna. De menar att föräldrarna är det största hindret och 
svårigheten i arbetet med barns kulturer. Kulturkrockar kan leda till missförstånd 
och konflikter kan uppstå. 

Läroplanen förklarar att det i förskollärarnas uppdrag ingår ”att såväl utveckla barns 
förmågor och barns eget kulturskapande som att överföra ett kulturarv – värden, 
traditioner och historia, språk och kunskaper – från en generation till nästa” 
(Skolverket, 2016, s. 6). När hem och verksamhet i vissa fall har olika värderingar 
finns Läroplanen (Skolverket, 2016) till stöd för personalen vid eventuella konflikter. 
Maria förklarar att en kulturell oförståelse kan vara en svårighet i arbetet med barns 
olika kulturer. Men hon säger samtidigt att ibland ”är det bra att inte ha en sådan 
jättedjup kulturell förståelse för det spelar ingen roll, här är det så här, det är 
läroplanen som gäller. Sedan det du har med dig hemifrån, det får du lämna hemma 
för när du kliver in till mig, då har alla människor lika värde”.  För henne har 
svårigheter uppstått när föräldrar inte velat att hon berättat för barngruppen att hon 
lever ensam med sin dotter utan en man. Det har även uppstått diskussioner kring 
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homosexualitet. Det är vid just sådana fall hon menar att man som förskollärare kan 
falla tillbaka på läroplanen och beskriva sitt uppdrag utifrån den svenska lagen. Trots 
det är det ändå viktigt som förskollärare att ständigt reflektera över sina egna 
värderingar och varför man har dem.  
 
Utifrån det sociokulturella perspektivet är det i interaktion med varandra som vi lär 
oss. En proximal utvecklingszon skapas när förskollärarna tar lärdom av föräldrarnas 
kultur och visar nyfikenhet och ödmjukhet inför de skillnader som synliggörs.  
Mångfaldsstödets representanter beskriver att i samarbetet med föräldrarna kan man 
visa intresse och be om sånger och sagor på deras språk, på så sätt kan de få bidra till 
att synliggöra sin egen kultur. Genom att ha den inställningen menar de att man kan 
få tusentals infallsvinklar att arbeta med barnens kulturer. Då blir föräldrarna den 
största möjligheten istället för det största hindret. Mångfaldsstödet utgår från ett 
interkulturellt förhållningssätt där utgångspunkten är att varje barn är unikt och där 
samarbetet med föräldrarna ses som en tillgång. 
 

5.3 Resultatsammanfattning  

På grund av att förskollärare tolkar begreppet kultur på olika sätt skapar det 
svårigheter i det praktiska synliggörandet av barns olika kulturer. För att kunna 
arbeta effektivt behöver man ha en gemensam definition och utgångspunkt. Kultur är 
ett brett och abstrakt begrepp och innebär betydligt mer än bara etnicitet. Det 
innebär att oavsett hur många barn av annat etniskt ursprung som finns 
representerade på avdelningen, kan, och ska man, arbeta med kulturer. De 
förskoleavdelningar som kände att de saknade etnisk mångfald gjorde också ett aktivt 
val att inte arbeta så mycket med barns olika kulturer. Utgår man ifrån ett 
interkulturellt förhållningssätt så är det lättare att se barnen som individer, med egna 
erfarenheter och man kan undvika kategoriseringar som har med etnicitet, religion 
och kultur att göra. Då lägger man istället vikt vid samspelet, barn och vuxna 
emellan, istället för enbart synliggörandet av olikheter.  
 
Personalen på alla avdelningar arbetar med språk för att synliggöra barns olika 
kulturer. Språk i sig är inte kultur, utan ett verktyg i skapandet av kultur, som sker 
hela tiden. Vi tolkar det som att det beror på att utbildningen för förskollärare helt 
saknar tydlighet kring arbetet med barns kulturer. Däremot innehåller utbildningen 
kurser kring språk och språkutveckling. Då utgår förskollärarna ifrån de verktyg de 
har och väljer att arbeta med språk, som de känner att de kan och har kunskap kring. 
Att endast arbeta med barns hemspråk kan också uppfattas som att skilja på svenska 
barn och barn med invandrarbakgrund som Olausson (2011) varnade för.  Vi förstår 
det som att på grund av bristande kunskap i förståelsen av vad kultur faktiskt är, 
väljer förskollärare att arbete med språk, då det är något konkret. Samtidigt riskerar 
vi därmed att än en gång markera en skillnad istället för att interagera och berika 
varandra på individnivå.  
 
