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Denna kvalitativa studie har som syfte att belysa förskollärares arbete med 

kulturell och språklig mångfald. Med semistrukturerade intervjuer som metod 

urskiljs olika definitioner av kultur samt olika sätt att bemöta och arbeta med 

kulturell och språklig mångfald. Med stöd av det interkulturella perspektivet 

som teori belyses hur förskollärares resonemang präglas av ett interkulturellt 

och ett monokulturellt förhållningssätt. Studien synliggör även hur 

förskollärares kontext påverkar arbetet med mångfald. I arbetet med kulturell 

och språklig mångfald möter förskollärare en del organisatoriska hinder som 

exempelvis brist på tid, brist på kunskaper kring ett interkulturellt 

förhållningssätt samt otydliga och delvis motstridiga formuleringar i 

läroplanen. 

_______________________________________________________

Nyckelord: interkulturalitet, mångkulturalitet, mångfald, 
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1 Inledning 

Sverige idag präglas av kulturell och språklig mångfald och så är det också för förskolan. 

Enligt Skolverkets statistik (Skolverket, 2013) har vart femte barn som år 2012 gick i 

förskolan ett annat modersmål än svenska. Mer aktuell statistik visar att vart femte barn 

som 2017 vistades i förskolan antingen är fött i ett annat land än Sverige eller har föräldrar 

som är födda utomlands (Skolverket, 2018a). Kulturell och språklig mångfald är med andra 

ord en verklighet som förskollärare måste förhålla sig till, idag kanske mer än någonsin 

med tanke på de senaste årens stora migration till Sverige. 

I Läroplanen för förskolan Lpfö 98/16 (Skolverket, 2016), samt i den nya Läroplanen för 

förskolan Lpfö 18 (Skolverket, 2018b) vilken träder i kraft den 1 juli 2019, finns ett antal 

skrivningar och lärandemål som har betydelse för kulturell och språklig mångfald. Båda 

läroplaner innehåller ambitiösa mål som bland annat handlar om att överföra ett kulturarv, 

att bejaka mångfalden i vårt samhälle samt att utveckla barns kulturella identitet och 

flerspråkighet.  

Frågan är dock hur dessa ibland mycket omfattande lärandemål ska gestaltas och 

garanteras i praktiken. Läroplanerna ger inga riktlinjer för hur förskollärare ska ta sig an 

detta komplexa uppdrag. Ansvaret för hur arbetet med dessa mål organiseras och 

genomförs i praktiken ligger hos den enskilda förskolan och dess personal (Puskás, 2013; 

Runfors, 2013). Det är med andra ord en komplex fråga förskollärare möter i sin vardag. 

Att omsätta läroplanens intentioner till praktik kräver vissa kunskaper, kompetenser och 

praktiska förutsättningar och i vårt självständiga arbete vill vi undersöka detta för 

förskolläraryrket mycket aktuella och högrelevanta problem. 

1.1  Syfte och frågeställningar 

I denna studie vill vi bidra med kunskap om hur förskollärare arbetar med läroplanens 

intentioner kring överförandet av ett kulturarv, bejakandet av mångfald samt utveckling av 

barns förståelse för olika kulturer och språk. Vår undersökning har som syfte att belysa 

komplexiteten i förskollärares arbete med kulturell och språklig mångfald. Våra 

frågeställningar är: 

• Hur resonerar förskollärare kring arbetet med kulturell och språklig mångfald? 

• Vilka förutsättningar, kunskaper och/eller kompetenser anser förskollärare att 
de behöver för att kunna uppnå lärandemål som handlar om kulturell och 
språklig mångfald? 

1.2  Uppsatsens disposition 

I kapitel 2 belyses läroplanen för förskolan ur ett historiskt perspektiv och begreppen 

interkulturalitet, mångfald, kultur och flerspråkighet definieras. Vi gör även en översikt av 

tidigare forskning med fokus på interkulturalitet. I kapitel 3 presenterar vi den valda 

metoden samt förklarar vi hur vi har tagit hänsyn till de etiska principer som gäller för 
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samhällsvetenskapliga studier. Resultat av vår undersökning presenteras i kapitel 4. I 

kapitel 5 analyserar vi vårt resultat med stöd i det interkulturella perspektivet och i dialog 

med tidigare forskning. Studien avlutas med en diskussion där metoden diskuteras, 

slutsatser presenteras och studiens relevans för förskolläraryrkets belyses.  
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2 Bakgrund                  

I detta avsnitt belyses läroplanen för förskolan ur ett historiskt perspektiv för att förankra 

vår undersökning i det viktigaste styrdokument för förskoleverksamheten. Det valda 

teoretiska perspektivet - interkulturalitet - förklaras och begreppen mångfald, kultur och 

flerspråkighet definieras. Preciseringen av dessa begrepp har särskild relevans för denna 

undersökning då olika definitioner av dem kan ge olika tolkningar i det pedagogiska 

arbetet med kulturell och språklig mångfald. Under rubriken ’tidigare forskning’ redogör vi 

för relevant forskning kring förskollärares arbete med språklig och kulturell mångfald samt 

oönskade konsekvenser av detta arbete, läroplanens uppdrag och interkulturell kompetens. 

2.1 Historisk bakgrund  

Den första läroplanen för förskolan kom ut 1998 och innehöll skrivningar om uppdrag och 

mål för den pedagogiska verksamheten. Den har genom åren reviderats; mål har lagts till 

eller ändrats, men skrivningarna om de centrala uppdragen har lämnats mer eller mindre 

oförändrade (Björk–Willén, Gruber & Puskás, 2013). Läroplanen beskriver förskolan som 

en social och kulturell mötesplats som kan stärka och förbereda barnen för ett liv i ett 

internationaliserat samhälle (Skolverket, 2016, 2018b). Förskolan kan bidra till att barnen 

utvecklar en förmåga att förstå och leva sig in i andra människors villkor och värderingar 

genom att öka barns medvetenhet och kännedom om olika levnadsförhållanden och 

kulturer.  

I juli 2019 träder den reviderade läroplanen för förskolan i kraft. När det gäller kulturell 

och språklig mångfald finns det både likheter och skillnader mellan den nuvarande och den 

reviderade läroplanen. Båda läroplanerna utgår från samma värden, bland annat 

individens frihet och integritet samt alla människors lika värde, och förskolan beskrivs i 

båda läroplanerna som en social och kulturell mötesplats. I båda läroplanerna nämns 

dessutom förskolans uppdrag att överföra och utveckla ett kulturarv från en generation till 

nästa. Även förskolans uppdrag att utveckla barns respekt och intresse för olika kulturer 

finns med i båda läroplanerna. En skillnad mellan läroplanerna är dock att flerspråkighet i 

Lpfö 98/16 är förbehållet barn med ett annat modersmål än svenska medan i Lpfö 18 ska 

förskollärare utveckla alla barns förståelse för olika språk. En annan skillnad är att Lpfö 18 

i flera skrivningar lägger särskilt fokus på de nationella minoriteternas språk och kultur. I 

Lpfö98/16 däremot nämns barn som tillhör de nationella minoriteterna endast en enda 

gång: förskolan ska ge dessa barn, och barn med utländsk bakgrund, stöd i att utveckla en 

flerkulturell tillhörighet.  

Hur ska förskollärare förstå och omsätta alla dessa lärandemål i praktiken? Vi anser att 

interkulturalitet kan vara ett lämpligt verktyg i arbetet med kulturell och språklig 

mångfald. 
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2.2 Interkulturalitet - ett förhållningssätt och teoretiskt 
perspektiv 

Vi närmar oss det valda problemet utifrån det teoretiska begreppet interkulturalitet för att 

kunna få djupare förståelse för förskollärares arbete med kulturell och språklig mångfald. 

Interkulturalitet är såväl ett förhållningssätt som ett teoretiskt perspektiv där mångfald ses 

som en utgångspunkt och en resurs. Interkulturalitet kan också ses som ett medel och ett 

mål för förskolans utveckling (Lahdenperä, 2018). Begreppet interkulturalitet kan förklaras 

både utifrån dikotomin monokulturalitet och interkulturalitet samt utifrån relationen 

mellan mångkulturalitet och interkulturalitet (Dalgren, 2012; Lahdenperä, 2018; Lorentz & 

Bergstedt, 2004; Lunneblad, 2006; Portera, 2014). 

2.2.1 Monokulturalitet vs interkulturalitet 

Inom ett monokulturellt perspektiv betraktas världen utifrån våra egna kulturella 

referensramar som anses vara de normala (Dalgren, 2012). Starka gränser dras upp mellan 

’vi’ och ’de andra’, de som ses som annorlunda och som en följd av detta ges lägre status. 

Ett interkulturellt perspektiv lägger i kontrast till denna uppdelning särskild vikt vid alla 

människors lika värde. Målet utifrån ett interkulturellt perspektiv är enligt Dalgren (2012) 

att etablera en diversifierad normalitet. Med en diversifierad normalitet menas att sådant 

som i det normerande monokulturella perspektivet räknas som annorlunda och avvikande, 

istället bejakas i positivt avseende. I förskolan skulle en etablering av en diversifierad 

normalitet kunna innebära att barns skilda erfarenheter, bakgrunder och språk bejakas av 

förskollärare istället för att olikheter osynliggörs eller uppfattas som negativt. 

På ett liknande sätt definierar Lahdenperä (2018) interkulturalitet som motsatsen till 

monokulturalitet. Inom ett monokulturellt förhållningsätt behandlas kulturer essentiellt, 

som statiska enheter. Kulturell mångfald uppfattas som problematisk och möten mellan 

olika kulturer ger upphov till kulturkrockar. Monokulturalitet strävar därför efter likhet 

och ”svenskhet”. I förskolan ska barn med utländsk bakgrund kompenseras för deras brist 

(nämligen avsaknaden av svenskheten) och assimileras in i det svenska samhället. Ett 

interkulturellt förhållningssätt däremot ser kulturell mångfald som en resurs och strävar 

efter integrering istället för assimilering. Ömsesidig respekt, erkännande av varandras 

olikheter, social rättvisa och jämlikhet är några av de värden som Lahdenperä (2018) 

nämner i samband med interkulturalitet. 

2.2.2 Mångkulturalitet vs interkulturalitet 

Interkulturalitet kan också förklaras i relation till mångkulturalitet. Med mångkulturalitet 

som idé siktar man på att lära känna och tolerera personer från andra kulturer som lever 

sida vid sida av varandra. Interkulturalitet däremot implicerar relationer, interaktion och 

ett utbyte grupper emellan. Interkulturalitet handlar inte bara om tolerans och respekt för 

andra kulturer utan vill även betona mångfald på ett positivt sätt där alla möts på lika 

villkor (Portera, 2014). 

Lorentz och Bergstedt (2004) och Lunneblad (2006) gör också en uppdelning mellan 

mångkulturalitet och interkulturalitet. Adjektivet ‘mångkulturell’ kan användas som en 
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kvantitativ beskrivning av till exempel ett samhälle befolkat av individer som representerar 

olika kulturer, etniciteter eller nationaliteter. Adjektivet ‘interkulturell’ anger däremot en 

handling eller en interaktion. Till exempel kan interkulturellt lärande definieras som en 

process; ett gränsöverskridande lärande som sker genom social interaktion mellan 

personer med olika kulturell bakgrund (Lorentz & Bergstedt, 2004). Lunneblad (2006) 

problematiserar begreppet mångkulturalitet då det ofta bidrar till en negativ distinktion 

mellan vi och de andra, vilket även kan leda till andra motsatspar som bra och dålig. 

