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Syftet med denna uppsats var att undersöka åtta förskollärares inställning och 
förhållningssätt till mångkultur i förskolan. En kvalitativ forskningsmetod i form av 
intervjuer användes och totalt intervjuades åtta stycken förskollärare från en 
homogen- och en heterogen förskola. Resultatet visade att förskollärarna var positivt 
inställda till mångkultur men att de hade svårt att lyfta fram mångkulturen i 
verksamheten. Ingen av förskollärarna tog tillvara på barns kulturella olikheter i 
vardagen utan endast vid planerade tillfällen.  Resultatet visade också att det inte 
fanns några nämnvärda skillnader mellan de två förskolorna när det gällde att ta 
tillvara på barns olika kulturella bakgrund. Vi kunde dock se att förskollärarna på den 
heterogena förskolan kommit längre i sin förståelse om mångkultur än de på den 
homogena förskolan. En slutsats som kan dras är att ett interkulturellt arbetssätt inte 
kan infinna sig om man endast är positiv till mångkultur. Inte heller om 
mångkulturen sätts i ett rum för sig. För att blivande lärare ska kunna tillgodose sig 
ett interkulturellt synsätt är det viktigt att lärarutbildningen tar upp dessa frågor.   
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1. Inledning 
Sverige är ett mångkulturellt samhälle. Detta är dock inte ett nytt fenomen som 
många kan tro, då vi historiskt sett har haft och fortfarande har kulturella minoriteter 
i vårt land, exempelvis samer, finnar och romer (Hult, 2004). Dock myntades det 
mångkulturella samhällsbegreppet när arbetskraftsinvandringen och 
flyktinginvandring tog fart (Lunneblad, 2006). Invandringen till Sverige började 
redan 1950-talet med arbetskraftsinvandring. Efterfrågan på arbetskraft fortsatte in 
på 1970-talet vilket gjorde det lättare för människor att komma till Sverige. På 1990-
talet ändrades invandringen från arbetskraftsinvandring till flyktinginvandring 
mycket beroende på det krig i före detta Jugoslavien (SOU 1996: 143). I dagens 
Sverige finns en stor grupp människor med utländska rötter. 2003-2004 var 16 
procent av den totala befolkningen utlandsfödda eller hade två utlandsfödda 
föräldrar. Ungefär en halv miljon personer tillkommer som är uppvuxen i en familj 
där en av föräldrarna är utlandsfödd (Lundh, 2005).  Eftersom samhället förändras 
kontinuerligt så påvekar det även skolans utveckling. Samhällets förändringar ställer 
krav på skolan att forma verksamheten för att möta de nya förutsättningarna (SOU 
1996: 143).  När barn kommer till skolan med olika personliga, sociala och kulturella 
förutsättningar är det skolans uppgift att anpassa sig så att alla barns behov blir 
tillgodosedda. När Sverige nu är ett mångkulturellt land är det viktigt att alla barn 
oavsett kulturell bakgrund får en inblick och förståelse om olika kulturer men även 
bekräftelse för sin egen kultur (SOU 1996: 143). 
 
Vart fjärde barn som växer upp i Sverige har annan kulturell bakgrund än den 
svenska (Myndigheten för skolutveckling, 2004). Trots detta skiljer sig 
mångkulturaliteten stort inom förskolan. Vissa förskolor har stor variation på 
kulturtillhörigheten mellan barnen medan andra förskolor har liten eller nästan 
obefintlig variation. Eftersom förskolan följer samhällets förändringar ser man idag 
vad man kan kalla mångkulturella förskolor. När förskolan nu är mångkulturell 
ändras lärarnas uppdrag med att utveckla sin lärarroll för att möta ett samhälle i 
förändring (ibid.). I läroplanen för förskolan, Lpfö98, (Utbildningsdepartementet, 
2006) står att läsa att det är förskolans uppdrag att utveckla barnens förmågor och 
deras kulturskapande. I läroplanen påpekas också att förskolan är en social och 
kulturell mötesplats och ska därmed förbereda barnen att leva i ett mångkulturellt 
samhälle. Genom att överföra de kulturarv, värden, traditioner, historia och språk 
som finns kan förskolan utveckla barnens kulturskapande. I och med detta ska 
verksamheten planeras på ett sådant sätt att barns olika kulturer tas tillvara och ses 
som en tillgång i arbetet. Lärarnas uppgift är inte att se mångkulturen som ett 
problem utan som en tillgång som berikar. Arbetet i förskolan ska även genomsyras 
av att varje barn får sin kultur tillgodosedd och lär sig respektera andras 
kulturtillhörigheter (Utbildningsdepartementet, 2006). Verksamma inom skolan 
lyfter ofta fram de språkliga variationerna när de talar om mångkulturalitet. Detta 
kan bero på att de inte har tillräckliga kunskaper om de olika kulturella skillnaderna 
och vet inte hur de ska arbeta med dessa i verksamheten (Lahdenperä, 2008). 
 
Vi anser att detta är ett intressant ämnesområde då förskolan är en mångkulturell 
mötesplats. Vi lever i ett mångkulturellt samhälle och kommer med all säkerhet stöta 
på barn från andra kulturer i vår framtida yrkesroll. Vi har redan under vår 
utbildning stött på barn med annan kulturell bakgrund genom vår 
verksamhetsförlagda utbildning, VFU, och har liksom Lahdenperä (2008) märkt att 
det är mer fokus på de språkliga skillnaderna än de kulturella. Det vill säga att det är 
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de språkliga skillnaderna som lyfts fram medan de kulturella för stå åt sidan eller 
döljs helt. Det övergripande syftet med vår undersökning är därför att skaffa oss en 
bild om hur det ser ut på förskolorna och om barnens olika kulturella skillnader ges 
plats i verksamheten. Vår förhoppning är att denna undersökning ska ge oss en 
djupare inblick i hur vi som blivande lärare kan ta tillvara på den kulturella mångfald 
som finns i vårt samhälle och tillämpa detta i vår lärarroll.  
 
 

1.1 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka åtta förskollärares inställning och 
förhållningssätt till mångkultur i förskolan.  
 
 

1.2 Forskningsfrågor 
Följande forskningsfrågor har valts: 
 

 Hur präglar barns olika kulturella bakgrund arbetet i en heterogen- och 
homogen förskola? 

 

 Vad för skillnader finns mellan de två förskolorna när det gäller att ta tillvara 
på barns olika kulturella bakgrund? 

 
 

1.3 Begreppsdefinitioner       

Nedan följer några definitioner på begrepp som kommer att användas i denna 
undersökning.  
 
 
1.3.1 Kultur och kulturell bakgrund 

Kultur kan användas när man talar om en grupp människor som har vissa likheter 
gemensamt. Gayle- Evans (2004) definierar kultur som hur vi människor känner, 
tänker och agerar i samhället. Alla människor tillhör en kultur och detta sker redan 
när vi föds. Genom socialisation lär vi oss om vår kultur och på så sätt bildar vi oss en 
uppfattning om vår verklighet och om hur världen ser ut. Eftersom kultur är något 
man lär sig är det föränderligt och inte statiskt. Kultur definieras också som en 
grupps levnadssätt, historia, traditioner, attityder och värderingar (Arends, 2007). 
När vi i denna undersökning nämner barn med en annan kultur och kulturell 
bakgrund, menar vi barn som har en eller två föräldrar med ett icke svenskt ursprung 
eller att barnet själv inte är född i Sverige. Detta innefattar då även utomeuropeiska 
familjer likväl europeiska. Vi vill poängtera att vår definiering av begreppet kultur 
kan uppfattas snäv. Men vi har medvetet valt detta för att begränsa oss. 
 

 
1.3.2 Mångkultur 

Mångkultur kan definieras olika. Tidigare ha fokus legat på kulturella skillnader som 
ekonomiska tillgångar, utbildning och arbete. Idag har det dock skett en 
omdefiniering. Nu ligger fokus på de kulturella, etiska och religiösa skillnaderna 
(Lunneblad, 2006). Mångkultur är också när många olika kulturer är samlade på ett 
och samma ställe, exempelvis förskolan. När vi skriver om den mångkulturella 
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förskolan menar vi att det i verksamheten finns många olika etniciteter, religioner 
och språk representerade hos barnen. 
 
 
1.3.3 Homogen och heterogen förskola 

Ordet homogen betyder av samma släkt, art, besläktad, alltigenom lika, likartad 
(ne.se).  När vi i denna undersökning skriver homogen förskola syftar vi till en 
förskola där majoriteten av barnen har samma kultur. 
 
Heterogen förklaras i nationalencyklopedin som: innehållande olikartade 
beståndsdelar, oenhetlig (ne.se). När vi skriver en heterogen förskola, menar vi en 
förskola där barnen har olika kulturer.  
 
 

1.4 Bakgrund 

Förskolan blir för många barn med annan kulturell bakgrund den första kontakten 
med den svenska kulturen. Förskolan blir en kulturell mötesplats (SOU 1996:143). 
När barnen kommer till förskolan har de med sig sin kultur och erfarenheter från 
hemmet. Verksamheten ska därför anpassas efter varje barns förutsättningar och 
behov och se barnen som olika individer. Det vill säga barnen ska inte anpassas till 
förskolan. Alla barn har samma behov av omsorg men de är ändå individer med olika 
erfarenheter och kunskaper (Myndigheten för skolutveckling, 2004). För att barnen 
ska vilja tillägna sig det nya språket och den nya kulturen måste de få en positiv och 
bekräftande bild från de som redan lever i kulturen. Enligt Cummins (2000) är 
läraren en viktig person som kan främja detta. Läraren kan visa barnen vägen in i den 
nya kulturen. 
 
Cheatham och Santos (2005) skriver att när barn börjar förskolan, i sin nya kultur, är 
det inte säkert att de vet vad som förväntas och hur de ska uppföra sig. Det kan bero 
på att barnen tidigare inte gått i förskolan och att föräldrarnas förväntningar på vad 
de ska klara av inte är densamma som förskolans. De menar att detta kan bero på att 
familjen har en annan kulturell bakgrund än den som råder i förskolan. Cheatham 
och Santos menar att det därför är viktigt att föräldrarna redan innan får kännedom 
om hur verksamheten fungerar för att de ska vara bättre förberedda och veta vilka 
förväntningar som finns. Arends (2007)  menar dock att läraren också har 
skyldigheter att ta reda på vilka kulturella skillnader som finns så att risken för 
kommunikationsproblem minskar. Genom att bekanta sig med olika kulturer och vad 
barnet har för bakgrund blir kommunikationen bättre. Med tanke på de problem som 
kan uppkomma för barn med annan kulturell bakgrund påpekar dock Nauclér m.fl. 
(1988) att det oftast inte blir några problem för barn med annan kulturell bakgrund 
när de börjar förskolan. De brukar snabbt lära sig och acceptera att det råder olika 
kulturer hemma och i förskolan. 
 