 
Problem och svårigheter uppstår i situationer där föräldrar har andra åsikter och 
uppfattningar som strider mot läroplanens mål och värden. Läroplanen (Skolverket, 
2016) ger personalen företräde i det pedagogiska arbetet så länge de följer den med 
dess mål och riktlinjer. Det kan finnas en konflikt i att respektera och föra över 
hemkulturen men samtidigt arbeta utefter läroplanens värdegrund. I vår studie 
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tolkade vi det som att förskollärarna ser det som sitt huvuduppdrag att följa 
läroplanen och använder den som riktlinje även om det ibland innebär att det 
uppstår konflikter med föräldrar. När man utgår från ett interkulturellt 
förhållningssätt och är intresserad och ödmjuk inför de olikheter som kan synliggörs 
kan man finna möjligheter i samarbetet med föräldrarna istället för att fokusera på 
skillnader i värderingar. 
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6 Diskussion 

I detta avsnitt kommer vi diskutera hur vi ser på vår studie kopplat till den litteratur 
vi läst och vad vi utifrån detta kommit fram till.   

6.1 Resultatdiskussion  

Syftet med studien var att synliggöra hur två förskolor arbetar med mångkulturalism 
utifrån uppdraget i läroplanen vilket bygger på att förskolan ska öka förståelsen för 
olika kulturer. Vi ville se hur de två förskolorna arbetar praktiskt med mångkultur 
samt på vilket sätt barngruppens mångfald påverkar förskollärarens arbete med 
barns olika kulturer. Vi valde att utgå ifrån en förskola i ett område med stor etnisk 
mångfald och en annan i ett område med mindre etnisk mångfald. Detta var för att 
kunna se om barngruppens representerade mångfald påverkade arbetet med deras 
olika kulturer. 
 
Av vår studie framkom det att på avdelningar på förskolan med mindre mångfald 
representerade, valdes arbetet med barns kulturer lätt bort till förmån för andra 
projekt. Vi tolkar att det beror på bristande kunskap kring begreppet kultur. Ingen av 
förskollärarna har läst om hur man ska arbeta praktiskt med barns kultur i sin   
utbildning, detta har gjort att begreppet fått olika definitioner för olika förskollärare.   
  
Olausson (2012) menar att kultur inte grundar sig i etnicitet utan i barns upplevda 
erfarenheter, och deras kulturella bakgrund. Om man har den definitionen av kultur 
ser man att etnicitet inte är avgörande för huruvida man bör arbeta med barns 
kulturer eller inte. Istället har alla en egen kultur beroende på var vi befinner oss, just 
då. Det är också därför mångfaldsstödets representanter menar att man istället 
kanske bör tala om interkulturellt förhållningssätt, för att undvika kategoriseringar 
och istället skapa förutsättningar för samarbete mellan kulturer. Yasemin (2016) 
beskriver hur barn redan tidigt märker av hur andra uppfattar och behandlar dem 
samt huruvida de ser sig själva som antingen utanför eller som en del av det samhälle 
de lever i och dess kultur.  Därför bör man I detta arbete framhäva det som är 
gemensamt och det individuella och inte enbart fokusera på skillnader och olikheter.   
 
Samtliga intervjuade förskollärare förklarar att de arbetar med barns hemspråk, när 
vi frågar hur de arbetar med att synliggöra barns olika kulturer i praktiken. Vi förstår 
det som att arbetet med barns språk ingår i förskollärarutbildningen och därför är 
något som förskollärare har kunskap kring och känner sig trygga med. Dock innebär 
enbart arbetet med barns hemspråk inte att man synliggör barns olika kulturer. Ord 
utan sammanhang är bara ord.  Stier, Tryggvason, Sandström och Sandberg (2012) 
förklarar att det är i själva socialisationsprocessen som vi tillägnar oss vår kultur, inte 
i språket som sådant. Att skilja på språk och hemspråk skapar dessutom just den 
kategorisering mellan svenskar och invandrarbarn som Olausson (2012) varnade för. 
Berhelsen och Karuppiah (2011) kallade detta för en sorts ”turistnivå”, där man 
exotifierar ord för att visa på en mångfald. Att arbeta med barns kulturer innebär att 
se till varje barn som individ och skapa tillfällen där barnen får möjlighet att lära av 
varandras erfarenheter och kunskap. Vi menar även att förskollärarna missar en 
viktig del av föräldrasamverkan när de inte tar vara på föräldrarnas erfarenheter och 
kunskap, som en resurs i arbetet med barns olika kulturer. Att det är just i 
föräldrakontakten som många av förskollärarna ser svårigheter gör det än viktigare 
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att hitta alternativa tillvägagångssätt i dessa möten. I och med att de som arbetar i 
förskolan alltid kan hänvisa till läroplanen vid eventuella kulturskillnader har 
förskollärarna ett maktövertag i föräldrakommunikationen, hävdar Tryggvason, 
Sandström och Stier (2012).  Då är det viktigt att vara medveten om sin egen kultur 
och varför man har de värderingar man har.  
 