Begreppet mångkulturalitet är därmed nära kopplat till begreppet monokulturalitet som 

det beskrivs här ovan. Interkulturalitet bygger enligt Lunneblad däremot på ömsesidig 

respekt, tolerans och jämlikhet. Ett interkulturellt perspektiv kan dessutom både bidra till 

att synliggöra hur stereotyper, fördomar och diskriminering negativt påverkar personers 

liv, samtidigt som det strävar efter social rättvisa.   

2.2.3 Mångfald, kultur, flerspråkighet  

Flera centrala begrepp och termer är närbesläktade med interkulturalitet och måste belysas 

för att precisera denna undersöknings interkulturella perspektiv. Dessa begrepp är 

mångfald, kultur och flerspråkighet. 

Mångfald 

Under 1990-talet ersattes i svenska policydokument begreppet mångkulturalitet med 

begreppet mångfald (Gruber & Puskás, 2013). Mångfald belyser olikheter relaterade till 

etnicitet och kultur men också till bland annat klass, kön, religion, funktionshinder och 

ålder (Goldstein-Kyaga & Borgström, 2012). Begreppet mångfald har sedan introduktionen 

blivit kritiserat av flera författare. Bland annat Lahdenperä (2011) och Lunneblad (2006) 

menar att begreppet mångfald kan bidra till att osynliggöra maktrelationer och bekräfta 

befintliga klyftor i samhället samtidigt som begreppet mångfald på verksamhetsnivå oftast 

associeras med problem och svårigheter. Genom att belysa mångfald utifrån ett 

interkulturellt perspektiv synliggör vi komplexiteten i arbetet med mångfald. 

Kultur 

I den här undersökningen använder vi Lahdenperäs (2011) definition av kultur för att den 

definitionen inte låser kultur till något statiskt samtidigt som den möjliggör för en bredare 

tillämpning av begreppet interkulturalitet. Lahdenperä (2011) närmar sig kultur utifrån ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv i vilket kultur inte ses som något objektivt, universellt 

och naturligt. Kultur anses istället vara ett socialt konstruerat fenomen som är beroende av 

de specifika sociala och ekonomiska förhållanden som råder på en bestämd plats och under 

en viss tidsperiod. Kultur är med andra ord föränderlig och kontextuell. 

Lahdenperä (2011) menar att vi utifrån vår kultur ger saker och ting mening. Vi känner till, 

lär oss och relaterar till vår omgivning i enlighet med vår kultur. Kultur är något vi delar 

med andra och den guidar och filtrerar våra tolkningar och handlingar. Denna definition av 

kultur som ett ‘meningssystem’ medför att begreppet interkulturalitet inte behöver 

begränsas till olika etniciteter. Interkulturalitet kan istället gälla olika typer av 
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meningsbärande kulturer, till exempel etniska, religiösa, språkmässiga, könsmässiga och 

klassmässiga. 

Flerspråkighet 

Flerspråkighet i traditionell mening tillämpas för att beteckna individers förmåga att 

använda sig av fler än ett språk (Gruber & Puskás, 2013). Benämningen flerspråkiga barn 

har under de senaste decennier dock allt oftare kommit att användas som en kulturell 

markör och som en synonym för barn som invandrat eller har föräldrar som har invandrat 

till Sverige. Begreppet flerspråkig har i dessa fall inte längre en riktig koppling till barnets 

egentliga kunskaper eller användandet av flera språk. Enligt Gruber och Puskás har 

flerspråkighet i förskolans verksamhet dessutom blivit en egenskap som tillskrivs barn som 

är i behov av språkrelaterade åtgärder. 

Eftersom vi i denna undersökning tillämpar en ”bred” definition av kultur som 

meningssystem som inte bara relaterar till människors etnicitet tar vi avstånd från 

flerspråkighet som en kulturell markör. Flerspråkig används i enlighet med definitionen i 

Nationalencyklopedin (2019): ”användning eller behärskning av flera språk. 

Flerspråkigheten kan dessutom gälla samhällen eller individer”. Med andra ord betraktar 

vi flerspråkighet som en kompetens. 

2.3 Tidigare forskning med fokus på interkulturalitet 

Här nedan presenteras relevant forskning med fokus på interkulturalitet. Vi letade fram 

relevant litteratur med hjälp av sökningar på Primo, DiVa och SwePub för att hitta tidigare 

forskning som handlar om interkulturalitet och mångfald i förskolan. Med hjälp av 

sökorden ”mångkulturell, interkulturell och förskola” hittade vi flera böcker, artiklar, 

avhandlingar och antologier med relevanta kopplingar till kulturell och språklig mångfald. 

Genom ”kedjesökning” i referenser i Den interkulturella förskolan (Lahdenperä, 2018) 

hittade vi ytterligare några intressanta artiklar. För att hitta en relevant engelsk 

vetenskaplig artikel använde i databasen ERIC söksträngen “multicult* OR intercult* AND 

preschool”. För att kunna göra ett urval limiterade vi sökresultat med hjälp av filter “Peer 

reviewed” och “artiklar”. Genom att läsa genom titlarna samt abstracts valde vi några 

artiklar som är relevanta för vårt ämne. 

2.3.1 Förskollärares arbete med språklig och kulturell mångfald 

Mot bakgrund att var femte barn i dagens förskola är flerspråkig konstaterar Straszer 

(2018) att flerspråkighet blivit vardag i den svenska förskolan. Författaren definierar 

transspråkande som ett pedagogiskt förhållningssätt där alla får komma till tals och där det 

finns en jämlikhet mellan olika språk. Strazser (2018) ger flera exempel på praktiker på en 

sverigefinsk förskola där förskollärare försöker involvera barnens språkliga resurser i 

lärandet genom transspråkande som praktik. 

Många förskollärare upplever emellertid att de inte vet hur de ska arbeta för att alla barn - 

oavsett deras bakgrund - ska få samma förutsättningar för lärande och utveckling 

(Lunneblad, 2006).  Lunneblad (2006) menar att många förskollärare upplever det 



 7 

pedagogiska arbetet med flerspråkiga barn som utmanande och att arbetet med mångfald 

ibland kan upplevas ligga utanför det ordinarie arbetet. Även Gruber och Puskás (2013) 

beskriver hur arbetet med mångfald beskrivs som en angelägenhet för vissa förskolor: de 

som har en stor andel barn med en annan etnisk bakgrund än svensk. Många förskolor 

visar enligt författarna ändå ett intresse och engagemang för frågor som rör mångfald av 

etnisk och nationell bakgrund. Förskolorna uttrycker detta till exempel genom att genom 

att antingen presentera sig med mångkulturell profil eller genom hälsningsfraser på olika 

språk i korridoren. På detta sätt försöker förskolorna bejaka mångfald och ge uttryck för de 

idéer om kulturell och språklig mångfald som genomsyrar förskolans nationella och lokala 

styrdokument.   

2.3.2 Problematisering av förskollärares arbete med mångfald 

Lunneblad (2006) tar upp att den svenska förskolan redan från 1970-talet varit en del av 

samhällets politiska intentioner och beskriver hur barn med en utländsk bakgrund har 

framställts i olika policy- och styrdokument. Under 1970- 0ch 1980-talet framfördes barn 

med utländsk bakgrund åtskilda från de svenska barnen och ofta i relation till språkliga, 

kommunikativa och sociala problem. Från 1990-talet nyanserades den bilden och även om 

barn med utländsk bakgrund i vissa fall fortfarande beskrevs som barn i behov av extra 

(språkligt) stöd, sågs de också som en tillgång för förskolan. Lunneblad (2006) lyfter även 

skillnaden mellan styr- och policydokument från 1970-1980-talet och 1990-2000-talet. 

Jämfört med de tidigare styrdokument finns det från och med 1990-talet få anvisningar om 

hur personalen ska arbeta med barngruppen. Från 1990-talet och fram till idag har 

arbetslagen på förskolan även fått ett större ansvar för ekonomin men också för saker som 

vikarier, lägga schema och göra inköp. Författaren menar att de uppdragen kan bidra till 

att pedagogerna får mindre tid för planering och diskussioner relaterade till det 

pedagogiska arbetet i barngruppen. Samtidigt har också förskolans undervisningsuppdrag 

förstärkts under de senaste decennierna. Lunneblad (2006) förklarar alla dessa ändringar 

utifrån decentraliseringen av skolsystemet och utifrån det faktum att förskolan sedan 1998 

inte längre är en del av Socialstyrelsen utan har Utbildningsdepartementet som 

tillsynsmyndighet.  

Flera författare tar upp problemen med otydliga formuleringar och motsägelser i 

Läroplanen för förskolan. Både Puskás (2013) och Runfors (2013) är kritiska mot att den 

enskilda förskolläraren ska ansvara för att förskolans verksamhet både verkar för kulturell 

mångfald och för kulturell enhetlighet. Hur kan förskollärare förmedla värden som ligger i 

en kulturell mångfald samtidigt som den ska socialisera barnen till majoritetens värden 

och kultur? Realiseringen av läroplansmålen i verksamheten är avhängigt av hur 

förskollärare tolkar dem och förskollärares ambitioner att realisera dem. Förskollärares val 

och handlingar får konsekvenser för barn som vistas i förskolan. Konsekvenserna ligger 

dock inte alltid i linje med förskollärares (goda) avsikter (Runfors, 2013). Puskás (2013) tar 

upp olika dilemman som förskollärare möter i sin vardag, som till exempel försök att 

inkludera olika modersmål i verksamheten vilket kan leda till exkludering av flerspråkiga 

barn. 
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Även Björk-Willén, Gruber och Puskás (2013) anser att förskolan har ett delvis 

motsägelsefullt uppdrag i att överföra ett nationellt kulturarv samtidigt som den ska främja 

etnisk mångfald. Författarna tar upp begreppen nationsstat och nationalstat. 

Nationsstaten omfattar alla medborgare, oavsett etnisk bakgrund medan nationalstaten ger 

företräde till majoritetsbefolkningen. Förskolan som institution och dess styrdokument 

karakteriseras både av en nationsstatlig och en nationalstatlig prägel. Björk-Willén, Gruber 

och Puskás (2013) varnar också för oreflekterade reproduktioner av nationen i förskolans 

verksamhet. Dessa kan nämligen skapa både inkluderingar och exkluderingar, där vissa 

barn tillskrivs en annan nationell tillhörighet än den svenska. 

Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016, 2018b) uppmärksammar och erkänner etnisk 

och kulturell mångfald samtidigt som den ger utrymme åt enskilda förskollärares 

tolkningsföreträde kring ett barns hemland. Lillvist och Heikkilä (2018) problematiserar 

användning av begreppet ”hemland” i förskolan. Begreppet hemland befäster ett barns 

etnicitet till något specifikt och statiskt samtidigt som barnet kanske inte alls identifierar 

sig med sitt så kallade hemland och den tillskrivna kulturella identiteten. Definition av 

kultur och etnicitet som något statiskt ger dessutom upphov till ett slags ”andrafiering”, där 

det vanliga, det normala ställs emot det andra, det exotiska. Skillnaden mellan att 

”andrafiera” och att uppmärksamma och stödja barn att utveckla en flerkulturell identitet 

beskrivs som hårfin. Enligt Lillvist och Heikkilä (2018) är det viktigt att visa på variationen 

utan att peka ut eller gå över huvudet på barnen samt att lämna utrymme åt barnen att visa 

intresse för mångfald och den egna kulturella identiteten. Genom att belysa en variation av 

identiteter - oavsett etnicitet, modersmål eller härkomst - kan förskollärare arbeta för att 

stärka ”ett vi” istället för att göra skillnad mellan ”vi” och ”de”.   