Alla ser sin egen kultur som normal och lever upp till de normer som är satta. När 
olika kulturer möts börjar vi reflektera över de skillnader och olikheter som finns 
(Myndigheten för skolutveckling, 2004). Att arbeta i en mångkulturell förskola blir 
annat än att jobba på en förskola där det svenska språket och kulturen är i majoritet. 
Den mångkulturella verksamheten innehåller mer än ett språk och en kultur, vilket 
leder till en mer omfattande planering (Nauclér m.fl. 1988). Barn med annan 
kulturell bakgrund har en annorlunda livssituation än svenska barn. De har både ett 
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annat modersmål men också en annan kultur.  Nauclér m.fl. menar att dessa barn har 
speciella behov, eftersom de behöver lära sig två språk och få delaktighet i två 
kulturer. För att dessa barn ska få sina behov tillgodosedda bör verksamheten 
utvidgas och omfatta mer än ett språk och en kultur. Barn med olika kulturer bör få 
bekräftelse på sin kulturella tillhörighet i förskolan för att det ska känna att de har 
rätten till sitt eget jag (Myndigheten för skolutvecklingen, 2004). Även Cummins 
(1996) betonar att läraren måste lyfta fram barnens språk och kultur så att dessa barn 
inte missgynnas. Detta kan annars leda till att barnen inte vill delta i verksamheten 
aktivt.   
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2. Litteratur 
Nedan redovisas den interkulturella teorin och tidigare forskning om mångkultur i 
förskolan. Avsnittet ligger sedan till grund för analys och diskussion av vårt resultat. 
 
 

2.1 Interkulturell teori 

Internationellt och i Sverige används olika benämningar på interkulturell 
undervisning. I USA, Kanada och Australien används begreppet ”multicultural 
education” medan det i Europa är begreppet ”intercultural education” som används 
(Lahdenperä, 2004). På slutet av 1970-talet introducerades termen interkulturell 
undervisning av Europarådet och detta tack vare att migrationen ökat över hela 
världen (Bigestans & Sjögren, 2001). Trots detta är det mycket av vår undervisning 
som fortfarande är monokulturell (Lahdenperä, 2004). Enligt Banks (2007)  
innefattar interkulturell pedagogik en idé att oberoende av kön, klasstillhörighet, 
etnisk eller kulturell tillhörighet så ska alla elever ha samma möjlighet till att lära sig i 
skolan. Detta mål ska tänkas som en pågående process, eftersom det är svårt att 
uppnå fullt ut. Lahdenperä beskriver interkulturell pedagogik som ett begrepp som 
innefattar ”interkulturellt lärande, interkulturell kommunikation, interkulturell 
undervisning, mångkulturell skolutveckling och interkulturell pedagogisk forskning.” 
(sid. 13). Eftersom interkulturell pedagogik relaterar till ett samhälle i förändring är 
det, enligt Lahdenperä, viktigt att alla som är verksamma inom skolans värld bör 
besitta en kompetens att utveckla individers kulturella lärande. Eftersom det finns så 
många i Sverige som har olika kulturer så kan mötet mellan dessa ibland orsaka 
missförstånd, enligt Borgström (2004). Detta kan bero på att vi har olika 
referensramar, kulturella bakgrunder och olika värderingar. För att kunna undvika 
missförstånd i mötet med andra kulturer bör man skapa interkulturell kompetens för 
att kunna tolka olika kulturella koder (Borgström, 2004).  
 
 
2.1.1 Interkulturell undervisning  

Lärare i det mångkulturella samhället står nu inför nya miljöer och förhållningssätt. 
De måste skaffa ny kunskap för att bemästra den nya verkligheten. Lärarna bör vara 
flexibla i sitt arbete för att hitta bra metoder att använda i sin undervisning 
(Borgström, 2004). För att ett interkulturellt arbetssätt ska kunna infinna sig i 
verksamheten menar Bigestans & Sjögren (2001) att alla lärare, elever, föräldrar och 
skolansvariga bör lyssna. Detta för att kunna förstå varandra och därmed kunna 
samarbeta. Genom att lyssna på andra lär man sig att se utanför sina egna 
övertygelser och referenser. Om lärare lyssnar tillåts barn att uttrycka sig med sina 
egna ord, gester och bilder. I och med detta bekräftar man barnens värde vilket i sin 
tur skapar motivation. Men det kräver också kunskaper om hur den kulturella 
omgivningen påverkar lärandet och hur språket används och utvecklas. När barn med 
annan kulturell bakgrund kommer till skolan, så har det inte bara ett annat 
modersmål eller andra värderingar och förväntningar som skiljer sig från de svenska. 
Utan även ett annat sätt att se på lärande, utifrån deras kultur (Bigestans & Sjögren, 
2001). Därför är det viktigt att tänka på hur undervisningen är utformad för att 
kunna tillgodose de kulturella förutsättningar som finns hos barnen (Gustavsson, 
2001). 
 
Banks (2007) beskriver interkulturell undervisning som ett vitt begrepp med många 
olika dimensioner. Dessa kan användas som en vägledning vid utförandet av 
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interkulturell undervisning. De olika dimensionerna som Banks tar upp är: 
integration av innehåll, kunskapsuppbyggnadsprocess, reducering av fördomar, 
rättvis undervisning och en identitetsstärkande skolkultur. Integration av innehåll 
innefattar till vilken grad lärare använder sig av exempel från olika kulturer för att 
förklara olika begrepp, principer och allmänna slutsatser i ämnet de undervisar i. 
Integreringen av kulturellt innehåll ska inte vara planerad utan logiskt falla in i 
ämnet. Som Banks tidigare påpekat är detta lättare i vissa ämnen.  
Kunskapsuppbyggnadsprocessen förklarar Banks med hur mycket läraren hjälper 
barn att förstå och undersöka hur kulturella antaganden influerat dagens tänkande. 
Reducering av fördomar är när barnen med hjälp från lärarna lär sig se positivt på 
olika kulturella och etniska grupper. Banks skriver om tidigare forskning som visar 
att elever kommer till skolan med förutfattade meningar och missuppfattningar om 
andra kulturer och etniska grupper. Skolmaterial och lektioner som inkluderar 
innehåll om olika kulturella och etniska grupper kan, enligt studier, få barn att bilda 
sig en positivare attityd. Detta kan endast ske om vissa krav uppfylls i undervisningen 
så som att använda sig av material som positivt avspeglar etniska grupper och att 
även använda interkulturellt material kontinuerligt. Om läraren anpassar 
undervisningen så har alla barn samma chans att prestera akademiskt, oberoende av 
kön, social klass, kultur eller etnisk grupp. Då uppfylls också rättvis undervisning. För 
att uppnå detta bör läraren använda sig av olika undervisningsmetoder, där man tar 
vara på de olika inlärningsstilar som finns inom kulturella och etniska grupper. 
Banks sista dimension inom interkulturell undervisning är en identitetsförstärkande 
skolkultur. Med detta menar Banks att skolkulturen ska främja jämlikhet mellan alla 
grupper, kulturella, etniska men även kön och social klasstillhörighet.  
 
För att kunna leva i ett mångkulturellt samhälle, i en demokrati, måste vi lära oss hur 
våra relationer påverkas av exempelvis fördomar, diskriminering och rasism 
(Lahdenperä, 2004). Om man skapar en öppenhet för olika kulturer och i samspel får 
kännedom om att olika synsätt kan råda ökar, enligt Lahdenperä, individernas chans 
till att lära sig. För att lära sig dra olika slutsatser och jämförelser krävs det att man 
kan se utifrån ett annat synsätt. För att lära sig att samspela och kommunicera 
utifrån ett interkulturellt synsätt krävs det att man har erfarenheter av interkulturella 
möten. Dessa möten ger förutsättningar att förstå andras kulturer men ökar också 
medvetenheten om sin egen, enligt Lahdenperä. Människor med olika kulturer måste 
vara medveten om sin egen kultur och att den kan sätta begränsningar i mötet med 
andra. Det gäller då att människor är öppna och beredd att se över kulturgränser för 
att ett interkulturellt synsätt ska ges i uttryck (Lahdenperä, 1995). 
 
Borgström (2004) förklarar skillnaden mellan ”vanlig” pedagogik och interkulturell 
pedagogik. Enligt henne är interkulturell pedagogik när fokus ligger på de kulturella 
aspekterna. Hon tar upp ett exempel där ett utländskt barn möter ett svenskt barn. 
De har en varsin värld men också en gemensam som i detta fall är skolan. Trots att de 
har lika stora världar är det ofta bara en liten del av det utländska barnets värld som 
blir synliggjort. Det svenska barnet får däremot synliggöra både sin egna och den 
gemensamma världen i skolan. Det utländska barnet blir därmed missgynnat medan 
det svenska barnet blir gynnat. Lahdenperä (2004) påpekar att interkulturell 
pedagogik inte är ett ämne som kan lyftas fram i olika delar i undervisningen utan ett 
förhållningssätt som ska genomsyra allt i verksamheten. Att inta ett interkulturellt 
synsätt skapar respekt och ömsesidig förståelse för hela vårt samhälle. Lärare som 
inte kan se hur deras lektioner kan knytas an till kulturella frågor, avfärdar lätt 
interkulturell undervisning, med förklaringen att det inte är relevant i deras ämne 
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(Banks, 2007). Banks menar att lärare kan och ska inkludera kulturella olikheter i 
alla ämnen även om de hävdar att det inte går. Lärare menar ofta att det bara går att 
inkludera i ämnen som språk, skapande och musik men inte i exempelvis matematik 
och fysik. Banks påtalar att det kanske inte finns lika mycket i dessa ämnen att tala 
om men att det gäller för läraren att finna det lilla. Därför menar Banks att 
interkulturell undervisning måste ges en bredare definition för att fler ska förstå vad 
det innebär. Då kan också lärare inom olika ämnen förstå och ta till sig det på rätt sätt 
och därmed kan motståndet mot interkulturell undervisning försvinna. Lahdenperä 
(2004) påpekar att det kan bero på att det tidigare endast varit andraspråkslärare och 
möjligtvis språklärare som intresserat för ett interkulturellt förhållningssätt. Hon har 
dock en förhoppning om att alla lärargrupper vill skaffa sig kunskaper så att även de 
kan utveckla en interkulturell undervisning.  
 
För att kunna skapa en bra interkulturell skolmiljö måste man, enligt Banks (2007), 
ändra på de invanda mönstren. Exempelvis skolkulturen, den dolda läroplanen, 
inlärningspedagogiken, skolspråket och undervisningsmaterial. Om skolan 
tillhandahåller interkulturellt material som ett led till förändring gör det ingen nytta 
om det hamnar i händer hos lärare som är negativt inställda till andra kulturella eller 
etniska grupper. Banks menar härmed att det är viktigt att hjälpa lärare att skaffa sig 
kunskaper om det interkulturella synsättet för att undervisningen ska kunna präglas 
av interkulturalitet. Lahdenperä (2004) menar att lärare som arbetar på en 
mångkulturell skola bör ändra verksamheten och skapa andra arbetssätt som utgår 
från elevers olika kulturer och språk och inte enbart det svenska. För att skapa en 
interkulturell lärandemiljö ska verksamhetsplanerna spegla den mångkulturella 
elevsammansättningen. Det är viktigt att lärarna är öppna och beredda att lära sig av 
barnen och deras föräldrar. Exempelvis om deras bakgrund, kultur och liv i Sverige. 
För att verksamheten ska kännas relevant för alla barn är det viktigt att den knyts till 
alla barns erfarenheter. Att inta ett interkulturellt perspektiv kan leda till att utmana 
och ompröva sina gamla mönster. Detta genom att utveckla en skola där alla kan lära 
sig om sig själva, sin kultur och andra (Lahdenperä, 2004).  
 
 

2.2 Tidigare forskning  

Forskning om förskolan och mångkultur har tidigare fokuserat på språket och dess 
betydelse för barn från andra kulturer. Forskning som är intressant för denna 
undersökning riktar fokus mot den interkulturella teorin och den språkliga aspekten 
ligger därmed inte som tyngdpunkt.  
 