Vår slutsats är att fördjupad kunskap kring arbetet med barns olika kulturer bör 
finnas med i förskollärarutbildningen. Det skulle hjälpa arbetslagen att från början ha 
en gemensam definition av vad begreppet kultur egentligen innebär och hur man på 
bästa sätt kan arbeta med detta i praktiken. I avsaknad av en tydlig definition och 
praktisk kunskap, arbetar de intervjuade förskollärarna med barns hemspråk, vilket i 
sig, inte synliggör och skapar förståelse för olika kulturer.  
Utifrån vår studie har vi förstått att interkulturellt förhållningssätt, enligt både 
litteratur och kommunens mångfaldsstöd, är att föredra som arbetssätt när det 
kommer till kulturell mångfald. När man arbetar utifrån ett interkulturellt 
förhållningssätt ligger stor vikt på mötet med andra, där man ser på allas lika värde 
och tar lärdom av varandra. Man ökar då barnens förståelse för andras kulturer.  
En barngrupp med stor mångfald blir då en naturlig arena för interkulturellt lärande 
och en barngrupp med mindre mångfald bör med det perspektivet arbeta minst lika 
mycket med barns olika kulturer för att i framtiden motverka fördomar och 
kategorisering, invandrare och svenskar emellan.  
 

6.2 Metoddiskussion  

Då vi endast utgått från två förskolor, åtta förskollärare och två representanter från 
kommunens Mångfaldsstöd blir vårt studieresultat begränsat endast till dessa. Det 
hade varit intressant att få flera förskolors praktiska kunskap men då tiden var 
begränsad var detta inte möjligt. Då hade vi fått en bredare bild av förskollärares 
arbete kring barns kulturer.  

 Vi valde intervjuer som insamlingsmetod för att få med så många 
förskoleavdelningar som möjligt i vår studie. Utifrån intervjuerna fick vi en, enligt 
oss, personlig bild av varje förskollärares syn på, och arbete med, bans olika kulturer. 
Vi är medvetna om att observationer hade kunnat utöka vår förståelse för detta 
arbete och även bidra med mer material, men tiden gjorde att vi inte hann och valde 
därför att fokusera endast på intervjuer.   

Kvalitativ forskning ger stort utrymmer för tolkning, det kan anses problematiskt. Vi 
är medvetna om detta och att vår studie endast speglar vår tolkning av de svar 
förskollärarna gav oss.  

Vi valde avdelningar utifrån barngruppens ålder. Vi utgick ifrån en 
småbarnsavdelning och 3 syskonavdelningar per förskola. Anledningen till detta var 
att vi fick höra att man på småbarnsavdelningarna kanske inte arbetade lika 
djupgående med barns kulturer som på syskonavdelningarna. I efterhand visade det 
sig att den förskollärare med mest erfarenhet och fortbildning inom ämnet arbetade 
just på en av småbarnsavdelningarna. Däremot gjorde de inte så mycket i praktiken. 
Samtidigt så arbetade den andra förskolans småbarnsavdelning inte alls med 
kulturer. Därför är det svårt att svara på om detta beslut påverkade studien negativt. 
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Avdelningarna fick själva välja vilken förskollärare som skulle delta. Vi inser att 
resultatet visar informanternas personliga erfarenheter och värderingar och därmed 
inte speglar avdelningen i sig. Svaren hade mycket väl kunna bli annorlunda om vi 
intervjuat någon annan, även om denne arbetade på samma avdelning. 

Det resultat vi fick fram känner vi trots allt kan visa på en viktig aspekt av arbetet 
inom det komplicerade arbetet med barns kulturer.  

 

6.3 Betydelse för framtida yrkesutövning 

Vår studie anser vi har visat vikten av att i arbetslaget ha en gemensam definition på 
begreppet kultur. För att underlätta arbetet med barns olika kulturer bör personal i 
förskolan arbeta utifrån ett interkulturellt förhållningssätt där man ser på barn som 
individer samt tar vara på den mångfald som finns representerad och ser den som en 
tillgång. Alla förskolor ska enligt Skolverket (2016) arbeta med barns olika kulturer 
för att motverka fördomar och utveckla det internationaliserade svenska samhället. 
Därför är det av största vikt att personal i förskolan har en förståelse för hur de kan 
arbeta praktiskt med detta. 