Även Palla (2011) problematiserar förskollärarens maktposition i att definiera, särskilja och 

klassificera barn såsom avvikande från det som enligt den diskursiva praktiken anses som 

normalt. Författaren menar att det är viktigt att reflektera kring vilka effekter dessa 

objektifieringar och gränsdragningar kan ha för barns subjektskapande.  

I deras studie konstaterar Obondo, Lahdenperä och Sandevärn (2016) att grundskollärare 

de intervjuade hade en tendens att framställa den svenska och andra kulturer på ett 

dualistiskt sätt. Barn med samma religiös eller etnisk bakgrund skildrades också som en 

homogen grupp i lärarnas uttalande. Kultur och ens kulturella identitet definierades med 

andra ord som något statiskt och essentialistiskt, vilket kan leda till en stark uppdelning 

mellan vi och de andra. Emellertid pekar författarna också på andra sidan av samma mynt. 

En jämförelse av olika kulturer medförde också att lärarna kunde undervisa “bortom” 

kulturella skillnader.  

2.3.3 Interkulturell kompetens – mellan teori och praktik 

Interkulturalitet är inte bara ett teoretiskt perspektiv utan kan utgöra en brygga mellan 

teori och praktik. Förskollärare behöver ha interkulturell kompetens för att kunna arbeta 

med lärandemålen kring mångfald och kulturarv (Lahdenperä, 2018). Begreppet 

interkulturell kompetens blir enligt Portera (2014) ofta missförstått på grund av att det 

finns många olika definitioner av begreppet. Själv definierar Portera (2014) interkulturell 



 9 

kompetens som en uppsättning av kunskaper, attityder, förmågor och färdigheter som gör 

att man på ett lämpligt och effektivt sätt kan hantera relationer med personer med olika 

språkliga och kulturella bakgrunder. Kunskaper viktiga för interkulturell kompetens är 

medvetenhet kring ens egna kulturella identitet, förståelse för ens egen och andras kultur 

samt kännedom om olika företeelse och begrepp inom fenomenet kultur. Med attityder 

syftar Portera (2014) på en rad olika saker såsom flexibilitet, nyfikenhet att möta andra, 

skicklighet i interaktionen med andra, emotionell och social sensitivitet samt empati. Även 

förmågor och färdigheter som språkliga och kommunikativa kompetenser, analysförmåga, 

konflikthantering samt att kunna etablera inkluderande relationer är viktiga aspekter av 

interkulturell kompetens. Att tillskansa sig interkulturella kompetenser är inte en enkel 

och linjär process utan något som tar tid. Processen är dynamisk och innebär även faser av 

avstannade och regression. Portera (2014) anser att externa förutsättningar som tid, plats 

och den sociala miljön har en stor betydelse för (förskol-)lärares utveckling och tillämpning 

av interkulturell kompetens. 

En annan definition av interkulturell kompetens hittar vi hos Lorentz (2006, s. 121): 

”interkulturell kompetens är förmågan att effektivt kommunicera i interkulturella 

situationer och att kunna förhålla sig till en mångfald av kulturella kontexter”.  I motsats 

till Portera (2012) hävdar Lorentz (2006) att utveckling mot interkulturell kompetens sker 

på ett linjärt sätt och via olika stadier. De första tre stadierna beskrivs som etnocentriska 

och de sista tre som etnorelativa. De etnocentriska stadierna innehåller ’kulturförnekande’ 

och ’försvar’ som undviker möten med personer med en annan kulturell, religiös och etnisk 

bakgrund. Det kan antingen medföra en stark uppdelning mellan en överlägsen majoritet 

och minoriteter eller att kulturella olikheter uppfattas som ointressanta eftersom alla 

människor anses har samma behov. I det tredje av de etnocentriska stadierna, ’acceptans’, 

undviks kulturmöten inte längre. Andras beteende och värderingar uppfattas ofta som 

annorlunda, men man bedömer inte någon för det. De etnorelativa stadierna börjar med 

att man skaffar ’interkulturell empati och sensitivitet’. Detta medför att man börjar 

reflektera kring kulturell pluralism och kring sina tidigare ståndpunkter. Nästa steg blir att 

man genom utbildning utvecklar en ’interkulturell medvetenhet’. Interkulturell 

medvetenhet leder med stöd i socialkonstruktivism till insikten att kulturer inte är statiska 

och absoluta utan relativa och föränderliga. Sista steget mot interkulturell kompetens går 

genom bildning och integration. Den interkulturella medvetenheten blir införlivad i ens 

personlighet och kulturella möten tolkas ständigt i deras kulturella kontext.     

Vittrup (2016) har undersökt hur samtal och dialog om diskriminering på grund av hudfärg 

eller etnicitet införlivas i den undervisning som för- och grundskollärare bedriver. I 

analysen av resultatet använder Vittrup sig av Banks modell för mångkulturell utbildning. 

Mångkulturell utbildning används - som ofta är fallet i det anglosaxiska forskningsfältet 

(Lunneblad, 2006) - synonymt med interkulturell utbildning. Banks modell av 

mångkulturell utbildning innehåller, precis som Lorentz (2006) modell för utveckling mot 

interkulturell kompetens, olika steg eller nivåer. Dessa nivåer beskrivs som: the 

contributions approach, the additive approach, the transformative approach och the 

social action approach. De flesta initiativen till samtal och dialog i klassrummet ligger i 

Vittrups studie (2016) på de första två nivåerna. Dessa nivåer utgår från ett monokulturellt 
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perspektiv och tenderar att upprätthålla stereotypa föreställningar av ’de andra’ - även om 

det görs oavsiktligt eller omedvetet. De två andra nivåerna vill genom undervisning stärka 

utsatta grupper samt bidra till strukturella förändringar i samhället. Vittrups studie visar 

även att många lärare väljer ett “färgblint” tillvägagångssätt i deras klassrum. Lärarna 

undviker att prata om rasism och diskriminering. Därmed skulle barn enligt Vittrup (2016) 

möjligtvis kunna tro att dessa diskrimineringsfrågor inte är relevanta, som kan leda till att 

fördomar, stereotyper och diskriminering ses som normalt och acceptabelt. Författaren 

menar att det därför är viktigt att lärare får handledning och kompetensutveckling inom 

mångkulturalitet och stöd från deras skola och kommunen.  

Flera studier har visat att förskollärare och lärare inte får tillräckligt stöd i att utveckla 

interkulturell kompetens under deras utbildning (Ekstrand & Nadarevic, 2010; Leer, 

2009). Eftersom samhället mer och mer präglas av en kulturell mångfald, föreslår den 

amerikanska forskaren Leer (2009) att högskolor integrerar interkulturell utbildning i 

deras lärarprogram. I hennes kvalitativa studie konstaterade Leer (2009) att lärare inte får 

tillräckligt med interkulturella kunskaper eller tillräckligt mycket erfarenhet av kulturell 

mångfald under deras lärarutbildning. Även om lärare är engagerade i frågor som rör 

mångfald har de inte tillräckligt med tid under deras arbetsdag för att hinna läsa på eller 

förbereda undervisning som inte bara utgår från majoritetsgruppen i samhället. Den 

interkulturella komponenten ska därför integreras i lärarutbildningen så att lärare är 

bättre förberedda på att undervisa i ett mångkulturellt samhälle samt att de ska kunna 

tillämpa en mer inkluderande pedagogik. Kunskaper kring kulturell mångfald, 

interkulturella pedagogiska kompetenser, ett kritiskt perspektiv samt en handledd 

praktikperiod i mångkulturella klassrum är enligt Leer (2009) ett måste i 

lärarutbildningarnas utbildningsplan.  

I en svensk studie kommer Ekstrand och Nadarevic (2010) till en liknande slutsats. Med 

undantag av tre lärarutbildningar förbereder svenska högskolor och universitet inte 

framtida lärare för ett arbete i ett mångfacetterat och mångkulturellt samhälle. Författarna 

lyfter problemet att det i för lärare relevanta styr- och måldokument inte finns något 

uttalat kring hur arbetet med mångkulturella frågor ska bedrivas samtidigt som 

lärarutbildningar inte ger utbildning inom interkulturell kompetens. I avsaknad av 

riktlinjer från politiskt håll och utan relevant utbildning i interkulturell kompetens 

uppfattar lärare sig som lämnade i ett vakuum, där de utifrån egna värderingar själva får 

försöka hitta former för sitt pedagogiska arbete.  

Sammanfattningsvis och med stöd i ett interkulturellt perspektiv är utgångspunkten för vår 

undersökning de lärandemål i läroplanen för förskolan som rör kulturell och språklig 

mångfald. Sverige har successivt blivit ett mångkulturellt samhälle och förskolan är en 

social och kulturell mötesplats i detta samhälle. Läroplanen för förskolan (Skolverket, 

2016, 2018b) innehåller en rad lärandemål och skrivningar som handlar om kulturell och 

språklig mångfald. Hur förskollärare ska omsätta dessa lärandemål i praktiken är dock inte 

så tydligt och självklart. Våra frågeställningar är därför relaterade till förskollärares 

resonemang kring arbetet med kulturell och språklig mångfald, samt till de förutsättningar 

och kompetenser förskollärare anser att de behöver för att kunna uppnå lärandemål som 
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rör kulturell och språklig mångfald. Syftet med vår undersökning har betydelse för den 

valda metoden vilken beskrivs i nästa avsnitt. 
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3 Metod 

I det här avsnittet presenterar vi den valda metoden, synliggör hur vi genomförde vår 

undersökning samt beskriver hur vi tagit hänsyn till de etiska principer som gäller för 

samhällsvetenskapliga studier. 

3.1 Forskningsdesign 

I denna studie är vi intresserade av förskollärares fördjupade resonemang kring arbetet 

med kulturell och språklig mångfald i förskolan. Därför har vi valt semistrukturerade 

intervjuer som undersökningsmetod. Semistrukturerade intervjuer utgår från en 

intervjuguide, som medför att den intervjuade kan formulera svar på sitt eget sätt och att 

den som intervjuar har möjlighet att ställa följdfrågor (Bryman, 2018). Genom att använda 

semistrukturerade intervjuer kunde vi vara flexibla och anpassa frågorna under 

intervjuernas gång. På detta sätt kunde vi få fram det förskollärarna upplevde som särskilt 

viktigt i arbetet med kulturell och språklig mångfald. Intervjuguiden som användes till 

denna studie finns i bilaga 1.   

3.2 Procedur 

Bryman (2018) beskriver de viktigaste stegen i en kvalitativ undersökning som val av 

relevanta platser och undersökningspersoner; insamling av relevant empiri; tolkning av 

empiri; begreppsligt och teoretiskt arbete och slutligen rapport om resultat och slutsatser. 

Vi beskriver här nedan dessa olika steg för att synliggöra hur de olika faserna av vår 

undersökning genomfördes. 

3.2.1 Urval 

Till den här studien intervjuades nio förskollärare som är verksamma i fem olika förskolor i 

en medelstor stad i Mellansverige. De vi intervjuade var i åldrarna 29 till 63 år och alla var 

förskollärare men hade gått olika utbildningar eller kurser för att bli legitimerade. En av 

förskollärarna hade dessutom läst en magisterutbildning inom pedagogik och tre 

förskollärare var utbildade handledare. Vi gjorde ett målstyrt urval där kriteriet var att 

förskollärarna arbetar på förskolor som i mer eller mindre grad kan beskrivas som 

mångkulturella. Vi valde också medvetet att intervjua förskollärare med olika lång 

arbetslivserfarenhet, erfarenheterna varierade från 2 år till 42 år. Bryman (2018) beskriver 

ett målstyrt urval som ett strategiskt val att välja deltagare som är relevanta för de 

frågeställningar som har formulerats.  