 
2.2.1 Forskning om den mångkulturella förskolan 

1986 gjorde Ehn (1986) en studie om hur kulturmötet såg ut på förskolan. Syftet med 
studien var att se hur kulturell mångfald organiserades. Märks det att barn har olika 
kulturell bakgrund och hur hanterar barn, föräldrar och personal den mångfald som 
finns, var de frågor Ehn ställde sig. Studien utfördes genom deltagande observation 
på en förskola med 70 procent barn med annan kulturell bakgrund. Ehn genomförde 
sina observationer på tre syskonavdelningar, Lugnet, Vimlet och Glädjen, under en 
sjumånadersperiod. Han började sin observation på Lugnet som hade det ryktet om 
sig att vara en lugn och disciplinerad avdelning. Däremot hade personalen på denna 
avdelning inget större intresse för barns olika kulturella bakgrund, enligt Ehn. 
Närvaron av dessa barn var en del av vardagen och det accepterades men var inte 
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något som uppmärksammades. Avdelningen Glädjen var också en lugn avdelning 
men disciplinen inte lika stram som på Lugnet. Personalen på Glädjen, ansåg Ehn, ha 
en viss tolerans mot kulturella skillnader, de var relativt positivt inställda. Dock 
påpekar han att förskollärarna för den delen inte lyfte de kulturella skillnaderna i 
verksamheten. Ehn anade dock en viss nyfikenhet. De hade exempelvis samlingar där 
barnen fick berätta från vilket land de kom från och vad de talade för språk. Sist 
gjorde Ehn sin observation på Vimlet som hade ryktet om sig att vara en väldigt livlig 
avdelning. Ehn ansåg dock att ryktet inte stämde till sin helhet och ansåg att det inte 
var så farligt. Liksom Glädjen var personalen på Vimlet i högre grad toleranta än de 
på Lugnet. På Vimlet bekräftades mångfalden till viss del. Ehn tar ett exempel när 
avdelningen hade familjemiddag för alla barn och föräldrar, där syftet var att de 
skulle få lära känna varandra. Några föräldrar fick laga rätter från olika länder och 
lekar lektes för att blanda upp grupperingar. Se vår definition av begreppet kultur 
(avsnitt 1.3.1).  
 
Det Ehn (1986) kom fram till var att förskolan hade rollen att tolerera mångfald men 
att det i praktiken var det svenska som fick styra verksamheten. Många förskollärare 
hade det förhållningssättet att alla har rätt till sin egen kultur men att det är lättare 
att arbeta och skapa en bra verksamhet om alla är lika, eftersom det då blir lättare att 
komma överrens. Enligt Ehn skärmar sig förskollärare ofta ifrån sig från omvärlden 
och fokuserar främst på att ta hand om barnen. Han kom också fram till att 
förskollärare i sina förhållningsätt om mångkultur antigen var positivt- eller negativt 
toleranta. De med positiv tolerans visade intresse för barnens olikheter och 
stimulerades av den variation som rådde. De negativt toleranta menade dock att det 
var lättare om alla är lika eftersom för stora olikheter leder till en större arbetsbörda.  
Ehn kom också fram till att föräldrarna ofta intog en kulturell återhållsamhet och 
accepterade den kultur som rådde inom förskolan. Förskolan var som en neutral 
arena, där de kulturella skillnaderna tonades ner och likheter lyftes fram, istället för 
att bli en plats där mångkultur sågs som berikande.  
 
Under mitten av 90-talen gjorde Ronström m.fl. (1995)  en uppföljning utifrån Ehns 
(1986) tidigare studier. Ronström m.fl. (1995) studerade hur förskolan skapar möte 
mellan kulturer och hur kultur skapas i dessa möten. Deras syfte var att följa upp 
Ehns studie och se vilka förändringar som skett och hur förskolan hanterade den 
mångfald som fanns.  Ronström m.fl. intervjuade 20 stycken förskollärare och chefer 
på nio stycken olika förskolor i Botkyrka. På alla förskolor utom två dominerade barn 
med annan kulturell bakgrund. De kom fram till att under de tio år som gått, sedan 
Ehns (1986) studie, hade inte mycket förändras. Samma strategier för att möta 
mångkultur användes fortfarande. Endast i vissa bestämda situationer lyftes barnens 
kulturella bakgrund fram och ansågs positivt. Exempelvis i samband med musik, 
dans och mat. Men det fanns också situationer där barnens kulturella bakgrund sågs 
som en belastning. Vid till exempel klädsel, sättet att leka uttryckt i stereotypa 
könsroller eller att barnen slogs istället för att prata. Även föräldrars problem med att 
passa tider ansågs också som ett hinder. Det visade sig också att förskollärarnas 
förhållningsätt gentemot kulturmöten var att barnen kunde få utlopp för sin 
kulturella tillhörighet hemmavid och därför kunde förskolan osynliggöra 
kulturmötet. Ronström m.fl. (1995) lyfter också fram deltagarnas synpunkter om att 
det var en svensk förskola och därmed bör svenskheten prägla verksamheten. Det 
handlade alltså inte om gemenskap, kulturell förståelse och lyfta fram olikheter, utan 
istället om gemenskap kring det svenska. Till exempel svenska traditioner och det 
svenska språket. 
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Deltagarna i studien talade mycket om barns lika värde oavsett ursprung. Ronström 
m.fl. (1995) drog slutsatsen med att deltagarna ansåg att vissa barn var onormala och 
att olikhet var oönskad. Deras uppgift blev då att komplettera och korrigera. 
Deltagarna skiljer också på kulturrelaterad- och naturlig eller onaturig olikhet. Vid 
kulturrelaterade olikheter förklaras det med att de gör det på grund av sin kultur. Till 
exempel lagar olika maträtter, har olika danser, annorlunda tankar om 
könsrollsmönster och så vidare. När det gäller naturlig eller onaturlig olikhet 
associerades det i stället med okunskap och brister. Exempelvis brist på god hygien. 
Dessa olikheter, kulturrelaterade och naturliga eller onaturliga, värderades också 
olika; positivt eller negativ. Dessa olikheter ses som olika tunga beroende på i vilket 
fack de hamnat i. Enligt Ronström m.fl. kan det som hamnat i negativ kultur vara det 
som är svårast att handskas med, så att det inte ska uppfattas som kränkande.   
 
Deltagarna i Ronströms m.fl. (1995) undersökning hade tankar om sitt arbete att göra 
barnen delaktiga i samhället. Den viktigaste och grundläggande delen var då det 
svenska språket. Att barnen kunde det svenska språket var det viktigaste till att de 
skulle kunna klättra högre i ”samhällstrappan”. Deltagarnas betoning på vikten av det 
svenska språket fanns det flera orsaker till. De lyfte fram exempel som att ge barnen 
samma möjligheter som de ”svenska barnen”, minska lässvårigheter och öka barnens 
självförtroende. Ronström m.fl. kritiserar förskolornas längtan efter en så homogen 
och konfliktfri miljö som möjligt istället för att se barnens olikheter som en tillgång. 
”På dagis i norra Botkyrka är man inte bara upptagen med att bygga barn, utan också 
med att bygga ett framtida harmoniskt och ickesegregerat Sverige.” (s. 80).  
 
För två år sedan kom Lunneblad (2006) ut med sin avhandling om förskolan och 
mångfalden. Avhandlingen syfte var att ”analysera förskolans kultur- och identitets-
re/producerande uppgift i relation till samhällets kulturella mångfald.” (s. 20). Han 
gjorde en fältstudieundersökning under en 18 månadersperiod på en mångkulturell 
förskola. Under sin fältstudie genomförde han observationer, intervjuer, 
fältanteckningar och samtal på två avdelningar, Björnbäret och Smultronet, där både 
personal, barn och föräldrar ingick i hans urval. Lunneblad kom bland annat fram i 
sin avhandling att ett mångkulturellt arbetsätt i förskolan ofta handlar om ”de 
andra”. ”De andra” är i denna definition de icke svenska, det vill säga de med annan 
kulturell bakgrund. Förskollärarna menade att det var för dem de lyfte fram de barn 
med en annan kulturell bakgrunds traditioner, sånger och ramsor. Alltså de svenska 
barnens vinster i det hela lyftes inte fram.   
 
Avdelningen Björnbäret hade som målsättning under läsåret att acceptera och 
respektera barns olika kulturskillnader och skapa intresse för andra språk. Lunneblad 
(2006) tolkar deras mål med att de vid något tillfälle skulle sjunga sånger eller 
ramsor på andra språk än svenska. Avdelningen Smultronets mål var liknande 
Björnbärets, de skulle ta tillvara kulturella olikheter och få in det som en naturlig del i 
verksamheten. Smultronet lyfte också fram sånger och ramsor men även traditioner 
och lekar från andra länder, för att arbeta mer mångkulturellt. När Lunneblad följde 
upp avdelningarnas mål framkom det att de misslyckats med de mål som de satt upp. 
Deltagarna nämnde tidsbrist som den största orsaken. Avdelningarna hade också lagt 
ansvaret, att finna sånger och ramsor från olika kulturer, på invandrarföräldrarna. 
Det var de som skulle hjälpa förskollärarna och föräldrarna blev därmed 
medansvariga. När föräldrarna inte gav förskollärarna sånger och ramsor så kunde 
det heller inte genomföras. Lunneblad påpekar här att förskollärarna la över ansvaret 
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på föräldrarna, att det därmed var dem som bidrog så att måluppfyllelsen inte 
uppfylldes. Förskollärarna talade också i termer att kulturellt arbete låg utanför den 
ordinarie verksamheten. Lunneblad påpekar dock att förskollärarna samtidigt hade 
svårigheter med att precisera vad som är ordinarie verksamhet och vad som inte är 
det.  
 
Lunneblad (2006) undersökning visade hur förskollärarna förhöll sig till den 
kulturella mångfalden i arbetet med barnen. Lunneblads undersökning visade, 
liksom Ehns (1986) och Ronström m.fl. (1995), att lärarna undvek det som skilde 
barnen åt. De betonade istället det som är lika. Att behandla alla lika var ett vanligt 
synsätt bland förskollärarna som därmed försvårade mångfaldsarbetet. Lunneblad 
(2006) framhäver även att förskollärarna hade svårigheter med att lyfta fram 
mångfalden på ett naturligt sätt i verksamheten. I stället för att alltid låta 
mångkulturen prägla verksamheten sattes den istället i ett rum för sig. Han 
poängterar dock att förskollärarna hade intentioner att alla barns kulturella olikhet 
skulle få prägla verksamheten men att det inte var så enkelt. Brist på tid, 
arbetsmaterial och kunskap var några aspekter som lyftes fram. 
 
Lunneblad (2006) lyfter fram att när diskussioner förs om den mångkulturella 
förskolan fokuseras diskussionen ofta kring de förskolor som har många barn med 
utländsk bakgrund och inte kring hur alla kan ha ett mångkulturellt arbetssätt. Hans 
studie visade att de undersökta arbetslagen hade svårt att precisera vad ett 
mångkulturellt arbetssätt var hur det skulle genomföras. Vissa valde ut, enligt 
Lunneblad, och arbetar med mångfalden kring förbestämda arbetsområden 
exempelvis språkövningar och firandet av traditioner. Eftersom det då blev på en 
vardaglig nivå blev det också mer lätthanterligt. 
 