 

6.4  Framtida forskningsfrågor 

Utifrån de resultat vi har fått fram känner vi att följande frågor skulle kunna vara av 
värde att forska vidare i. Hur kan förskola och skola i framtiden gå tillväga för att 
skapa en gemensam, och i praktiken fungerande, definition av begreppet kultur, där 
fokus ligger på inkludering och inte exkludering? 

Skapar läroplanens vida tolkningsmöjlighet inom arbetet med barns kulturer fler 
svårigheter än möjligheter i förskolans verksamhet? 
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8 BILAGOR 

Intervjufrågor till mångfaldsstöd: 
 

Utbildning/ kunskap 

1. Vilken utbildning har ni? 
2. Hur definierar ni kultur utifrån ert uppdrag som mångfaldsstöd? 

•  

Förutsättningar: 

3. Vilka svårigheter och möjligheter ser ni kan uppstå med förskolornas arbete 
med mångkulturalismen? 

4. Förskolor som inte aktivt arbetar med mångkulturalismen, går de barnen 
miste om något? Varför/ varför inte? 

5. Finns det rätt eller fel sätt att arbeta med barns olika kulturer? 
 

Praktiken: 

6. Vad är ert uppdrag som mångfaldsstöd? 
7. Vilka tips kan ni ge till förskollärare i arbetet kring kulturell mångfald? 
8. Ska man involvera föräldrar i arbetet med barns olika kulturer? Varför? 
9. Hur arbetar ni för att stötta förskollärarna i deras uppdrag? 

•  

Utmaning/ Förbättring: 

     10.   Varför är det viktigt att arbeta med den kulturella mångfalden i förskolan? 
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Intervjufrågor till förskollärare 

 

Utbildning/ kunskap: 

1. Vilken utbildning och/eller erfarenhet har du kring arbetet med barns olika 
kulturer?  

2. Vad innebär kultur för dig utifrån ditt uppdrag som förskollärare? 
3. Vilken kompetens behöver man ha som förskollärare tycker du i arbetet med 

barns olika kulturer? Skulle du vilja ha fortbildning i ämnet om 
mångkulturalismen? 

•  

• Förutsättningar: 
4. Hur ser er barngrupp ut utifrån ett mångkulturellt perspektiv? 
5. Hur viktigt är det här arbetet för dig? Exempel? 
6. Vilka hinder/begränsningar finns det i arbetet med de många kulturer som 

möts i förskolan? Exempel? 
7. Vilka möjligheter finns det i arbetet med de många kulturer som finns på 

förskolan? Exempel? 
 

• Praktiken: 
8. På vilket sätt synliggör ni barns olika kulturer? Varför? 
9. Utgår ni från en specifik plan/ide i arbetet med barns olika kulturer? 

Varför/Varför inte? 
10. Hur tänker ni etiskt kring ert arbete med barn olika kulturer? 
11. Involverar ni föräldrar i detta arbete? I så fall hur/varför inte? 

 

• Utmaning/ Förbättring 
12. Vilka är det de största utmaningarna i arbetet med barns olika kulturer? Ge 

gärna exempel. 
13. Kan arbetet förbättras på något sätt? Hur/Varför inte? 
14. Om ni hade alla förutsättningar, hur skulle ni arbeta med mångkulturalismen 

då? 
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Missivbrev 

Hej! 

Vi heter Sandra Kraft och Izabella Amiryan och studerar till förskollärare på Mälardalens 

högskola. Vi skriver nu en uppsats om den mångkulturella förskolan där syftet är att 

fördjupa kunskapen för hur två förskolor arbetar med mångkulturalismen i 

verksamheten. Vi undrar om du skulle vilja delta och besvara frågor kring ert arbete runt 

kulturell mångfald? Intervjun kommer ta ca en halvtimme. Intervjun är frivillig och kan 

när som helst avbrytas. Intervjuerna kommer vara konfidentiella, varken era eller 

förskolans namn kommer att nämnas. Materialet kommer endast användas i denna 

studie.  

Intervjun kommer att spelas in men det är bara vi två som kommer lyssna på det 

inspelade materialet.   

Vid eventuella frågor får ni gärna kontakta oss via telefon eller mail. 

Vi önskar göra intervjun inom de närmaste dagarna men givetvis på en tidpunkt som 

passar er.  

Med vänlig hälsning 

 

Sandra Kraft 

Tel: 070 211 26 99 

Mail: sandra.kraft@hotmail.com 

Izabella Amiryan 

Tel: 070 416 88 03 

mailto:sandra.kraft@hotmail.com
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Mail: izabella.nik@gmail.com 

 

Handledare:  

Bengt Nilsson 

Tel: 073 268 75 13 

Mail: Bengt.Nilsson@hig.se 
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