Samtliga förskollärare blev kontaktade av oss personligen med förfrågan om att delta i vår 

studie. Alla informanter fick därefter ett missivbrev (bilaga 2) skickat via mejl innan 

intervjuerna bokades in. Missivbrevet innehöll information om vår undersökning och de 

etiska principer vi i vår undersökning tar hänsyn till. I samband med intervjun skrev alla 

förskollärare under missivbrevet som ett skriftligt bevis på samtycke till deltagande.  
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Alla deltagare fick intervjuguiden skickad på mejl ungefär en vecka innan intervjun skulle 

genomföras. Detta var ett medvetet val som gav deltagarna möjlighet att hinna reflektera 

kring våra inte alltid lätta frågor. 

3.2.2 Insamling och tolkning av empiri 

Alla intervjuer genomfördes på förskolan där deltagaren är verksam. Intervjuerna spelades 

in med hjälp av en mobiltelefon. Under intervjuernas gång ändrades ordningen på frågorna 

och ställdes olika uppföljningsfrågor för att kunna knyta an till det informanten sagt.  

Efter genomförandet av intervjuerna transkriberades empirin som vi fått fram. Materialet 

transkriberades ordagrant med undantag för två ”utsvävningar” som vi inte ansåg vara 

relevanta för vår undersökning. I dessa två fall finns ett referat i transkriberingen som 

sammanfattar vad informanten berättade. Enligt Repstad (2007) är det rimligt och 

tidsbesparande att nöja sig med ett referat av småprat eller avvikelser som intervjuaren är 

övertygad om att de inte kommer att användas i analysen. Vid transkriberingen 

anonymiserade vi materialet. När deltagarna t.ex. nämnde en kollega vid namn, ersattes 

namnet av etiska skäl i transkriberingen med noteringen ”(namn på kollega)”. 

3.2.3 Begreppsligt och teoretiskt arbete 

Med stöd i Rennstam och Wästerfors (2015) har vi valt att analysera materialet genom att 

sortera, reducera samt argumentera. Att sortera materialet är ett sätt att bemöta det som 

Rennstam och Wästerfors (2015) kallar för “kaosproblemet”, samt också ett sätt att skapa 

överskådlighet och ordning. Vi läste igenom transkriberingarna flera gånger och använde 

oss av färgkoder för att kunna sortera vårt material. Vi kom fram till olika teman med stöd 

av nyckelord som var relaterade till de olika färgkoderna. Dessa tema presenteras som 

rubriker i resultatdelen.   

Genom att reducera materialet hanteras “representationsproblemet”, vilket beskriver 

omöjligheten i att visa materialet i sin helhet (Rennstam & Wästerfors, 2015). Vi gallrade i 

materialet med hjälp av teman relevanta för vår studie samtidigt som vi försökte att inte 

göra avkall på nyanser och komplexitet i materialet. Reduceringen utgick även från det 

valda teoretiska perspektivet interkulturalitet för att kunna skapa koncentration och skärpa 

i texten. 

”Auktoritetsproblemet” kan enligt Rennstam och Wästerfors (2015) bemötas genom att 

argumentera i analysen där det insamlade materialet används i dialog med teorier och 

tidigare forskning. I analysdelen av denna studie analyserar vi resultaten utifrån det 

teoretiska perspektivet interkulturalitet. Vi höjer även blicken och jämför vårt resultat med 

tidigare forskning samtidigt som vi ger ett förhoppningsvis självständigt bidrag till 

ämnesområdet. 

3.2.4  Rapport om resultat och slutsatser 

Enligt Bryman (2018) ska man i rapporten inte enbart formulera resultaten och slutsatser 

av undersökningen till läsaren utan det handlar även om att övertyga läsaren att 
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undersökningen har betydelse och att resultaten och slutsatserna är hållbara. Detta är nära 

kopplat till undersökningens validitet och reliabilitet. 

3.3 Validitet & reliabilitet 

I vår studie har vi kontinuerligt bedömt och följt upp vår undersökning utifrån 

kvalitetskraven på validitet och reliabilitet. Enligt Repstad (2007) översätts validitet till 

giltighet och svarar på frågan om det finns en överensstämmelse mellan studiens 

frågeställning och den information som används för att dra slutsatser. Bryman (2018) i sin 

tur delar upp validitet i både intern och extern validitet och menar att validitet går ut på att 

syfte, antagande och slutsatser i en undersökning hänger ihop. Intern validitet handlar om 

kausalitet i argumentationen medan extern validitet rör frågan om resultaten från en 

undersökning kan generaliseras utöver den specifika undersökningskontexten. Intern 

validitet skapade vi genom att sammanställa en intervjuguide som anslöt till våra 

forskningsfrågor, samt genom att kategorisera och sortera det insamlade materialet. Även 

användningen av interkulturalitet som ett teoretiskt perspektiv, och dialogen med relevant 

tidigare forskning i analysen ökar studiens validitet eftersom vi på detta sätt kunde 

underbygga argumentationslinjer i vår studie. När det gäller extern validitet anser vi att vår 

undersökning - trots sitt begränsade urval - säger något utöver den kontext vi genomförde 

vår undersökning i. Genom att kategorisera svaren och koppla till begreppet 

interkulturalitet skapades en djupare förståelse kring förskollärares komplexa arbete med 

kulturell och språklig mångfald. 

Reliabilitet kan förstås utifrån både extern och intern reliabilitet. Extern reliabilitet står för 

den utsträckning en undersökning kan upprepas (Bryman, 2018). Bryman (2018) menar 

att detta kvalitetskriterium är svårt att uppfylla i kvalitativ forskning eftersom det är 

omöjligt att “frysa in” en social kontext. Genom ovanstående noggranna beskrivning av 

vårt tillvägagångssätt har vi dock skapat en fullständig och tillgänglig redogörelse av alla 

studiens faser. Intern reliabilitet betyder samsyn mellan medlemmarna i 

undersökningslaget kring hur de ska tolka materialet (Bryman, 2018). Analysen av den 

föreliggande studien har vi genomfört tillsammans och utifrån det valda perspektivet 

interkulturalitet.  

3.4  Etiska övervägande 

I denna studie har vi att beaktat de etiska aspekter som Vetenskapsrådet (2017) beskriver. 

Bryman (2018) tar upp fyra huvudkrav gällande intervjuer, nämligen informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Vi har tagit hänsyn till 

informationskravet genom att deltagarna till intervjuerna blev informerade om studiens 

syfte, om frivilligt deltagande samt om intervjuns villkor som exempelvis att intervjun 

kommer spelas in och hur lång tid den beräknas ta. I enlighet med nyttjandekravet blev 

deltagarna även informerade om att det insamlade materialet bara kommer att användas i 

den här studien. De resterande kraven, samtyckeskravet och konfidentialitetskravet, togs 

hänsyn till genom att alla parter har gett samtycke kring intervjuerna och genom att all 

information har hanterats konfidentiellt. 
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4 Resultat 

I detta avsnitt redogörs resultaten av våra intervjuer. Resultaten presenteras i olika teman 

som är kopplade till våra frågeställningar. 

4.1 Förskollärares resonemang kring arbete med kulturell och 
språklig mångfald 

Under intervjuerna fick förskollärarna svara på frågor om hur de arbetar med olika 

lärandemål relaterade till språklig och kulturell mångfald, samt hur de upplevde förtjänster 

och utmaningar i arbetet med språklig och kulturell mångfald. I deras svar kunde vi 

urskilja olika definitioner av kultur samt olika sätt att arbeta med och bemöta kulturell och 

språklig mångfald. 

4.1.1 Olika definitioner av kultur och kulturarv 

Under intervjuerna yttrades begreppet kultur flitigt. Kulturbegreppet kunde emellertid 

betyda olika saker. 

På frågan om hur de skulle beskriva kulturarv svarade samtliga förskollärare att kulturarv 

hade med traditioner, som till exempel jul, påsk och midsommar att göra. Många lade även 

till att kulturarv kunde innehålla andra saker som till exempel ”bagaget” man har med 

hemifrån, värderingar, men också teater, musik, böcker och sagor. Ett exempel: “Vi lyfter 

fram en liten del av traditioner som finns i Sverige men i ett mindre omfång än vad det har 

varit tidigare. Kulturarv är ju också sagor och sådant, vilket alltid finns på förskolan och 

som vi arbetar med på olika sätt”. Sju förskollärare nämnde att kultur kan skilja mellan 

olika familjer (alla firar till exempel inte jul på samma sätt) samt att kultur kan kopplas till 

olika länder. Ett exempel: ”Man belyser att det finns olika språk och kulturer i samhället, 

kanske förklarar att i det landet pratar man det språket och äter en viss typ av mat och även 

att man visar på att alla är olika”. 

Två förskollärare beskrev kultur som dynamisk och att kultur kan utvecklas i förskolan. En 

förskollärare beskrev kultur som att hitta något gemensamt, att skapa en gemenskap med 

barnen. En annan förskollärare resonerade på följande sätt: 

Att vi i början har tänkt det här med etnicitet eller språk, vilka länder kommer folk ifrån. Det är 
där kulturer skapas, utifrån landet, men har landat nu i det att kulturbegreppet är mycket, 
mycket vidare än så. Det är ju från familj till familj egentligen. De erfarenheter man får, från sin 
närhet, föräldrar, vänner, skolan... Det är många olika varianter som blandas in i min 
kulturbakgrund. 

4.1.2  Arbetet med kulturell och språklig mångfald 

Gällande arbetet med kulturell och språklig mångfald kunde vi urskilja ett antal 

återkommande teman: förskolan som en social och kulturell arena, arbetet med 

värdegrund samt arbetet med flerspråkighet. 
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Förskolan som social och kulturell arena 

Sex av förskollärarna vi intervjuade beskrev förskolan i termer av en mötesplats för 

personer med olika bakgrund och med olika språk. En förskollärare beskrev förskolan där 

hen arbetar på följande sätt: “Här träffas folk från alla tillhörigheter, kön, unga, gamla, det 

är en fantastisk verksamhet. Jag tycker att den samlade barngruppen blir berikad av att det 

finns andra kulturer, traditioner och språk”. Samtliga förskollärare tyckte det var roligt och 

givande att arbeta på en förskola där de möter samma mångfald som finns i samhället. En 

förskollärare uttryckte det så här: 

Det är givande att jobba mot språk och olika språk, för det är så världen ser ut. Det var som en 
förälder sa som hade valmöjligheten att sätta sitt barn på en ren förskola där det bara till 
exempel var svenska barn. Men nej, sa den föräldern, jag ska sätta mitt barn där de möter 
världen som den ser ut. Så den ska börja här. 

Kultur och värdegrundsarbetets betydelse 

Många förskollärare relaterade frågan om hur de kan utveckla barns känsla och respekt för 

andra kulturer och andra språk till värdegrundsarbete. Fem förskollärare tog upp att de 

stöttar barnen i att respektera varandra oavsett varifrån man kommer samt att de i deras 

arbete med barnen betonade allas lika värde. Något annat som återkom i flera intervjuer 

var att själv vara en god förebild i bemötande av andra och att visa intresse för olika 

kulturer och språk. 