Om man ser på studier gjorda ur ett internationellt perspektiv har bland annat Gayle-
Evans (2004) gjort en undersökning; It is never to soon: A study of kindergarten 
Teachers´ implementation of multicultural education in Florida´s classroom. 
Undersökningens syfte var att ta reda på hur lärare genomförde interkulturell 
undervisning. Hon genomförde en enkätundersökning med 477 förskollärare på olika 
förskolor i Florida. Förskollärarna fick svara på frågor om den fysiska miljön, deras 
tankar kring läroplanen och läroplanens innehåll. Resultatet från hennes 
undersökning visade att förskollärarna inte ansåg det viktigt att tala om kulturella 
skillnader då de ändå inte fanns i verksamheten. Gayle- Evans påpekar att det trotts 
detta är viktig att förskolan talar om andra kulturer fast de inte är representerade i 
verksamheten. Detta för att barnen ska lära sig att det i samhället finns olikheter och 
att de någon gång kommer att komma i kontakt med människor med en annan 
kulturell bakgrund. Hon påpekar specifikt att planeringen alltid bör innefatta 
naturliga inslag av den kulturella mångfald som finns i verksamheten och i samhället.  
 
Gayle- Evans (2004) påpekar att klassrumsmiljön ska reflektera barngruppen såväl 
som individerna och läraren. Miljön ska även spegla olika etniska och kulturella 
grupper. Hur förskollärarna gjorde detta skiljde sig åt. Ungefär 26 procent av 
förskollärarna i undersökningen använde anslagstavlan till att berätta och visa på 
olika kulturella skillnader. Dock talade majoriteten av förskollärarna att 
anslagstavlan inte användes för detta ändamål. Gayle- Evans tar också upp dockvrån 
som en viktig del av förskolans miljö. Enligt henne kan förskollärarna här lyfta fram 
olika kulturella skillnader som finns.  Där kan barnen också leka oavsett bakgrund 
eller språkkunskaper. Att ha föremål från andra kulturer kan åskådliggöra de 
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olikheter som finns. Majoriteten av de tillfrågade förskollärarna hade också en 
dockvrå i sin verksamhet. Dock var det endast hälften av dessa som hade dockor som 
speglade olika kulturer och endast 20 procent hade kläder från olika kulturer. I 
undersökningen framkom också att 74 procent hade böcker i sin verksamhet som 
speglade olika kulturella skillnader. En fjärdedel hade också böcker på andra språk.  
 
Gayle- Evans (2004) menar att högtider är viktiga för barn. Det är därför viktigt att 
fira de högtider som barnen är vana vid att fira. Det är också ett utmärkt tillfälle för 
förskollärarna att visa barnen att det finns olika kulturer och att alla kulturer är olika 
gällande högtider och traditioner. Av de förskollärare som ingick i undersökningen 
var det ungefär hälften som svarade att de firade olika kulturella högtider. I förskolan 
är sång och rörelse också ett viktigt inslag. Gayle- Evans påpekar att det därför är ett 
bra tillfälle att inkludera olika kulturella skillnader genom detta. Dock var det endast 
40 procent av de tillfrågade förskollärarna som inkluderade musik och rörelser från 
andra kulturer i sin verksamhet.  
 
 
2.2.2 Sammanfattning tidigare forskning 

Sammanfattningsvis kan man se att den tidigare svenska forskningen kommit fram 
till ungefär samma slutsatser. Trots att det gått drygt 20 år mellan Ehns (1986) och 
Lunneblads (2006) forskning är förändringen inte markant. De tre studierna (Ehn, 
1986, Ronström m.fl., 1995, Lunneblad, 2006) visade att de flesta förskollärarna var 
intresserad av ett mångkulturellt arbetssätt men att de hade svårigheter att tillämpa 
det i verksamheten. Ehns (1986) studie visade att det är lättare om alla är lika och att 
det undveks att tala om skillnader. Ronströms m.fl. (1995) och Lunneblads (2006) 
studier visade bland annat att mångkulturen sågs som en belastning, sattes i ett rum 
för sig och det talades om ”de andra”. Studierna visade också att mångkulturen inte 
var en naturlig del av verksamheten utan att när den lyftes fram endast gav uttryck i 
exempelvis mat, sång och dans. Gayle- Evans (2004) studie var mer inriktad på 
miljön och hur mångkulturen gavs uttryck där. En stor del av deltagarna hade etniska 
dockor i sin dockvrå och även böcker som spelglade mångkultur. En del som skiljde 
Gayle- Evans undersökning, från den svenska, vara att i hennes undersökning var det 
inte så många som använde sig av musik och dans från olika kulturer i sin 
verksamhet. Medan det i de svenska studierna var just musik och dans som fick ta 
den största platsen för att visa på olika kulturella skillnader.  
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3. Metod 

Under denna rubrik presenteras metodvalet och genomförandet av denna 
undersökning.  
 
  

3.1 Forskningsstrategi 
Vår undersökning bygger på den kvalitativa forskningsmetoden (Denscombe, 2000; 
Stukát, 2005). Den kvalitativa forskningen lämpade sig bättre i vår undersökning då 
vår urvalsgrupp endast bestod av åtta informanter. Genom att använda oss av en 
kvalitativ forskningsmetod ökade vi chansen till att få ett mer djupgående och 
detaljerad information från informanterna (Stukát, 2005). Den kvalitativa 
forskningsmetoden bidrog därmed till att vårt resultat inte är generaliserbart med 
fler förskollärare än de som ingick i vårt urval. Utebliven generaliserbarhet kan vara 
en nackdel (Denscombe, 2000), men eftersom denna undersökning inte strävade 
efter generaliserbarhet blev det heller inte till någon nackdel. Vår intuition var istället 
för att nå generaliserbarhet, få fram ett mer djupgående material byggd på 
informanternas personliga erfarenheter. 
 
 

3.2 Datainsamlingsmetod 

I vår undersökning har vi valt att genomföra intervjuer. Fördelen med intervjuer är 
att det kan ge mer detaljerad information och djupa insikter inom det valda ämnet 
(Stukát, 2005). Eftersom vårt syfte var att se vilken inställning och förhållningssätt 
förskollärarna hade om mångkultur, ansåg vi att intervjuer lämpade sig bäst.  
 
Valet av intervjumetod i denna undersökning är semistrukturerad. Detta ledde till att 
intervjun är styrd till viss del men ändå ger möjlighet till flexibilitet (Stukát, 2005). 
Vår strävan i denna undersökning var att få informanterna att berätta snarare än att 
svara på förbestämda frågor.  Vi hade dock innan formulerat några huvudfrågor för 
att vara säkra på att vi täckte in vårt syfte och våra forskningsfrågor. I och med att 
intervjufrågorna var av en mer öppet karaktär gav det informanterna möjligheten att 
själva svara mer utförligt och ingående utifrån sina egna erfarenheter om ämnet. 
Fördelen med semistrukturerade intervjuer var också att vi fick möjlighet att ställa 
följdfrågor till informanterna (Stukát, 2005). Detta ledde till att vi kunde följa upp 
och hjälpa informanterna att utveckla det de berättade om.  
 
Problem med att använda intervju som metod är den så kallade intervjuaraffekten 
(Denscombe, 2000). Det var därför viktigt att vi uppträdde så neutralt som möjligt 
och undvek att ta ställning eller värdera informanternas information. Genom att inte 
ställa ledande frågor bidrog det till att försök till neutralitet upprätthölls. 

 
 

3.3 Urval 

Vårt urval bestod av åtta stycken förskollärare från en kommun i Mellansverige. Fyra 
arbetar på en heterogen förskola som ligger inom stadskärnan och har ungefär 70 
procent barn med utländsk bakgrund. De fyra andra arbetar på en homogen förskola 
som ligger utom stadskärnan. Denna förskola har ungefär 3 procent barn med annan 
kulturell bakgrund. Alla åtta informanter är förskollärare och har arbetat mellan 17-
36 år inom förskolan.  
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Anledningen till valet av informanter var att de arbetat flera år inom förskolans 
verksamhet. Detta för att de då har hunnit skaffa sig den erfarenhet vi efterlyser. Vi 
ansåg därför att de lämpade sig bra till vår urvalsgrupp. Motivet till att vi valde att ha 
fyra förskollärare från vardera en homogen respektive heterogen förskola, var för att 
se om de fanns några skillnader i deras arbetssätt med mångkultur i verksamheten. 
Men också för att se om deras tankar om mångkultur skiljde sig beroende på om de 
arbetade på en homogen eller heterogen förskola.  
 
Vårt urval benämnas som en subjektiv urvalsmetod (Denscombe, 2000). Detta 
eftersom informanterna har handplockats och att vi medvetet valt dessa då de ansågs 
kunna besvara vårt syfte och forskningsfrågor. Denna urvalsmetod kunde ge oss 
fördelar när det gällde att komma närmare informanter som ansågs ha god förståelse 
om det undersökta (Denscombe, 2000). 
 
 
 Tabell 1. Intervjuade förskollärare. Kön, antal år i yrket och förskola. 
   
Informant Kön Antal år Förskola Homogen/ 

heterogen 
1A Kvinna 20 Asken Homogen 
2A  Kvinna 17 Asken  Homogen 
3A Kvinna 17 Asken Homogen 
4A Kvinna 20 Asken  Homogen 
1B Kvinna 33 Björken Heterogen 
2B Kvinna 34 Björken Heterogen 
3B Kvinna 36 Björken Heterogen 
4B Kvinna 29 Björken Heterogen 

 
 

3.4 Tillvägagångssätt/genomförande  
Vi började med att leta efter förskolor som skulle kunna ingå i vår undersökning. Den 
heterogena förskolan hade vi redan kännedom om som en förskola med högt antal 
barn från andra kulturer. Vi hade sedan tidigare en kontaktperson på denna förskola 
som hjälpte till med kontakten med informanter som var intresserade av att ställa 
upp på en intervju. Hon fick reda på vårt syfte och kunde därmed förmedla detta till 
de blivande informanterna. Vi fick sedan en lista med informanter som var 
intresserade och vi kontaktade dem för att boka in en personlig intervju. Den 
homogena förskolan var inte lika lätt att hitta. Vår tanke var att vi behövde söka efter 
en förskola som ligger i ett område där det inte bor många med en annan kulturell 
bakgrund. Samtidigt behövde förskolan var stor nog så det fanns fyra informanter att 
intervjua. Vi kontaktade därför en förskola som låg i ett område där vi visste att 
andelen personer med annan kulturell bakgrund var mycket låg. Efter telefonkontakt 
med rektorn, hänvisade denne oss till en förskollärare som blev vår kontaktperson. 
Hon förmedlade vidare vårt syfte och ordande med informanter som ville ställa upp 
på en intervju.  
 
Vi deltog båda under alla åtta intervjutillfällen då vi båda ville ha möjlighet till att 
ställa följdfrågor. Detta underlättade även analysen av resultatet, eftersom vi båda 
kunde minnas tillbaka till intervjutillfällena och lättare tolka det informanterna 
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svarat. Men även för att vi båda visste vad de sagt och då kunde fylla i om den andra 
glömt något. Stukát (2005) bekräftar vår tanke kring att vara två då han menar att två 
personer kan upptäcka mer än en person. Han lyfter även fram en risk då 
informanten kan känna sig underlägsen. Detta var dock inget vi märkte av. 
 
Alla intervjuer genomfördes individuellt med varje informant och varje intervju tog 
mellan 30 till 60 minuter. Vi hade innan intervjun upprättat en överenskommelse 
med informanterna om tidsåtgången eftersom Denscombe (2000) menar att det är 
bra. Stukát (2005) skriver att intervjumiljön är viktig och bör vara en för informanten 
trygg och lugn miljö. Han påpekar att dessa miljöer kan vara hemmet, arbetet eller 
skolan och att det är informanten som ska få välja miljö. Vi erbjöd oss därför att 
komma till informanternas arbetsplats. Dels för miljöaspekten men också för att 
intervjuerna enklast kunde utföras under deras arbetstid. Under intervjuerna 
använde vi oss av bandspelare. Bandspelare kan dock göra vissa informanter 
obekväma och hämma deras medverkan (Denscombe, 2000). Vi var därför noga med 
att be om tillåtelse att spela in intervjun och informerade samtidigt att det bara var vi 
som skulle lyssna av banden.  
 