Förskollärare vi intervjuade försökte att öka respekt och känsla för andra kulturer genom 

att lyfta olikheter i verksamheten: “Flaggor, andras länder, att vi uppmuntrar det här med 

olikheter. Alla är vi faktiskt olika, alla kommer från olika ställe och det spelar egentligen 

ingen roll”. En förskollärare tyckte även att synliggörandet av mångfald i barngruppen kan 

vara något berikande för alla i förskolan: 

Man utvecklar en känsla för andra människor, en respekt för andra medmänniskor och man 
vidgar sina sinnen. Det kan vara en familj som är helsvensk, de barnen stöttar inte på så mycket 
annat. Så det här är ett bra sätt att vidga deras vyer.   

 Arbetet med flerspråkighet 

De intervjuade förskollärarna ansåg arbetet med flerspråkiga barn både som intressant och 

spännande men också som svårt. Det svåra grundade sig främst i att förskollärarna själva 

inte pratar samma språk som barnen på förskolan. Förskollärarna känner därför 

svårigheter i kommunikation med barnen, framför allt med dem som inte riktigt har lärt 

sig att tala svenska. Fyra av förskollärarna nämnde vikten av att ha kollegor som talar flera 

språk men även att de själva använder fler kommunikationssätt än bara det verbala. “Jag 

själv kan bara använda mig av mitt språk och då använder jag mig av mycket ögon, händer 

och närvaro.” Några av de intervjuade nämnde också att de med hjälp av musik kan nå 

många barn. En förskollärare ansåg de barn som inte har svenskan i sig kan snappa upp 

ord med hjälp av sång och dans och genom att få höra sånger om och om igen. 

Samtliga intervjuade nämnde att intresse för och bekräftande av barns modersmål var 

viktigt för att kunna hjälpa barn att skapa en grund för inlärningen av svenskan. Fyra 

förskollärare berättade att de använder dokumentet ”Språkdomäner” i inskolningssamtalet 
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för att kartlägga vilka språk som förekommer i barnens vardag. Böcker på olika språk, 

teater, penpal och olika (språk)appar var andra hjälpmedel som deltagarna nämnde att de 

använder sig av för att stödja barnens modersmål.   

4.1.3  Mötet med mångfald i förskolan 

Här nedan sammanfattar vi hur förskollärarna beskrev möten med barn och 

vårdnadshavare med olika kulturella bakgrunder och språk. 

 Mötet med barnen 

Tre förskollärare nämnde att de försöker utgå från det individuella barnet i arbetet med 

barn med olika kulturella bakgrunder. En förskollärare sa så här: “Hos oss jobbar vi mycket 

utifrån barnet. Eftersom vi har jobbat mångkulturellt i så många år så tänker inte jag 

utifrån var man kommer eller vad man har för grund”.     

Mötet med mångfald i barngruppen kan dock också medföra vissa svårigheter, som till 

exempel när ett barns språk inte finns representerat bland personalen. En förskollärare tog 

också upp ett etiskt dilemma hen mötte i sitt arbete på en mångkulturell förskola. 

Förskolläraren berättade att hen - precis som flera andra förskollärare gav uttryck för 

under intervjuerna - brukar uppmuntra barn att tala sitt modersmål på förskolan. Vid 

matbordet hade detta dock lett till en oönskad situation där hälften av barnen och 

förskolläraren själv blev exkluderade från samtalet som pågick under måltidssituationerna. 

Förskolläraren kände en stor osäkerhet kring hur hen skulle lösa detta problem. Hen ville 

inte förbjuda vissa barn att tala sitt modersmål samtidigt som hen inte heller ville att andra 

skulle känna sig utanför.  

Mötet med vårdnadshavare 

Möte med vårdnadshavare med olika kulturella bakgrunder kunde av förskollärarna både 

upplevas som berikande och problematiskt. En förskollärare beskrev midsommarfirandet i 

förskolan hen arbetar på som ”ett interkulturellt möte”, där nyanlända familjer aktivt 

deltar i dansandet med pedagogerna. Förut dansade bara pedagogerna medan (de svenska) 

vårdnadshavare satt och tittade på, medan nu uppstår ett berikande möte mellan svenskar 

och icke-svenskar.   

Språkbarriärer uppfattades som svårt i kontakten med vårdnadshavare. En förskollärare 

tyckte inte att hen kunde hålla lika hög kvalitet i samarbetet med vårdnadshavare som inte 

kunde svenska: 

Vi hade arabiska, keldanska,...inga problem, men sedan fick vi en somalisk familj och ingen i 
huset pratade somaliska. Då blev jag väldigt medveten om vad lite jag kunde förmedla vad de 
förstod. Det blev ett väldigt glapp i att verksamheten är lika tillgänglig för alla. För det är den 
inte när man inte förstår språket. Det är de vårdnadshavare som inte får en likvärdig förskola 
som alla andra. 

Några förskollärare tyckte även att skillnader i synsätt kan försvåra arbetet med kulturell 

och språklig mångfald. En förskollärare hade varit med om att barn helt plötsligt flyttar till 

en annan kommun utan att föräldrarna har meddelat förskolan och utan att barnen har fått 

chansen att säga hejdå till sina kompisar och personalen på förskolan. Förskolläraren sa att 
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hen upplevde det som frustrerande och uttryckte skillnader i tankesätt på följande sätt: 

”Det händer kanske inte, det är inte så vanligt, om det skulle vara svenska barn.” 

4.2  Förutsättningar, kunskaper och kompetenser  

I intervjuerna fick förskollärarna svara på olika frågor med syftet att få en inblick i vad de 

ansåg att de behövde för olika förutsättningar, kunskaper och kompetenser för att arbeta 

med lärandemål som rör kulturell och språklig mångfald. Här nedan sammanfattar vi 

resultaten vi fick fram.  

4.2.1 Praktiska förutsättningar 

Nedan presenteras de förutsättningar som förskollärarna tyckte var viktigast i arbetet med 

kulturell och språklig mångfald. 

Tid 

Samtliga deltagare nämnde att de saknar tid att verkligen kunna reflektera över målen 

kring kultur och mångfald, såväl egen reflektionstid som tid för reflektion tillsammans med 

arbetslaget. En av dem vi intervjuade sa att hela arbetslaget skulle behöva sitta ner och 

reflektera tillsammans över begreppen i läroplanen och hur de skulle kunna arbeta efter 

dem på rätt sätt: “Mer tid för reflektion, både för mig själv men även för arbetslaget för att 

verkligen kunna bena ner vad begreppen innebär för oss på förskolan.” 

Flerspråkiga kollegor och samsyn i arbetslaget 

Fyra av nio förskollärare pekade på vikten av flerspråkig personal på förskolan. De menade 

att det både underlättade för barnen att ha någon som förstår men även att kunna nå fram 

till vårdnadshavare utan att behöva ha tolk. En förskollärare förklarade att hen hade 

svårigheter att trösta ett barn med annat modersmål än svenska. De förstod helt enkelt inte 

varandra. Förskolläraren menade att vid sådana tillfällen är personal med andra 

modersmål extra viktiga. 

En av förskollärarna tyckte att arbetet med kulturell och språklig mångfald, särskilt med 

tanke på revidering av läroplanen, borde tas upp på ett APT-möte eller under en 

planeringsdag. På så sätt skulle alla på förskolan kunna utbyta och reflektera tillsammans. 

Problematiseringen av Lpfö 

Tre förskollärare nämnde att de upplever att uppdraget från läroplanen och det arbete som 

krävs av dem har blivit alldeles för stort. En nämnde att hen kände att arbetet blivit så stort 

att det inte riktigt finns tid för allt förskollärare skulle vilja sätta sig in i. 

4.2.2 Kunskaper och kompetenser 

Här presenteras förskollärarnas resonemang kring vilka kunskaper och kompetenser de 

upplevde som viktiga för att kunna arbeta med lärandemål som rör kulturell och språklig 

mångfald.  
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Kompetensutveckling 

Med undantag för en förskollärare ansåg samtliga vi intervjuade att de saknar tillräckliga 

kunskaper kring arbete med kulturell och språklig mångfald. Detta menade de berodde 

främst på förskollärarutbildningen. Ungefär hälften av förskollärarna utbildade sig till 

förskollärare för 10 - 30 år sedan. Alla de förskollärarna betonade att samhället såg 

annorlunda ut då, och att det inte fanns något i utbildningen som rörde den kulturella 

mångfalden som nu finns i samhället och i förskolan. Även de förskollärare som tog 

examen för 2 - 10 år sedan menade att förskollärarutbildningen inte gav dem stort stöd i 

arbetet med kulturell och språklig mångfald. En nyexaminerad förskollärare uttrycker sig 

på följande sätt: “Om man ska vara ärlig, min förskollärarutbildning var ganska bristfällig 

överlag upplevde jag. Man fick inte jättemycket, men jag fick mer allteftersom, när jag 

började jobba”.   

Precis som förskolläraren i ovanstående citat, uttryckte många av de andra förskollärarna 

också att de har lärt sig en hel del ”på golvet”, genom att arbeta på mångkulturella 

förskolor och genom utbyte med mer erfarna kollegor. 

Så gott som alla förskollärarna tyckte att kompetensutveckling inom området är önskvärt. 

Fyra förskollärare lyfte problemet att inte ha tillräckligt med kunskaper om olika kulturer. 

En förskollärare sa såhär: “Man kan kanske uppmärksamma andra barns traditioner och 

visa att jag vet att det är det här händer i din familj just nu, att man visar intresse. Men det 

är svårt när man själv inte är insatt i deras traditioner”. 

Även mer kunskap om, eller verktyg för hur man kan kommunicera när man inte delar 

språket med vårdnadshavare var något som fler än en förskollärare tog upp. 

Egenskaper 

Enligt många förskollärare är nyfikenhet på, och intresse för, många kulturer viktiga 

egenskaper i arbetet med kulturell och språklig mångfald. “Att vi visar ett intresse, att vi 

ger tid. Att man försöker med den dagliga kontakten. Att man visar ett intresse, också för 

kulturen. Att man för en dialog”. 

Empati, och att sätta sig in i andra människors situation är andra egenskaper som nämns 

som viktiga - eller som en förskollärare uttryckte sig: “Det har börjat bli så hårt och så kallt. 

Det är viktigt att vi, vi som jobbar inom förskolan speciellt, att vi ska tänka humant, 

emotionellt, sätta oss in i andra människor”. 

Två förskollärare tog också upp ett kritiskt och reflekterande förhållningssätt och modet att 

våga granska sig själv som viktiga egenskaper i arbetet med kulturell och språklig 

mångfald. “Det kan ibland vara en sådan sägning: de är lata, de är inte intresserade 

föräldrar. Men de är intresserade av sina egna barn. Då måste vi vända blicken på oss, hur 

inbjudande är vi?” 
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5 Analys 

I detta avsnitt belyser vi hur de förskollärare vi intervjuade både beskriver förskolan som 

en kulturell smältdegel och som en plats där kulturkrockar uppstår. Vi lyfter hur 

förskollärarnas kontext ligger till grund för hur de beskriver arbetet med mångfald i 

förskolan. 

Vi försöker skapa en djupare förståelse för förskollärares arbete med kulturell och språklig 

mångfald genom att använda oss av ett interkulturellt perspektiv som teori, samt genom att 

jämföra vårt resultat med tidigare forskning.  

5.1 Förskolan som en social och kulturell mötesplats 

I materialet kan vi se spår av både ett interkulturellt och monokulturellt förhållningssätt i 

förskollärarnas resonemang kring deras arbete med kulturell och språklig mångfald. 

Mångfald uppfattades av flera förskollärare vi intervjuade som både positivt men också i 

många fall som problematiskt.  

5.1.1 Förskolan som en kulturell smältdegel – ett interkulturellt 
förhållningsätt 

Med hjälp av underrubrikerna ”Vi”, ”Flerspråkighet som utgångspunkt” samt ”Kultur som 

en föränderlig konstruktion” synliggör vi här nedan förskollärarnas interkulturella 

förhållningssätt. 

”Vi” 

Många förskollärare som vi intervjuade uttalade sig i positiva termer när de beskrev sitt 

arbete på en förskola där olika kulturer möts och berikar varandra. ”Spännande”, ”roligt” 

och ”givande” var ord som återkom i flera av förskollärarnas utsagor. Förskollärarna 

framhöll värderingar som allas lika värde, förhållningssätt som empati, respekt och 

intresse för andra personer som viktiga i arbetet med kulturell och språklig mångfald. 

Detta kan sammantaget beskrivas som ett interkulturellt förhållningssätt, där mångfald ses 

som en resurs och där interaktion mellan (personer med) olika kulturer uppstår 

(Lahdenperä, 2018).  

Vi tolkar det som att förskollärarna försökte skapa en vi-känsla i gruppen genom att bejaka 

mångfalden i barngruppen och i samhället. Det arbetssättet stämmer väl överens med det 

Lillvist och Heikkilä (2018) skriver om att öka gruppkänslan genom att uppmärksamma 

olika identiteter. Flera förskollärare berättade att de lyfter olikheter i barngruppen och 

betraktar olikheter som normala. Detta återspeglar även Dalgrens (2012) uttryck en 

diversifierad normalitet. Förskollärare kan med stöd i ett interkulturellt förhållningssätt 

etablera en diversifierad normalitet istället för att begränsa det “normala” till ett uttryck 

som enbart tillskrivs den kulturella majoriteten. Enligt Dalgren kan förskollärare göra “det 

annorlunda” normalt genom att lyfta olikheter generellt, genom att låta barnen vara och 

göra olika, samt genom att bejaka barns flerspråkighet. Flera av förskollärarna berättade 

att de i deras arbete utgår från det individuella barnet (oavsett barnets bakgrund) samt att 
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de försöker utveckla barns respekt och förståelse för andra kulturer genom att lyfta olika 

kulturella eller religiösa traditioner. Vi tolkar detta som att intervjupersonerna genom 

dessa handlingar i någon mening försöker etablera en diversifierad normalitet i förskolan.  

Flerspråkighet som utgångspunkt  

Flerspråkighet beskrevs i intervjuerna i regel både som ”spännande” och ”intressant”. I 

relation till det interkulturella perspektivet vill vi betona att förskollärarna var intresserade 

av barnens och deras vårdnadshavares språk. Att visa intresse och att försöka skapa 

inkluderande relationer är några av kännetecknen för ett interkulturellt förhållningssätt 

(Lahdenperä, 2018) och interkulturell kompetens (Portera, 2014).  

Flera förskollärare berättade att de uppmuntrar barn att tala sitt modersmål. I 

verksamheten används sagoböcker på flera språk, och digitala hjälpmedel som youtube och 

penpal för att utveckla barns flerspråkighet. Flerspråkighet blir därmed ett naturligt inslag 

i verksamheten och alla barn - inte bara de med ett annat modersmål än svenska - 

utvecklar en förståelse för olika språk. Förskollärare etablerar enligt vår tolkning även en 

diversifierad normalitet (Dalgren, 2012) när det gäller flerspråkighet genom att synliggöra 

olika språk och uppmuntra barn att tala deras modersmål. Strazser (2018) menar att 

förskollärare med ett transpråkande arbetssätt kan lyfta flerspråkiga barns resurser 

genom att synliggöra språken i meningsfulla sammanhang. Exempel på meningsfulla 

sammanhang kan vara att lyssna på sagor på olika språk, att synliggöra olika språk i 

pedagogisk dokumentation eller i verksamheten, samt att använda olika språkliga resurser. 

Vi tolkar att förskollärare i viss utsträckning har tillägnat sig ett transpråkande arbetssätt 

utifrån de exempel de gav.    

Kultur som en föränderlig konstruktion  

Som vi redovisat i resultatet hade förskollärarna olika definitioner av kultur och kulturarv. 

Två av nio förskollärare beskrev kultur som i grunden föränderlig. De sa att kultur kan 

skapas och omformas i bland annat förskolan och i hemmet samt att människors kultur 

påverkas av livet i stort. Denna definition av kultur speglar hur kultur betraktas i ett 

interkulturellt perspektiv, där kultur ses som en dynamisk social konstruktion 

(Lahdenperä, 2011 & 2018). Dessa förskollärare har dessutom utvecklat det som Lorentz 

(2006) kallar för interkulturell medvetenhet och en interkulturell empati; de reflekterar 

kring kulturell pluralism och uppfattar kulturer som relativa och föränderliga. 

5.1.2 Kulturkrockar i förskolan – ett monokulturellt förhållningssätt 

I förskollärarnas resonemang upptäcktes spår av ett monokulturellt förhållningssätt vilket 

vi synliggör med stöd av underrubrikerna ”Kultur som en statisk enhet”, ”Vi och de” och 

”Flerspråkighet som ett hinder och som en brist”. 

Kultur som en statisk enhet 

Sju av nio förskollärare uppfattade kultur och kulturarv som välavgränsade och statiska 

enheter. Kultur ”är” på ett särskilt sätt inom en familj eller i ett särskilt land. Detta 

essentialistiska synsätt på kultur - som är vanligt inom monokulturalitet - medför att de 
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skilda kulturerna kolliderar och att kulturkrockar sker (Lahdenperä, 2018). I resultaten ger 

vi ett exempel på detta när ett barn med utländsk bakgrund plötsligt flyttar till en annan 

kommun. Förskolläraren såg detta som en kulturkrock på grund av olikheter mellan den 

svenska och den andra kulturen. 

“Vi” och “de” 

Mångfald i verksamheten ses inte alltid som positiv och givande. De deltagande 

förskollärarna beskrev vissa situationer som ”svåra” och ”problematiska”, som till exempel 

när vårdnadshavare inte kommunicerar enligt förväntningarna eller när flerspråkighet i 

barngruppen leder till exkluderingar då inte alla kan delta i språkgemenskapen.  

Förskollärarna gjorde i sina uttalanden ibland en uppdelning mellan de svenska barnen 

och barnen med utländsk bakgrund eller mellan “vi” (svenskar) och “dem” (andra), som till 

exempel när några förskollärare pratade om ”andras kultur”. Dessutom skildrades barn 

eller vårdnadshavare i vissa fall som en enda homogen grupp (som svensk eller icke-

svensk). Ett exempel på detta var när en förskollärare talade om svenska och icke-svenska 

familjers deltagande i midsommarfirandet. Uttalanden som dessa är ett tydligt uttryck för 

en monokulturell och essentialistisk uppfattning om kultur, där kultur ses som en statisk 

enhet (Lahdenperä, 2018). Denna syn på kultur medför att förskollärarna talade på ett 

dualistiskt sätt om svenska barn/vårdnadshavare och svensk kultur kontra 

barnen/vårdnadshavare med annan kulturell bakgrund. Med dualistiskt menas att det 

upplevs finnas en stark kontrast mellan olika grupper (Obondo, Lahdenperä & Sandevärn, 

2016).  

Förskollärarna vi intervjuade visade intresse för barnens kulturer, men erkände samtidigt 

att de inte har så mycket kunskaper om kulturer som avviker från den dominerande, samt 

att dessa kulturer inte - eller knappt - finns representerade i undervisningen. Kulturerna 

lever så att säga bredvid varandra i förskolan utan att särskilt mycket interaktion uppstår 

mellan dem. Detta liknar Lunneblads (2006) och Porteras (2014) beskrivning av ett 

”mångkulturellt” samhälle där människor med olika bakgrund lever sida vid sida och 

tolereras av varandra. Med stöd av Lorentz (2006) begrepp stadier för interkulturell 

kompetens blir en rimlig tolkning att förskollärarnas interkulturella kompetens är situerad 

i det sista steget av det etnocentriska stadiet. Det etnocentriska stadiet kännetecknas av en 

stark uppdelning mellan en kulturell majoritet och minoriteter. I det sista steget av det 

etnocentriska stadiet accepteras kulturella skillnader och kulturmöten mellan olika 

grupper undviks inte längre, men inget mer än det händer.  

Flerspråkighet som ett hinder och som en brist 

Fler av de intervjuade tog upp vikten av att ha flerspråkiga kollegor för att underlätta 

kommunikationen med flerspråkiga barn och vårdnadshavare. Förskollärarna menar att 

svårigheten med flerspråkighet i förskolan ligger i att förskollärarna inte alltid talar samma 

modersmål som barnen och vårdnadshavare. Det blir därför svårt för förskollärare att göra 

sig förstådda genom den verbala kommunikationen. Att barn med ett annat modersmål får 

möjlighet att utveckla både det svenska språket och modersmålet - vilket är ett tydligt 

lärandemål - är enligt Puskás (2013) nästintill omöjligt att genomföra i den svenskspråkiga 
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förskolan. Enspråkighet är fortfarande normen och en realitet som inte går att bortse från. 

Ansvaret att utveckla barns modersmål läggs på enskilda förskollärare som oftast inte talar 

(alla) barns modersmål, vilket bekräftas av de förskollärare vi intervjuade.  

Fem av de intervjuade nämnde att det i arbetet med flerspråkighet är viktigt att vara tydlig 

i sitt eget språk, inte bara det verbala utan också kroppsspråk, tecken etcetera. När 

förskollärare pratade om barns flerspråkighet lades fokuset ofta på att utveckla det svenska 

språket hos de flerspråkiga barnen. Flerspråkighet ses därmed snarare som en brist som 

ska kompenseras än som en tillgång eller en kompetens. Lunneblads (2006) studie visar 

ett liknande resultat där arbetet med språklig mångfald medförde ett kompensatoriskt 

förhållningssätt hos förskolepersonalen och där de flerspråkiga barnen kategoriserades 

som barn i behov av extra (språkligt) stöd.  

5.2 Förskollärare i en kontext 

Externa förutsättningar, som tid, plats och den sociala miljön, har en stor betydelse för 

lärares och förskollärares utveckling och tillämpning av (interkulturella) kompetenser och 

kunskaper (Obondo, Lahdenperä & Sandevärn, 2016; Portera, 2014; Leer, 2009; Vittrup, 

2016). Förskollärares arbete med kulturell och språklig mångfald sker med andra ord inte i 

ett vakuum utan kontexterna förskollärare ingår i påverkar deras arbete. Med stöd av 

Portera (2014) och Vittrup (2016) menar vi att kontexten utformar förskollärares 

övergripande sammanhang som till exempel styrdokument, utbildning samt praktiska 

förutsättningar som tid för reflektion och diskussion. Här nedan fördjupar vi oss i hur 

kontexten påverkar förskollärarnas arbete med mångfald. 