Innan vi kom ut till förskolorna skickade vi ett missivbrev som informanterna kunde 
ta del av. Där förklarade vi kort vårt syfte och hur vi skulle gå tillväga. Vi lät 
informanterna läsa missivbrevet ytterligare en gång innan intervjun startade för att 
vara säkra på att de tagit del av informationen. 
 
 

3.5 Databearbetning och analysmetod 

Efter att alla intervjuer var genomförda transkriberade vi dessa. För att effektivisera 
detta delade vi upp intervjuerna och transkriberade fyra var. Efter detta skrev vi ut 
alla intervjuerna och läste igenom materialet ett stort antal gånger. Stukát (2005) 
påpekar att det behövs otaliga genomläsningar för att komma djupare in i materialet 
vilket vi därför tog fasta på.  
 
Vid genomläsningen av alla intervjuer så antecknade vi och markerade det vi ansåg 
viktigt till vårt resultat. För att resultatdelen skulle spegla vårt syfte och 
forskningsfrågor, utarbetade vi fem olika teman som besvarade våra 
forskningsfrågor. För att vi lättare skulle kunna analysera resultatet och se skillnader 
och likheter använde vi oss av en whiteboardtavla. Denscombe (2000) lyfter fram 
vikten vid att hitta olika mönster såsom likheter och skillnader i det insamlade 
materialet. Vi skrev därför upp de fem huvudteman på tavlan och fyllde på med det 
informanterna berättat. Vi kunde därmed lättare se likheter och skillnader i vårt 
insamlade material som besvarade forskningsfrågorna.  
 
 

3.6 Reliabilitet och validitet 
Reliabilitet förklarar hur bra ett mätinstrument är. Ju mer exakt ett mätinstrument är 
desto högre reliabilitet uppnås (Stukát, 2005). I en undersökning kan det därför 
finnas brister i reliabiliteten. Ett exempel på hur vi undvikit brister i vår 
undersökning är att vi har kunnat undvika feltolkningar av frågor och svar hos både 
oss själva och informanten. Detta har undvikits i och med att vi båda deltagit under 
intervjuerna men också genom att vi spelade in intervjuerna på bandspelare. För att 
öka reliabiliteten ytterligare har vi försökt att, om vi märkt att informanterna inte har 
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uppfattat frågan rätt, lett in dem på frågan genom att ställa följdfrågor. Yttre 
störningar under intervjun och dagsformen hos informanterna kan också vara sådant 
som kan påverka reliabiliteten (Stukát, 2005). Dagsformen är dock inget som vi 
kunnat påverka är hos informanterna, eftersom tiderna för när intervjuerna skulle 
genomföras bestämdes några veckor innan. Vi hade därför ingen inblick i hur deras 
dag hade sett ut, om de var trötta och därmed svarade fort på frågorna. Dock 
uppfattades ingen informant som passiv eller ointresserad. Det vi däremot vet är att 
det inte fanns några yttre störningar under intervjuerna. Detta eftersom vi såg till att 
sitta ostörda i ett rum på informanternas arbetsplats.  
 
Validitet är ett begrepp som visar på hur bra ett mätinstrument mäter det man vill 
mäta. Det är därför viktigt att få ett mått eller värdering på validiteten i 
undersökningen och ger exempel på detta (Stukát, 2005). Vi anser att validiteten i vår 
undersökning är hög med tanke på att vi har fått det material vi behöver. Detta 
bevisar att vi mätte det vi ville mäta och vi har täckt in det område vi ville täcka. Det 
som kan dra ner validitetsgraden är att vi vid intervjuerna ställde frågor som sedan 
inte var relevant i resultatet. Detta kan till stor del bero på att vi ställde öppna frågor 
och att informanterna själva fick berätta utifrån sitt synsätt. Dock anser vi att det inte 
blev till någon nackdel då vi ändå fick den information vi ville ha.   
 
Vårt intryck var att informanterna besvarade frågorna så trovärdigt som möjligt. 
Detta är dock inget vi kan veta med full säkerhet eftersom de kan ge oriktiga svar 
omedvetet eller för att inte erkänna brister (Stukát, 2005). Oärliga svar från 
informanterna leder till att validiteten blir låg. Vi kan dock konstatera att 
informationen från informanterna kändes ärliga med tanke på det resultat vi fick 
fram. De hade inga problem att erkänna sina brister eller tala om sådant som kan 
uppfattas som känsligt.     
   
 

3.7 Etiska ställningstaganden 

Vetenskapsrådet (2002) har upprättat forskningsetiska principer som innehåller fyra 
huvudkrav. Dessa krav måste tillgodoses vid en vetenskaplig forskning. De fyra 
huvudkraven är informationskravet, samtyckeskrav, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet. När en vetenskaplig forskning genomförs är det viktigt att informera 
informanterna om undersökningens syfte och deras rättigheter i samband med 
deltagandet. De informanter som ingick i denna undersökning fick därför ett 
missivbrev där vi kort förklarade deras rättigheter.   
 
Informationskravet uppfylldes genom att informanterna informerades om att 
deltagandet var frivilligt och att de hade möjlighet att avbryta sin medverkan om de 
så önskade. Och om detta skulle ske kommer informationen som informanten givit ej 
att användas. Det insamlade materialet kommer endast att användas i denna 
undersökning, vilket informanterna informerades om.  
 
I samtyckeskravet har informanterna rätten att bestämma över sitt deltagande, det 
vill säga att medverkan bygger på frivillighet. Genom att fråga de blivande 
informanter om de ville delta i studien, uppfylldes detta krav.  För barn under 15 år 
krävs samtycke från föräldrarna, med då informanterna var över 15 år behövdes inte 
detta krav beaktas.  
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Konfidentialitetskravet innebär att personer som ingår i undersökningen inte ska 
kunna identifieras av utomstående. Deras personuppgifter ska behandlas med 
anonymitet. Detta har uppfyllts i detta arbete då informanternas namn är fingerade 
likaså de förskolor de jobbar på. Vi har också uteslutit visst material då det har 
kunnat förknippas med en enskild person eller förskola.  
 
Det fjärde och sista kravet är nyttjandekravet som innebär att det insamlade 
materialet endast får användas i forskningssyfte och inte för affärsmässigt ändamål. 
Informanterna informerades om detta innan intervjun genomfördes.  
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4. Resultat  
Nedan redovisas de resultat som framkommit genom undersökningen. Kapitlet är 
indelat i fem olika avsnitt som baseras på intervjufrågorna. Den homogena förskolan 
benämns som Askens förskola [A] och den heterogena förskolan benämns som 
Björkens förskola [B]. Informanterna tilldelas den bokstav respektive förskola 
benämns med och en individuell siffra för att förtydliga resultatet. Se vidare tabell 1 i 
avsnitt 3.3.  
  
 

4.1 Mångkultur och den mångkulturella förskolan 
Många olika tankar om begreppet mångkultur lyftes fram av informanterna. Ur dessa 
tankar skönjades tre olika synsätt. Informant 1B och 2B definierade mångkultur som 
att vi har olika språk, värderingar, traditioner och livsmönster. De talar exempelvis 
om uppfostran som de anser är annorlunda hos familjer med annan kulturell 
bakgrund. Dessa skillnader kan då bidra till kulturkollisioner. 4A, 3B och 4B anser att 
mångkultur är när många olika kulturer och länder är samlade tillsammans. De 
bildar då en mångkulturell sammansättnig.   1A, 2A och 3A anser att mångkultur är 
ett positivt och berikande begrepp. De menar att det får barnen att inse att alla inte är 
lika.  
 
”Jag tycker att det är berikande med mångkultur, det är så mycket man kan lära sig av varandra.” [3A] 
 

När det gäller synen på den mångkulturella förskolan var informanterna på Björkens 
förskola av den uppfattningen att de gärna hade fler svenska barn. Ett argument var 
att de svenska barnen kan hjälpa de barn med en annan kulturell bakgrund att lära 
sig det svenska språket fortare. En annan synpunkt var att det inte är bra när de 
svenska barnen är i minoritet, utan det är bättre om det är jämn fördelning. 4B 
framförde att det inte är bra om någon grupp tar över. En annan aspekt som 1B och 
4B lyfte fram var att språket på en mångkulturell förskola måste förenklas med hjälp 
av bilder och enklare förklaringar till vanliga begrepp. Det leder till att några barn 
kan bli utanför när de inte kan förmedla eller förstå språket.  
 
”Visst skulle jag eller vi önskat lite fler svenska barn, men det är ju mycket utifrån språket. Inte för att 
dom är svenskar, så att hur man är som svensk och sådär, utan det är ju mycket utifrån språket.” [2B] 

 
Alla informanter på Björkens förskola hade en väldigt positiv syn på den 
mångkulturella förskolan i allmänhet. De nämnde ord som intressant, utvecklande 
och stimulerande. Dock har det tagit några år att komma till det läge de är i nu, när 
det tycker att det är roligt. 2B sa att hon vill vara i utveckling och lära sig nya saker 
hela tiden och då är det väldigt bra att jobba inom den mångkulturella förskolan. 
Trots den positiva synen, sa 2B att det är ett tungt arbete som kräver mycket från 
henne. Men hon menar att det lönar sig eftersom hon får så mycket tillbaka.  
 
”Men att det är tungt och krävande att jobba på NN, det är det, det är det verkligen. Men det ger en sån 
rikedom tillbaka […]. Så även om det är tungt många gånger så vill man inte backa.” [2B] 
 
”Man såg mest hinder och det var jobbigt, man förstod inte varandra och passade inte tider och så. 
[…]. Men när det börjar vända då blir det bara roligare och roligare, det tycker jag faktiskt.” [3B] 
 

Informanterna på Askens förskola önskade alla att det skulle vara mer mångfald i 
deras förskola. Nu är det enligt deras åsikt för isolerat och segregerat.  De menade att 
vid en större mångfald kan barnen få en inblick i hur samhället egentligen ser ut och 
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det vidgar därmed deras vyer. 2A påpekar speciellt att om barn redan från början får 
vara med andra kulturer så blir det inte så stora problem senare när det möts i 
skolan. Även om informanterna säger att det är positivt med mångkultur tror de att 
det samtidigt kan innebära ett tyngre arbete. 2A syftar då speciellt på kontakten med 
föräldrarna och ett större jobb med den språkliga biten. 3A tror det att det blir tyngre 
av den anledningen att barnen inte kan de grundläggande reglerna, som att tvätta 
händerna och gå på toaletten. 
 
”Jag kan tycka att det är segregerat här, jag tycker att det är fel att det är som det är här. Jag tycker det 
att det ska vara uppblandat, just med tanke på att barnen från början får vara med alla kulturer och 
sociala klasser, så blir det inte så stora problem i skolan. Jag tror på en mix, en blandning.” [2A] 

  
 

4.2 Förskolan i det mångkulturella samhället 
Alla informanter på Björkens förskola ansåg att just deras förskola speglade det 
mångkulturella samhället bra, men att andra förskolor i staden inte gör det. 
Informanterna talar om stor variation på barnens ursprung. De har barn från många 
olika länder. 2B lyfte fram att hennes förskola är som ett litet minisamhälle. De 
speglar verkligheten på grund av att de har så många olika kulturer samlade. 3B 
talade allmänt om att man kan se segregationen i den svenska förskolan. 1B berättade 
att barn med annan kulturell bakgrund oftast klumpas ihop och hamnar på ett och 
samma ställe. De kommer till deras förskola eftersom den ligger närmast.  
 