5.2.1 Läroplanen för förskolan 

Några av förskollärarna som vi intervjuade ansåg att uppdraget som läroplanen 

(Skolverket, 2016) förordar kring arbetet med kulturell och språklig mångfald har blivit 

alldeles för stort och kräver för mycket. Flera förskollärare uttryckte även en osäkerhet om 

hur de i sitt arbete ska svara upp mot olika lärandemål som rör kulturell och språklig 

mångfald. Orsaken till detta kan bland annat finnas i det faktum att läroplanen för 

förskolan (Skolverket, 2016, 2018b) inte ger några riktlinjer om hur förskollärare kan 

arbeta med lärandemålen. Puskás (2013) menar att även om läroplanen definierar 

förskollärares uppdrag så finns det inga konkreta exempel på hur de egentligen ska arbeta. 

Förskollärarna behöver istället arbeta efter sina egna erfarenheter och föreställningar, 

vilket kan leda till att det skapas praktiker, normer och värderingar som medför konflikter 

och exkluderingar.  

5.2.2 Praktiska förutsättningar  

Samtliga förskollärare som deltog i vår undersökning angav tidsbrist som ett seriöst hinder 

i deras arbete med kulturell och språklig mångfald. Förskollärarna ansåg sig behöva mer 

tid till att kunna reflektera och diskutera över vad uppdraget med kulturell och språklig 

mångfald egentligen innebär. Förskollärarna nämnde att ”tänket” kring uppdragets 

intentioner, och vad olika begrepp i läroplanen står för, skiljer sig väldigt mycket åt mellan 
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arbetslagen. Därför behövs det mer tid till att verkligen kunna bena ut en gemensam 

tolkning av styrdokumenten och därigenom skapa samsyn. Såväl Obondo, Lahdenperä och 

Sandevärn (2016), Leer (2009), Portera (2012) och Vittrup (2016) belyser vikten av 

praktiska förutsättningar, som till exempel tid och stöd från (för)skolans ledning, som 

viktiga förutsättningar för att (förskol)lärare ska kunna lyckas med sina interkulturella 

uppdrag. 

5.2.3 Utbildning  

Samtliga förskollärare var intresserade i kompetensutveckling inom arbetet med mångfald. 

I likhet med deltagarna i Leers (2009) studie tyckte nästan alla deltagare i vår 

undersökning att deras förskollärarutbildning inte förberedde dem tillräckligt väl för att 

kunna uppnå läroplanens mål kring kulturell och språklig mångfald. Detta ligger även i 

linje med resultatet som Ekstrand och Nadarevic (2010) för snart tio år sedan kom fram 

till: svenska högskolor och universitet förbereder inte lärarstudenter för ett arbete i ett 

samhälle som präglas av mångfald. 

Våra intervjupersoner nämnde några egenskaper och färdigheter som extra viktiga i 

arbetet med mångfald, som till exempel ett kritiskt förhållningssätt, empati och nyfikenhet 

för andra. Deltagarna uttryckte att de inte hade så mycket kunskaper om olika kulturer 

förutom den ”svenska” samt att de inte alltid visste hur olika kulturer kan inkluderas i 

förskolans verksamhet. Vi tolkar detta med stöd i Portera (2012) och Lorentz (2006) som 

att förskollärarna har tillägnat sig en del interkulturell kompetens, och att denna 

interkulturella kompetens kan vidareutvecklas genom utbildning och 

kompetensutveckling. 
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6 Diskussion 

I följande avsnitt diskuteras inledningsvis den valda metoden. Vi formulerar därefter våra 

slutsatser, belyser studiens relevans för yrket samt ger avslutningsvis förslag till fortsatt 

forskning. 

6.1 Metoddiskussion  

Vi upplever studiens metod som väl kopplad till studiens syfte och frågeställningar genom 

vilka vi vill få mer insikt i förskollärares resonemang kring arbetet med kulturell och 

språklig mångfald. Vi har använt oss av semistrukturerade intervjuer som metod i denna 

studie. Det gav oss ett mer fördjupat material än om vi använt oss av intervjuer med slutna 

frågor. Vi anser även att intervjuer som metod var ett bättre val än exempelvis enkäter då vi 

genom semistrukturerade intervjuer kunde ställa följdfrågor till deltagarna för att på så 

sätt närmare undersöka deras erfarenheter kring arbete med kulturell och språklig 

mångfald.  

Intervjuguiden var indelad i olika teman som vi ville behandla. Denna indelning 

underlättade intervjuerna och gav oss utrymme att anpassa ordningen på frågorna samt att 

på ett mer strukturerat vis ställa följdfrågor under intervjuns gång. När vi så här i 

efterhand utvärderar frågorna, är det bara frågan som rör den nya läroplanen som gav oss 

tunt material för analys eftersom de flesta förskollärarna helt enkelt inte hunnit fördjupa 

sig i den nya läroplanen. Under intervjuerna lade förskollärarna själva större vikt vid 

intervjufrågorna som rör vår första frågeställning. Frågorna som rörde denna 

frågeställning handlade i intervjuerna mest om hur förskollärare arbetar med läroplanens 

mål som rör mångfald. Svaren på frågor kring praktiska förutsättningar, utbildning och 

kompetenser var däremot mer kortfattade. Vi ser det som en fördel att vi kunde upptäcka 

att förskollärare själva la större vikt vid dessa frågor, något som även återspeglas i vårt 

resultat. Detta hade vi inte kunnat uppnå om vi inte hade semistrukturerade intervjuer 

som metod. 

Urvalet påverkade resultatet i denna studie. Vi valde att intervjua förskollärare som är 

verksamma på förskolor som kan beskrivas som mångkulturella. Dessa förskollärare har 

erfarenhet att möta mångfald i förskolan och alla har flerspråkiga barn i sin grupp. 

Förutom det lärandemål som handlar om hur barn med ett annat modersmål än svenska 

utvecklar sin förmåga att kommunicera på sitt modersmål är lärandemålen vi har utgått 

ifrån i denna studie något som gäller alla barn i förskolan. Om vi hade intervjuat 

förskollärare som arbetar på förskolor med mindre mångfald i barngruppen hade vi 

möjligtvis fått ett annat resultat.  

6.2 Slutsatser   

Föreliggande studie har haft som syfte att belysa förskollärares arbete med kulturell och 

språklig mångfald. Våra frågeställningar var: 

• Hur resonerar förskollärare kring arbetet med kulturell och språklig mångfald? 
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• Vilka förutsättningar och kompetenser och/eller kunskaper anser förskollärare 
att de behöver för att kunna uppnå lärandemål som handlar om kulturell och 
språklig mångfald? 

Vår undersökning synliggör komplexiteten i arbetet med kulturell och språklig mångfald 

och vi har kommit fram till följande slutsatser.  

6.2.1 Monokulturalitet vs interkulturalitet 

Som svar på vår första frågeställning drar vi slutsatsen att förskollärares resonemang kring 

arbetet med kulturell och språklig mångfald genomsyras av både ett interkulturellt och ett 

monokulturellt perspektiv.  

Majoriteten av förskollärarna betraktade förskolan som en kulturell ”smältdegel” där olika 

kulturer möts, omformar och berikar varandra. Enligt vår interpretation betraktade två 

förskollärare, i interkulturell anda, kultur som en föränderlig konstruktion. Samtliga 

förskollärare hade till viss del tillägnat sig ett interkulturellt förhållningssätt som det 

beskrivs av Lahdenperä (2018): förskolan uppfattades nämligen av förskollärarna som en 

social och kulturell mötesplats där en inkluderande gemenskap försökas skapas. Allas lika 

värde samt intresse och respekt för olikheter genomsyrar värdegrundsarbetet i förskolan 

enligt huvudparten av de intervjuade. Förskollärare skapar enligt oss även en diversifierad 

normalitet (Dalgren, 2012) genom att lyfta mångfald som något positiv samt förskollärare 

tillämpar ett transspråkande arbetssätt (Strazser, 2018) genom att bejaka barns 

flerspråkighet.  

Trots denna beskrivning av förskolan som kulturell smältdegel återspeglade de flesta 

förskollärarnas sätt att tala om arbetet med kulturell och språklig mångfald framförallt ett 

monokulturellt perspektiv på kultur. Inom ett monokulturellt perspektiv på kultur utgår 

man (bara) från sin egna kulturella referensram och en uppdelning mellan vi och de andra 

sker eftersom kultur ses som en statisk enhet (Lahdenperä, 2018). Risken med ett 

monokulturellt perspektiv och uppdelning mellan vi och de är att “vi” kan anses som bättre 

än “de andra” (Dalgren, 2012; Lahdenperä, 2018; Lunneblad, 2006; Lillvist & Heikkilä, 

2018).  

Förskolan upplevdes av deltagarna som en arena där mötet med barn och vårdnadshavare 

kan ge upphov till ”kulturkrockar” mellan olika kulturer och i förskollärares uttalande 

skedde en viss uppdelning mellan “vi” och “de andra”. Förskollärarna uttryckte på inget 

sätt en idé om överlägsenhet hos de svenska barnen eller svensk kultur, men Palla (2011) 

varnar för att förskollärarens sätt att prata och handla påverkar barns subjektskapande. 

Förskollärare har en maktposition i barngruppen och delar in barnen i olika kategorier, 

som till exempel ett flerspråkigt barn eller ett utländskt barn. Denna makt kan vara 

produktiv men också nedbrytande. Enligt Palla är det därför viktigt att förskollärare är 

medvetna om vilka konsekvenser indelningen av barn i vissa kategorier kan ha. Björk-

Willén, Gruber och Puskás (2013), Dalgren (2012) och Lillvist och Heikkilä (2018) 

problematiserar på liknande vis förskollärares makt i att definiera och kategorisera barn. 

Detta kan leda till en “andrafiering” av barn som till exempel har mer än ett modersmål 

eller vars föräldrar är födda utomlands. Barnet kanske är och känner sig “svensk” men blir 
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tilldelad en annan identitet och blir framställd som “annorlunda”. Annorlundaskap kan i 

sin tur leda till utanförskap och exkluderingar - även om det inte var förskollärarens avsikt. 

Samma kan gälla barn som kan flera språk. Flerspråkighet kan i vissa fall bli en kulturell 

markör för barn som enligt förskollärare är i behov av språkrelaterade åtgärder och som 

därmed får en stämpel som ”bristfällig” och ”annorlunda” (Gruber & Puskás, 2013; 

Lunneblad, 2006).  

6.2.2 Organisatoriska hinder 

Förskollärarna anser sig behöva mer tid för att hinna reflektera och diskutera 

läroplansmålen som rör kulturell och språklig mångfald. Förskollärarna nämner även 

tillgång till flerspråkiga kollegor, kunskaper om olika traditioner och kulturer, ett kritiskt 

förhållningssätt och intresse för olika kulturer och språk som viktiga förutsättningar, 

kunskaper och kompetenser i arbetet med mångfald.   

Förskollärarna uttryckte en stark vilja och ett intresse av att utveckla arbetet med kulturell 

och språklig mångfald. I arbetet möter förskollärare dock en del organisatoriska hinder i 

form av praktiska förutsättningar, läroplanen och utbildning. Verksamma förskollärare 

skulle enligt oss behöva mer tid till reflektion och diskussion för att kunna nysta i 

komplexa begrepp och lärandemål samt för att kunna reflektera tillsammans kring olika 

praktiker i förskolan. Lärandemålen i läroplanen för förskolan är ambitiösa och delvis 

motstridiga samtidigt som det inte finns några riktlinjer för hur arbetet med målen ska 

genomföras. Förskolan som helhet har dessutom ett motsägelsefullt uppdrag i att överföra 

ett nationellt kulturarv samtidigt som den ska främja kulturell mångfald (Gruber & Puskás, 

2013; Runfors, 2013).  Björk-Willén, Gruber och Puskás (2013) menar att läroplanen för 

förskolan både har spår av nationsstatliga och nationalstatliga idéer. Begreppet 

nationsstaten visar stora likheter med interkulturalitet medan nationalstat snarare är 

besläktat med monokulturalitet. Förskollärare - också de som deltog i vår undersökning - 

brottas med dilemman och utmaningar som dessa motstridigheter i läroplanen medför, 

utan att de får några riktlinjer eller stöd i detta arbete. Även Obondo, Lahdenperä och 

Sandevärn (2016) anser att det är viktigt att framhålla att lärare arbetar i en kontext utan 

mycket stöd eller vägledning inom det interkulturella arbetet.  

Vår studie visar även att en del förskollärare upplever att deras utbildning inte förberett 

dem tillräckligt väl på arbetet med lärandemål som rör kulturell och språklig mångfald och 

arbetet i en förskoleverksamhet som präglas av mångfald. Högskolor och universitet skulle 

behöva introducera ett interkulturellt förhållningssätt och interkulturell kompetens till 

framtida förskollärare (Ekstrand & Nadarevic, 2010; Leer, 2009). Vårt mångkulturella 

samhälle ställer nämligen nya krav på lärarrollen och lärarkompetensen som 

lärarutbildningar inte möter. Leer (2009) ger förslag på vad en interkulturell 

lärarutbildning kan innehålla, som till exempel kunskaper kring olika kulturer, ett kritiskt 

förhållningssätt samt verksamhetsförlagd utbildning på mångkulturella (för)skolor. 

Även om förskollärarna har tillägnat sig viss interkulturell kompetens är fortsatt 

kompetensutveckling en förutsättning för redan verksamma förskollärare att klara kraven 

från läroplanen. Interkulturell kompetens är ett brett begrepp som omfattar många olika 
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aspekter. Hos Portera (2014), Lorentz (2009) och Vittrup (2016) hittar vi idéer om vad 

förskollärares interkulturella kompetens kan handla om, som bland annat ett inkluderande 

bemötande, ett (norm)kritiskt förhållningssätt och att ha en socialkonstruktivistisk 

definition av kultur som en föränderlig och dynamisk enhet. Det finns med andra ord en 

mängd kunskaper, kompetenser och färdigheter som förskollärare kan fördjupa och 

utveckla.    

6.3 Relevans för förskolläraryrket  

Det finns inga enkla svar på hur förskollärare ska arbeta med lärandemål som handlar om 

kulturell och språklig mångfald, utan arbetet är komplext och mångsidigt. Att belysa 

arbetet med kulturell och språklig utifrån dikotomin interkulturalitet - 

mono/mångkulturalitet har bidragit till en djupare förståelse för komplexiteten i arbetet 

med mångfald i förskolan.  

Hur förskollärare resonerar kring kultur och mångfald påverkar deras arbete med 

läroplansmålen. Ett av lärandemålen handlar om att förskolan ska överföra och utveckla 

ett kulturarv. När kultur definieras som en statisk enhet läggs mest fokus på att överföra ett 

kulturarv från en generation till nästa, och delen om att utveckla ett kulturarv tillsammans 

med barnen försummas i någon mån. Förstås kultur snarare som en föränderlig 

konstruktion kan förskollärare både överföra och utveckla kulturarv i förskolan.  

”Att utveckla barns kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av 

att leva i ett samhälle präglat av mångfald” (Skolverket, 2018b, s. 14) är ett annat centralt 

lärandemål som alla förskollärare förväntas arbeta i enlighet med. Vi menar att synliggöra 

olikheter och olika kulturer i positiv mening samt att betona allas lika värde kan vara ett 

(interkulturellt) arbetssätt för att uppnå detta lärandemål. Förskollärare ska dock vara 

försiktiga med att tilldela barn en kulturell identitet eller med att över huvudet på något 

barn bestämma exempelvis vilket barnets hemland är. Denna kategorisering av barn enligt 

en strikt och monokulturell uppdelning mellan svenska och icke-svenska barn kan medföra 

en ”andrafiering” av barn med utländsk bakgrund (Dalgren, 2012; Lillvist & Heikilä, 2018; 

Lunneblad, 2006). Samtidigt går denna kategorisering enligt oss också stick i stäv med 

skrivningen i läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) som säger att barn med utländsk 

bakgrund ska utveckla en flerkulturell tillhörighet.  

I enlighet med ett interkulturellt förhållningssätt kan flerspråkighet och olikheter betraktas 

som en resurs. Förskolan ska nämligen lägga grunden för barnens förståelse för olika språk 

och kulturer (Skolverket, 2018b). Förskollärare kan enligt oss främja barns förståelse för 

olika språk genom att visa intresse för, och synliggöra, olika språk i verksamheten samt 

genom att bejaka barns flerspråkighet i förskolan. Intresse och förståelse för olika språk 

behöver inte begränsas till flerspråkiga barn, utan även barn med enbart ett modersmål ska 

få möta olika språk i förskolan.  

Ett interkulturellt förhållningssätt och interkulturell kompetens är inget färdigt svar på alla 

utmaningar som förskollärare möter. Enligt oss kan ett interkulturellt arbetssätt emellertid 

ge någon slags handledning i hur förskollärare kan tänka kring arbetet med kulturell och 
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språklig mångfald. Fördjupning av interkulturell kompetens ökar förskollärares 

medvetenhet kring hur inkluderande relationer kan skapas i förskolan samt hur även 

välmenande handlingar och uttryck kan ha oönskade konsekvenser (Dalgren, 2012; 

Lahdenperä, 2018; Lorentz, 2006; Portera, 2012; Vittrup, 2016).  

6.4 Förslag till fortsatt forskning 

I vår studie har vi belyst hur förskollärare resonerar kring sitt arbete med kulturell och 

språklig mångfald samt deras erfarenheter och tankar kring uppdraget. Genom intervjuer 

framkom det att flera av förskollärarna ansåg att arbetet med kulturell och språklig 

mångfald är väldigt spännande och intressant. Uppdraget har enligt några dock blivit för 

stort. Samtliga förskollärare anser sig inte få tid för att kunna reflektera och diskutera 

betydelsen av uppdraget ordentligt. Flera av förskollärarna ansåg även att den utbildning 

som de gått var ganska bristfällig vad gäller förberedelse inför arbetet. Det behövs mer 

studier kring på vilket sätt utbildningen kan förbättras för att kunna ge förskollärarna goda 

förutsättningar för uppdraget.  

Det vore även relevant att studera hur flerspråkiga förskollärare och barnskötare ser på sin 

roll på förskolan - som en tillgång eller en brist? Flera av förskollärarna vi intervjuade var 

nämligen tacksamma över att ha flerspråkiga kollegor som ett stöd i arbetet med språklig 

mångfald, samtidigt som förskollärare också kunde se flerspråkighet som ett hinder eller 

en brist.  
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Bilaga 1 - Intervjuguide 

Bakgrundsfrågor 

• Hur länge har du arbetat inom förskolan? 

• Vilken utbildning har du? 

• Hur gammal är du? 

• Hur skulle du beskriva förskolan du arbetar på?  

Förskollärares arbete med kulturell och språklig mångfald  

• Hur ser du på en pedagogisk praktik med barn från flera kulturer och med flera 
språk? 

• Om jag säger kulturarv, vad tänker du på då? 

• Hur arbetar du med att överföra och utveckla ett kulturarv – värden, traditioner 
och historia, språk och kunskaper – från en generation till nästa? Skulle du 
kunna ge några konkreta exempel? 

• Hur går du tillväga för att barn ska utveckla känsla och respekt för andra 
kulturer och andra språk? Skulle du kunna ge några konkreta exempel? 

• Hur arbetar du med att barn som har ett annat modersmål än svenska utvecklar 
sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som 
på sitt modersmål? Skulle du kunna ge några konkreta exempel? 

• I den nya läroplanen står att ”utbildningen i förskolan ska lägga grunden för 
barnens förståelse för olika språk och kulturer, inklusive de nationella 
minoriteternas språk och kulturer”. Hur planerar du att utveckla ditt arbete 
med tanke på den reviderade läroplanen?  

• Har ni på förskolan fått tagit del av skolverkets material kring de nya 
skrivningarna i den reviderade läroplanen? På vilket sätt har det gett dig 
vägledning i hur du kan utveckla ditt arbete? 

• Hur planerar och reflekterar ni i arbetslaget på ett mer övergripande plan för 
arbetet med lärandemålen som handlar om kulturell och språklig mångfald?  

Kompetenser, förutsättningar och/eller resurser 

• Vad anser du att du behöver för kunskaper, kompetenser och personliga 
egenskaper att kunna arbeta med kulturell och språklig mångfald?  

• Upplever du att du har fått tillräckligt med kunskaper och kompetenser under 
din förskollärarutbildning för att kunna klara uppdraget med kulturell och 
språklig mångfald? 

• Vilka praktiska förutsättningar eller resurser anser du att du behöver? T.ex. 
kompetensutveckling, tid, digitala verktyg,… 

• Vad upplever du som en utmaning i arbetet med kulturell och språklig 
mångfald? 

• Vilka aspekter tycker du är extra spännande eller givande? 
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Bilaga 2 - Missivbrev 

Förfrågan om deltagande i en intervju kring förskollärares arbete med 

kulturell och språklig mångfald i förskolan 

Hej! 

Vi läser förskollärarprogrammet (termin 7) på Mälardalens högskola i Eskilstuna. Till vårt 

självständiga arbete kommer vi att genomföra en undersökning som har som syfte att 

belysa förskollärares arbete med kulturell och språklig mångfald i förskolan. Vi skulle 

därför gärna vilja intervjua dig som har kunskaper och erfarenheter av arbetet i förskolan. 

Dessa kunskaper är värdefulla för oss och vår undersökning. Undersökningen kommer att 

presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens högskola som i sin slutversion läggs ut på 

databasen Diva. 

Varför behöver vi dig som förskollärare?  

Sverige idag präglas av kulturell och språklig mångfald och det är såklart även fallet för 

förskolan. I både den nuvarande och den reviderade Läroplanen för förskolan som träder i 

kraft i juli 2019 finns ett antal lärandemål som kan kopplas till kulturell och språklig 

mångfald. Läroplanen ger dock inga anvisningar för hur dessa mål ska omsättas i 

praktiken. Ansvaret för hur arbetet med dessa mål organiseras och genomförs i 

verksamheten ligger hos den enskilda förskolan och dess personal. I vårt självständiga 

arbete vill vi undersöka detta för yrket relevanta problem.  

I vår undersökning kommer vi att ta hänsyn till Vetenskapsrådets etiska principer. Ditt 

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. 

Intervjun beräknas ta 30-45 min och kommer att spelas in. Det insamlade materialet 

förvaras på ett säkert sätt så att obehöriga inte har tillgång till det och materialet används 

bara i samband med den här undersökningen. Materialet kommer att raderas senast när 

examensarbetet är publicerat på Diva. Dina uppgifter behandlas konfidentiellt och du ska 

inte kunna identifieras av utomstående. 

Om du har frågor eller funderingar, är du välkommen att kontakta oss eller vår handledare. 

Tack på förhand för din eventuella medverkan!  

Med vänlig hälsning, 

Josefine Sandarve   Karolien Jorissen 

jse16001@student.mdh.se   kjn15014@student.mdh.se 

mobil: 076-xxx xx xx   mobil: 076-xxx xx xx 

Handledare: Jonas Nordmark – jonas.nordmark@mdh.se – mobil: 070-xxx xx xx 

Ort, datum: _______________________ Underskrift: _______________ 
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