”Tycker det speglar det ganska bra faktiskt, i alla fall på den här förskolan, för vi har ju så många 
kulturer här. ” [4B] 

 
Informanterna på Askens förskola menade att deras förskola inte speglar det 
mångkulturella samhället på grund av avsaknaden av kulturella olikheter. De har 
endast ett barn med en förälder från ett annat land. 1A lyfte fram att deras förskola 
inte ser ut som verkligheten gör. Hon påpekar att segregationen gör sig påmind och 
förskolan därmed inte speglar det verkliga samhället. 2A talar om att barnen på 
Askens förskola inte är vana att träffa barn från andra kulturer. 3A anser att det är 
upp till lärarna att ta till vara på det mångkulturella samhället och lyfta fram den in 
verksamheten. Hon talar också om hennes förra arbetsplats, där de heller inte hade 
barn från andra kulturer, hur de fick söka efter personer med annan kulturell 
bakgrund som kunde berätta om hur exempelvis deras traditioner ser ut.  
 
”När vi åker in till stan och går på teater, så är det som att komma till en annan värld för de som 
kommer härifrån, de är ju inte alls vana.” [2A]  

 
 

4.3 Kunskapsinhämtande om andra kulturer 

Informanterna på Björkens förskola är alla eniga om att de inhämtar kunskap, om 
andra kulturer, genom olika situationer som uppstår i vardagen och främst genom 
föräldrakontakten. 1B talar om att föräldrarna kan ge henne viktig information om 
hur det fungerar hemma hos familjen. Även 3B talar om föräldrarna som en viktig 
kunskapskälla. Genom att ta till sig deras kunskap ökar hennes nyfikenhet för deras 
kulturer. Alla informanter på Björkens förskola påtalade att de fått föreläsningar som 
handlat om mångkultur.  4B lyfte speciellt fram att genom föreläsningar har hon fått 
en större förståelse för andra kulturer. Däremot anser hon att hon bäst lärt sig genom 
erfarenheter. 2B belyser också att hon bäst lärt sig om andra kulturer genom den 
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erfarenhet hon skaffat sig. I början var det väldigt turbulent och svårt, men hon anser 
sig nu ha blivit bra på att hantera detta och ser det nu som intressant och roligt. Hon 
påpekar dock att hon inte medvetet söker kunskap. Däremot lär hon sig i samtalet. 
 
”Inte kanske riktigt så att jag medvetet sätter av någon tid för att ta reda på hur det är i Iran eller Irak, 
utan det blir i samtalet och om man går på någon föreläsning. Då får man det där. Men inte så där 
medvetet, men när det finns där som möjligheter så tar man ju vara på det.” [2B] 

 
De fyra informanterna på Askens förskola jobbar inte aktivt med att skaffa kunskap 
om andra kulturer. Om de ändå gör detta så blir det mest genom att läsa böcker och 
se på tv-program. 3A och 4A berättar att de aldrig fått någon föreläsning om 
mångkultur. Detta är dock något som de saknar och skulle tycka var intressant. 3A 
berättar också att hon, om det skulle komma ett barn från en annan kultur, skulle 
läsa på om barnets land innan. 4A talar om en arbetskamrat hon har, som kommer 
från ett annat land. 4A brukar fråga henne om hennes kultur.  
 
”Det enda vi har är ju den här tjejen från NN och jag brukar fika ihop med henne en gång i veckan. Och 
då har jag flera gånger frågat henne för att det är roligt att höra. För jag har ingen annan att fråga. Det 
blir ju inte att man söker, nej det kan jag inte påstå att jag gör.” [4A] 

 
 

4.4 Tillvaratagandet av kulturella olikheter i verksamheten 
Nedan presenteras hur informanterna tar tillvara barns kulturella olikheter indelande 
i tre olika teman.  
 
 
4.4.1 Arbetssätt i barngruppen 

1B, 2B och 4B på Björkens förskola säger att de försöker synliggöra de olika 
kulturerna som finns. Men de gör det inte genom några rena aktiviteter som de kallar 
det. De berättar att de jobbar mycket med språket och genom samtal där barnen får 
tala om sina egna uppfattningar och erfarenheter. På så sätt menar de att olika 
kulturella olikheter kommer fram. Ibland kan de använda kartan och prata om olika 
länder och vad barnen gör hemma. Även sång, dans och mat är saker som de tycker 
visar på barnens olika kulturella tillhörighet. 1B berättar att hon mest för samtal med 
föräldrarna och då talar om hur de har det hemma. Hon påtalar att de som personal 
också är olika och att de sätter fokus på olika saker. Hon menar att vissa är mer 
intresserad av att lyfta olika kulturer än andra.  2B berättar att när hon lyfter fram 
barnens olika kulturella tillhörigheter i verksamheten så reagerar barnen inte 
nämnvärt, de är så naturligt för dem. Alla informanter på Björkens förskola erkänner 
att de inte tar tillvara på barnens olika traditioner och högtider. 1B och 4b menar att 
det är svårt att komma ihåg när alla högtider är och därför glöms det bort. 1B talar 
om att det blir en ömsesidighet från båda håll eftersom vissa utländska föräldrar inte 
bryr sig om förskolans traditioner. Hon nämner luciafirandet som ett exempel.  
 
”Vi pratar ju mycket om hur dom gör i sitt land och så […] ja pratar om hur dom har det och vad dom 
gör hemma. Och ja det är väl så man gör.” [4B] 
 
”Jag hörde NN sa att hon ser ett annat förhållningssätt till ursprung när hon har pratar med barnen, 
alltså våra barn, att det är lite utsuddat här. Så att det känns lite mer naturligt.” [3B] 
 

På Askens förskola så framkommer det att ingen av informanterna arbetar 
kontinuerligt med att lyfta kulturella olikheter i verksamheten. 2A och 4A menar att 
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det inte går eftersom de inte har så många barn med en annan kulturell bakgrund i 
sin verksamhet. Alla informanter anser dock att det skulle vara bra om de gjorde det i 
högre grad. Exempelvis menar 1A att barnen skulle vinna på det. 4A anser att hennes 
förkunskaper inte är tillräckliga, hon behöver tips på bra arbetsmetoder.  3A och 4A 
talar om att de har ett barn med annan kulturell bakgrund i sin grupp. De brukar 
ställa frågor om hans släktingars land och de lär sig ord från honom. Han visar då en 
väldig stolthet över sitt ursprung.  3A och 4A har tidigare arbetat lite med att visa den 
mångfald som finns i samhället.  De har då bjudit in personer från andra länder som 
har berättat om sitt land och bjudit på typisk mat. Barnen tyckte detta var 
jättespännande och roligt. 3A tar också upp att de på en tidigare arbetsplats har haft 
ett fadderbarn som de har talat om med barnen. 1A har aldrig jobbat med kulturell 
mångfald och menar att det aldrig ens har kommit upp till diskussion. Hon är dock 
positivt inställd till att arbeta med detta för att hon tror att barnen kan vinna på det.  
 
”Så visst går det att göra någonting, det gör det, och man måste väl göra någonting också för att göra 
föräldrar och barn medvetna.” [2A] 

 
 
4.4.2 Temaarbete 

3B berättar att hon medvetet genom olika teman lyfter fram olika kulturer i sin 
verksamhet. Genom temat arbetar de på avdelningen med olika länder, som barnen i 
gruppen kommer ifrån. I temaarbetet lyfter de fram olika delar som är specifikt för 
just detta land. Exempelvis musik, dans, mat och andra företeelser. Hon påtalar dock 
att lyfta barns olika kulturella bakgrund inte är något hon gör i vardagen. Hon menar 
att risken då finns att man blir för fanatisk. Hon berättar att det har varit en lång 
process för henne att komma fram till att arbeta på det sätt hon nu gör. Hon har 
genom detta arbetssätt lärt sig mycket och anser nu att det bara blir roligare och 
roligare. 3B har i och med detta arbetssätt märkt att barnen blivit mycket mer stolta 
över sin identitet och sitt ursprung. Hon berättar att det tidigare funnits barn som 
inte velat hålla ett mörkhyat barn i handen. Hon ser det som en självklarhet att jobba 
på detta sätt, det är inte så krävande som man kan tro. Det är så roligt, enligt 3B, att 
det bara flyter på. I temaarbetet använder de en för barnen välbekant figur som reser 
runt i världen. Figuren börjar alltid i Sverige och då talar de om typiska föremål och 
traditioner från och i vårt land. Figuren ”reser” sedan till ett land som finns 
representerat i barngruppen. Arbetsmaterial som används för varje land är bilder, 
musik och typiska kläder. Materialet varierar dock för varje land då det ibland finns 
mer material beroende på vad föräldrarna kan låna ut. Allt sparas sedan i en kartong 
och som blir en låda i en internationell byrå. 3B är väldigt noga med att poängtera att 
det aldrig talar om krig eller andra tråkigheter som är förknippat med landet. 3B 
menar att detta är ett väldigt konkret sätt att arbeta på. Hon lyfter också fram att 
genom temat får de in många olika arbetssätt gratis, exempelvis skapande, musik och 
rörelse. 4B tror att temaarbete, så som 3B arbetar, är ett bra sätt. Skälet till att hon 
själv inte arbetar med detta är för att hon anser att det kräver så mycket engagemang. 
Även 2A från Askens förskola säger att om hon skulle arbetat på en heterogen 
förskola så skulle hon använt sig av temaarbete för att lyfta fram barns olika kulturer. 
Hon har dock svårt att bestämma sig om hon skulle kunna arbeta med detta tema på 
en homogen förskola. Hon är rädd att det inte blir tillräckligt konkret för barnen. 
Hon har en tanke om att tala om länder där barnen varit på semester, hon anser dock 
att det då inte blir i samma syfte.  
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”När vi pratat färdigt om ett ämne lägger vi materialet i skokartongen […]. Det ökar på, det blir bara 
mer och mer hela tiden. Det är också ett sätt för då har vi kvar material och det blir ett väldigt konkret 
sätt.” [3B] 

 
 
4.4.3 Föräldrakontakt 

1B och 4B talar om att föräldrakontakten ibland kan vara svår. Mycket är det på 
grund av språket men även kulturella skillnader. De tar upp exempel som att de 
utländska föräldrarna inte har samma krav som de svenska, de har också olika 
värderingar. 1B talar om att hon förklarar för föräldrarna väldigt många gånger men 
sen gör de ändå som de vill.   Både 1 B och 4B tar exempel på att barnen fostras olika. 
De talar om att de utländska föräldrarna inte fostrar barnen så mycket när de är små, 
utan de får göra mycket som de vill. Enligt deras kultur fostrar man barnen senare 
medan vi från Sverige börjar fostra när barnen är små. 4B säger att föräldrarnas 
värderingar ibland kan sätta hinder i deras arbete. Hon tar exempel på att vissa 
föräldrar inte vill att barnen ska gå till skogen. 4B poängterar att det är viktigt att ha 
en god kontakt och få med föräldrarna. För utan dem så går det inte. 
 
”De nya föräldrarna förklarar man ju för, men många gånger, man tar emot och dom ifrågasätter inte 
så mycket men sen gör dom som dom vill i alla fall.” [1B] 
 
”Från början när vi berättar för dom att vi går till skogen en dag i veckan blev föräldrarna alldeles 
förskräckta. För, för dom, är ju skogen något farligt liksom och att det finns djur däruppe”. [4B] 

 
2B talar mycket om att hon måste locka de utländska föräldrarna för att de ska blir 
intresserade av förskolan. Hon menar att dessa inte är så nyfikna av sig och undrar 
vad deras barn gör på förskolan till skillnad mot de svenska föräldrarna. Hon brukar 
därför prata mycket med de utländska föräldrarna och visa dem bilder och försöka få 
dem att slå sig ner en stund, vid antigen hämtning eller lämning.  I och med detta 
arbete skapas det ett nära samarbete med föräldrarna. Hon talar om att det ibland 
också kan ske kollisioner angående klädsel och uppfostran. 3B berättar att det kan 
vara svårt att få kontakt med den utländska familjen eftersom vissa har svårigheter 
med sig från sitt land. 3B talar också om att de utländska föräldrarna inte ställer 
samma krav som de svenska föräldrarna eftersom de inte har samma kunskap om 
exempelvis läroplanen. Hon menar dock att hon skapat en bra kontakt med 
föräldrarna genom sitt temaarbete. Hon involverar föräldrarna mycket i det och de 
får lämna saker och berätta om traditioner från deras land. Hon har också skapat en 
annan metod för föräldramöten för att få alla så delaktiga som möjligt. Detta genom 
att förlägga föräldramötet tillsammans med ett uppträdande som barnen gör. 
Eftersom alla föräldrar vill se sitt barn uppträda blir uppslutningen också stor till 
föräldramötet.  
 
”Våra föräldrar är ju inte på det sättet nyfikna att dom går in och frågar vad gör ni, varför gör ni, hur 
gör ni? Utan vi får ju nästan vara där och prata, och kom och titta och locka med dom för att visa att vi 
har jättemycket dokumentation. Att det är roligt att ta del av barnens arbete.” [2B] 
 
”Eftersom alla barnen uppträdde och man vet att alla barnen är med vill ju alla se sitt barn. Därför är 
detta en bra modell för föräldramöten.” [3B] 
 

Ingen av informanterna på Askens förskola har så stor erfarenhet av utländska 
föräldrar. Exempelvis tror 2A att utländska föräldrar kan ha svårt att förstå svenska 
regler och rutiner. 3A berättar att alla föräldrar på Askens förskola är väldigt drivna 
och intresserade. Hon tror att det skiljer sig mot en heterogen förskola. Hon tycker 
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att det är viktigt att få med alla föräldrar eftersom hon vet hur betydelsefullt det är. 
Det blir som ett givande och tagande. Föräldrarna ger förskolan kunskap och 
förskolan hjälper föräldrarna in i samhället. 4A talar också om vikten att få med 
föräldrarna och skapa ett samarbete. Föräldrarna kan hjälpa förskolan att ta del av 
deras kultur så som musik och olika sätt att se på saker. 1A som tidigare har lite 
erfarenhet av arbete på en heterogen förskola talade om att kontakten med 
föräldrarna var annorlunda där än vad den är nu. Föräldrarna gav henne dock 
kunskaper hon tyckte var viktiga.  
 
”Jag tror att en grej är att jobba med föräldrarna och få med föräldrarna också. Och jag vet ju hur 
viktigt det är att få med föräldrarna, barnen blir ju så stolta. Det är ju viktigt också om man har 
språksvårigheter och har svårt att kom in i samhället och så.” [3A] 

 
 

4.5 Bra arbetsmetoder 

Informanterna på Björkens förskola tog upp olika arbetsmetoder som kan skapa 
positiva kulturmöten. Exempel de tog upp var lära sig ord på andra språk, rita 
flaggor, samtala i mindre grupper, sång och dans. Alla fyra informanter lyfte också 
fram föräldrakontakten som viktig. Att få föräldrarna engagerade i verksamheten 
skapar positiva möten. 1B talade om ett projekt de har på hennes förskola. De har en 
figur som får fungera som en samlande kraft. Figuren ger uppdrag till barnen som de 
ska genomföra. Exempel på uppdrag kan vara att barnen ska skriva sina namn och 
rita deras lands flagga. 3B talade om sitt temaarbete som en väldigt bra metod. 
Temaarbetet anser hon visar på kulturella skillnader på ett konkret sätt. Det leder till 
att barnen får förståelse och en positiv attityd gentemot varandra.   

 
”Att man försöker ta tillvara på deras sånger och deras danser och att dom får visa att dom…ja att dom 
blir någon. Att de får visa det som dom gör och tycker om” [4B] 

 
På Askens förskola talade informanterna om olika arbetsmetoder. 1A och 4A tog 
exempel som att bjuda in någon från en annan kultur som kunde berätta för barnen 
om deras kultur. De ansåg att böcker också kan användas som ett bra redskap. 4A 
poängterade dock att hon tyckte det var svårt att komma med bra förslag då det är en 
helt annan värld för henne. Hon menade att om man är i situationen med mångkultur 
har man säkerligen ett annat tänk. Informant 2A ansåg att man måste arbeta med 
konkreta arbetsmetoder för att barnen ska få förståelse för kulturskillnader. Hon 
menade att man kan ha temaarbeten som stärker barnen så att de blir stolta över sitt 
ursprung. Hon poängterar att man inte bara ska prata om mat utan ta upp andra 
olikheter också. 3A talade om att barnen kan få prata om sina länder och hur de lever. 
Hon ansåg också att det är viktigt att få med föräldrarna och göra dem delaktiga.  
 
”Men den här förskolan (Den homogena. Vår anm.) som ni säger, de har säkert tips på massor av 
grejer vi kan göra för att de vet. När man väl är i den situationen så söker man ju efter det på ett annat 
sätt. […] Jag kan inte säga så mycket mera om det för det är en annan värld på något vis” [4A] 

 
”Jag tror det bästa är att man får berätta om sitt land, att man får berätta om hur man lever. Och kan 
inte barnen göra det så kanske man kan få föräldrarna med en tolk eller så.” [3A] 
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5. Resultatanalys 
Informanterna hade inga svårigheter med att definiera begreppet mångkultur utifrån 
sitt synsätt. Däremot skiljde sig definieringarna åt. Tre olika synsätt framkom. Alla 
informanter på Björkens förskola gav en definition av vad de tyckte mångkultur 
innebar och gav flera olika exempel. Exempelvis uppfostran som skiljer sig beroende 
på vilken kultur man tillhör och de menade att detta kunde skapa kulturkollisioner. 
Tre informanter på Askens förskola sa att mångkultur är ett positiv och berikande 
begrepp som får barn att inse att alla inte är lika. En tolkning man kan göra är att 
dessa tre informanter hade svårigheter att se djupare på begreppet och därför bara 
kunde säga att det var något positivt. Det kan bero på att de inte har tillräckliga 
kunskaper för att kunna ha ett interkulturellt synsätt, som Banks (2007) skriver är 
viktigt eftersom barnen då kan utvecklas. Man kan se att informanterna på Björkens 
förskola är på god väg att inta ett interkulturellt synsätt (Banks, 2007). Detta 
eftersom de talade djupare och visade på en större förståelse kring begreppet 
mångkultur. Dock skönjas en begränsning av informanternas förståelse då de 
mestadels talade om mat och sång.  
 
Även om informanterna på Askens förskola talar om mångkultur som något positivt  
nämner de samtidigt att de tror att det kan skapa problem. De tror att det blir ett 
tyngre arbete om och när det finns barn med en annan kulturell bakgrund i 
verksamheten. De syftar då speciellt på föräldrakontakten och grundläggande 
svenska regler för barnen. Att informanterna har dessa tankar kan kopplas till att de 
inte skaffat sig ett interkulturellt synsätt, som kan hjälpa dem att undvika 
missförstånd i möten med andra kulturer (Borgström, 2004). Informanterna på 
Björkens förskola bekräftar att arbetet kan vara tyngre. Men de påpekar samtidigt att 
mångkulturen är givande och utvecklande. Paralleller kan här dras att de på Björkens 
förskola har lyckats nått till ett stadium där de kan se över kulturgränser 
(Lahdenperä, 1995). Samtidigt talar informanterna på Björkens förskola att det i 
början var svårt att ha många kulturer samlade men att det nu är så vanligt att de lärt 
sig. Eftersom de på Askens förskola inte tidigare har någon arbetserfarenheter av 
andra kulturer är det möjligtvis naturligt att de känner att mångkultur skulle skapa 
en tyngd. Lahdenperä (2004) lyfter upp just detta då hon menar att för att lära sig att 
samspela och kommunicera utifrån ett interkulturellt synsätt krävs det att man har 
erfarenheter av interkulturella möten.   
 
På Björkens förskola talar informanterna om föräldrarna som en viktig ingångskälla 
för kunskap. Genom samtal med föräldrarna får de information om hur det fungerar 
hemma hos familjen. Informanterna berättar om att genom att de tar till sig 
föräldrarnas kunskap så ökar nyfikenhet hos dem och om deras kulturer. Detta är ett 
bra sätt enligt Bigestans och Sjögren (2001) då det visar på att informanterna lyssnar 
på föräldrarna och genom detta lär sig informanterna att se utanför sina egna 
övertygelser och referenser. Detta kan då leda till att ett interkulturellt arbetssätt 
infinner sig. Då informanterna på Askens förskola bara har 3 procent barn med 
annan kulturell bakgrund har de ingen möjlighet till att ta hjälp av föräldrar för 
kunskapsinhämtande. De uppgav att de heller inte skaffade sig kunskap om andra 
kulturer aktivt. Det är tvärtemot det Lahdenperä (2007) har förhoppningar om att 
alla lärare ska utveckla individers kulturella lärande. Det blir då svårigheter för dem 
på Arkens förskola att göra detta då de inte har tillräckliga kunskaper.  
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Eftersom alla informanter var positivt inställda till mångkultur så finns det all 
möjlighet för dem att kunna utveckla en interkulturell skolmiljö. Banks (2007) menar 
då att lärarna måste få hjälp av skolan med material som främjar interkulturalitet. 
Lärarna måste också ändra på de invanda mönstren, som exempelvis den dolda 
läroplanen och inlärningspedagogiken. Lahdenperä (2004) skriver att det är viktigt 
att lärarna är öppna och beredda att lära sig av sina elever och deras föräldrar. 
Informanterna på Björkens förskola talade alla om att föräldrarna var en viktig del i 
deras dagliga arbete då de kan hjälpa dem att få förståelse. De talade också mycket 
om det dagliga samtalet där barnen fick berätta om sådant som de hade erfarenheter 
av. Informanterna på Askens förskola berättade att om de hade haft fler barn med 
annan kulturell bakgrund så skulle föräldrarna vara till stor nytta för dem. Två utav 
informanterna på Askens förskola berättar om det enda barn de har med annan 
kulturell bakgrund och hur han får berätta om sådant som han har erfarenheter av 
utifrån ett kulturellt perspektiv. Informanter tycker därmed att de lyfter fram barnets 
kultur i verksamheten så att de andra barnen kan ta del av detta. Det framkommer 
dock att de inte har lyft hans ursprung medvetet utan mer för att de själv tycker det är 
intressant.  
 
Banks (2007) beskriver att interkulturell undervisning innefattar olika dimensioner. 
En dimension, integration av innehåll, beskrivs som att lärare ska använda begrepp 
från olika kulturer och integreringen av kulturen ska vara naturlig. Man kan här 
konstatera att ingen av de åtta informanterna visar på att de jobbar medvetet med att 
inkludera kulturen som en naturlig del av verksamheten. Dock anser 3B att hon 
kommit en lång väg i sitt kulturella arbete då hon anser sig arbeta medvetet med de 
olika kulturerna. Det man dock kan se utifrån hennes synsätt är att hon ännu inte kan 
se hur man kan inkludera detta som en naturlig del i vardagen. Det blir som det 
Lunneblad (2006) såg, att kulturen sätts i ett rum för sig. Dimensionen, reducering 
av fördomar, förklarar Banks (2007) som att barnen ska lära sig se positivt på andra 
kulturer. Man kan här se att verksamheten på Björkens förskola präglas av en 
kulturell förståelse bland barnen. Ingen av informanterna lyfter att det idag finns 
några fördomar bland barnen gentemot andra kulturer. Speciellt 2B menar att det är 
naturligt för barnen att alla är olika. På Askens förskola är det svårt för 
informanterna att hjälpa barnen att få en positiv syn på andra kulturer. Dels för att de 
inte har så många barn i sin verksamhet med annan kulturell bakgrund, dels inte 
arbetar något med att visa barnen att det finns olika kulturer i vårt samhälle. Banks 
tar också i denna dimension upp att material i verksamheten bör spegla andra 
kulturer. Av de åtta informanterna talade endast 3B om att de har tillverkat material 
som speglar olika kulturer. Dock är detta material inget som används vardagligt i 
verksamheten. Rättvis undervisning förklarar Banks är när läraren tar tillvara olika 
inlärningsstilar som olika kulturella grupper har. Informanterna på Björkens förskola 
visar här att de anpassar sin verksamhet mycket utefter språket. De säger att de 
anpassar språket till en lägre nivå för att alla barn ska förstå och få samma chans till 
utveckling. Eftersom Askens förskola inte har några barn med annan kulturell 
bakgrund i så stor utsträckning anpassar de därmed inte sin undervisning. Den sista 
dimensionen, identitetsstärkande skolkultur, som Banks förklarar med att jämlikhet 
ska främjas mellan alla grupper. Informanterna på Björkens förskola uppfattades 
som neutrala. De talade inte om någon kultur sattes framför någon annan. Däremot 
skönjdes en tanke om att de svenska barnen bör vara i majoritet och att den svenska 
kulturen därmed står högre i kurs. På Askens förskola var det svenskheten som 
präglade verksamheten. Men de hade ändå förhoppningar om att kunna få fler barn 
med annan kulturell bakgrund för att då lättare kunna arbeta med mångkultur.  
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Informanterna på Björkens förskola berättade att de inte tog tillvara på alla barns 
traditioner och högtider. Endast de svenska traditionerna lyftes fram. Skälet till detta 
var att de är svårt att komma ihåg när högtiderna infaller. Informanterna talade 
också om det svenska språket som det som förenade alla i förskolan. Detta var även 
något deltagarna i Ronströms m.fl. (1995) studie talade om. De skapade gemenskap 
kring det svenska, exempelvis traditioner och språket, istället för att inta kulturell 
förståelse genom att lyfta allas kulturer. Gayle- Evans (2004) menar att eftersom 
högtider är så viktigt för alla barn, är det betydelsefullt att även lyfta fram dessa i 
verksamheten.  
 
Det Lunneblad (2006) bland annat såg i sin studie var att när det talas om den 
mångkulturella förskolan så fokuseras det på hur endast de heterogena förskolorna 
kan ha ett mångkulturellt arbetssätt. Detta var något man kunde se på Askens 
förskola. De menade att de inte var så duktiga på att lyfta fram olika kulturer i sin 
verksamhet och talade om att det var svårt eftersom de inte hade så många barn med 
annan kulturell bakgrund. Dock var de av den åsikten att det skulle vara bra om de 
jobbade mångkulturellt i högre grad. Gayle- Evans (2004) påpekar att det ändå är 
viktigt att belysa kulturella skillnader i verksamheten även om de inte är 
representerade. Detta eftersom barnen ska lära sig att det finns olikheter i samhället. 
Detta talar informanterna på Askens förskola om då de vill ha en mer heterogen 
verksamhet, men även kunskaper om hur de kan visa på olikheter på ett sätt som 
barnen kan ta till sig.  
 
När informanterna på Björkens förskola talade om bra arbetssätt enligt dem som 
skapar positiva kulturmöten, så hade de olika förslag. Det som kom upp var rita 
flaggor, lära sig ord på andra språk och ta tillvara på sång och danser. Även specifika 
temaarbeten om länder gavs som förslag. Två av informanterna på Askens förskola 
tog upp arbetssätt som att bjuda in någon som talar om sin kultur eller använda sig 
av böcker. De två andra informanterna talade från ett annat perspektiv, då de gav tips 
på bra arbetsmetoder att genomföra i en redan mångkulturell förskola. De talade 
alltså inte hur de som homogen förskola kan ha ett mångkulturellt arbete. Man kan 
här än en gång se att alla informanter, både på Björkens- och Askens förskola, talar 
om de kulturella olikheterna i ett rum för sig. Detta var även något som Lunneblad 
(2006) märkte i sin undersökning. Hans deltagare hade svårigheter att lyfta fram 
mångkulturaliteten på ett naturligt sätt. Man kan här också se att informanterna inte 
har det interkulturella synsättet som Lahdenperä (2004) talar om. Enligt henne ska 
den interkulturella pedagogiken genomsyra allt i verksamheten och inte stå för sig 
självt. 
 
Nedan presenteras en summering utifrån Banks dimensioner. 
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innehåll 
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Ingen  
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6. Diskussion 
Nedan följer metod- och resultatdiskussion, slutsatser och nya forskningsfrågor 
under fyra egna rubriker.  
 

6.1 Metoddiskussion 
I denna undersökning valde vi den kvalitativa forskningsmetoden eftersom vi ansåg 
att den lämpade sig bättre utifrån vårt syfte. Vi intervjuade informanterna för att få 
en inblick i deras egna uppfattningar om mångkultur i förskolan. Intervjuerna 
byggdes på den ostrukturerade intervjumetoden för att vi ansåg att det skulle ge ett 
större spelrum. Informanterna hade då möjlighet att svara på våra frågor utifrån sitt 
synsätt. I efterhand anser vi att intervjuer som metod var ett bra val då vi fick det 
djupa resultat, utifrån informanternas tankar och uppfattningar, som vi ville ha. Dock 
kan vi konstatera att vi kunde ha utökat följdfrågorna något då vi märkt vid 
bearbetningen av resultatet att informanterna lämna några frågetecken efter sig. 
Samtidigt har det inte lett till något hinder vad sammanställningen av resultatet och 
den senare analysen. Alla intervjuer med informanterna flöt obehindrat utan några 
yttre påverkningar. Informanterna kändes avslappnade och engagerade till att tala 
om vårt ämne.  
 
Vi tog tidigt beslutet att vi båda skulle medverka vid alla intervjuer. Detta bestämdes 
eftersom vi båda ville ha möjlighet till att ställa följdfrågor till informanterna och att 
vi senare vid resultatsammanställningen skulle ha en inblick i vad varje informant 
svarat. Så här i efterhand kan vi se att det var ett bra beslut då vi har kunnat diskutera 
väldigt ingående om det resultat som framkommit. Vid varje intervju användes en 
bandspelare då den hjälpte oss att skapa en korrekt bild av informanternas svar. Den 
gav oss också möjligheten att citera våra informanter för att bekräfta den uppfattning 
som framkommit i resultatet. Två av informanterna tyckte att bandspelaren var lite 
jobbig. Vi var därför noggranna med att förklara vårt syfte med bandinspelningen och 
att det endast var vi som skulle lyssna på banden. De accepterade vår förklaring och 
vi upplevde inte att de hämmades.  
 
I början fanns en tanke om att vi skulle metodtriangulera och genomföra både 
intervjuer och observationer. Observationer valdes bort då vi ansåg att dessa inte 
skulle ge någon mer information än det som intervjuerna kunde ge oss. Vi anser 
fortfarande att det var ett bra beslut. Detta för att informanterna svarade att de inte 
jobbade särskilt med att lyfta fram mångkulturen i verksamheten. Vi hade då inte 
kunnat se genom observationer hur de arbetade med mångkultur för att stärka svaren 
från intervjuerna. I efterhand har vi kommit fram till att det som skulle varit 
intressant att observera var att se hur temaarbetet som informant 3B talade om. Vi 
kunde då sett om det var tal om interkulturellt arbetssätt. 
 
Gällande urvalsstorleken så anser vi att åtta informanter var ett bra antal. Dels på 
grund av tidsramen dels för att vi fick ett tillräckligt rikt resultat. Det vi kan tänka oss 
är vi hade kunnat ha en större spridning på informanterna. Att vi istället kunnat 
använda oss av informanter från fyra olika förskolor eller fler istället för två. 
Förklaringen till detta är att vi då kunnat få en bredare inblick i förskollärares 
inställning till mångkultur eftersom alla förskolor jobbar olika. Detta är dock bara ett 
antagande och inget vi kan bekräfta. Vi vill härmed inte säga att vårt urval varit en 
nackdel för vårt slutresultat då vi har fått svar på de vi ville undersöka.  
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Frågorna vi ställde var väldigt öppna och ganska övergripande. Syftet med detta var 
att vi ville att informanterna skulle berätta om hur de såg på de frågor vi ställde. 
Utifrån vad de berättade kunde vi då fånga upp informanternas information med 
följdfrågor. Följdfrågorna hjälpte oss också att göra så att informanterna inte gled 
ifrån ämnet i för stor utsträckning. Vi kan här konstatera att vår frågeguide täckte 
undersökningens syfte och forskningsfrågor.  
 
 

6.2 Resultatdiskussion 

Syftet i vår uppsats har varit att undersöka åtta förskollärares inställning och 
förhållningssätt till mångkultur i förskolan. Resultatet visar att alla informanter var 
positiva till mångkultur. Även om de talar positivt om mångkultur visar resultatet att 
de har svårt att lyfta fram barns olika kulturella skillnader i verksamheten. Trots att 
de på Björkens förskola har många barn med en annan kulturell bakgrund har 
informanterna svårt med att lyfta fram kulturen som en del av vardagen. Detta kan 
bero på att de inte ser de möjligheter i verksamheten som ges för att inkludera 
kulturella skillnader. Orsaken till detta kan vara att de inte har tillräckliga kunskaper 
om det Lahdenperä (2004) beskriver som interkulturell pedagogik. Informanterna på 
Björkens förskola talar mycket om språket som en viktig del i att synliggöra olika 
kulturer. Lahdenperä är av en annan åsikt då hon menar att lärare ofta lyfter fram 
språkliga variationer för att de inte har tillräckliga kunskaper om de olika kulturella 
skillnaderna och därför inte vet hur de ska jobba med det. Att informanterna inte har 
dessa kunskaper kan bero på olika anledningar, exempelvis att det inte finns material 
att tillgå som riktar sig till begreppet mångkultur. Därför är det svårare för 
informanterna att hitta lösningar och då kan det vara lättare att arbeta på i gamla 
fotspår. Även om informanterna på Björkens förskola vittnar om att de får 
föreläsningar om mångkultur och att några av dem införskaffar kunskaper om olika 
kulturer är detta kanske inte tillräckligt. Lahdenperä talar om att lärare måste vara 
öppna och lära sig om barnens kultur och bakgrund. Detta kan göras genom att 
lyssna på barnen och föräldrarna. På detta sätt kan läraren då skaffa sig kunskaper 
om barnen och därmed knyta an deras erfarenheter till verksamheten. Lahdenperä 
skriver att man inte ska vara rädd att ompröva och utmana gamla mönster för att nå 
ett interkulturellt förhållningssätt. Frågan man ställer sig är på vems ansvar ligger det 
att skaffa sig kunskap och material till att främja mångkultur i förskolan.  
 
I Lpfö 98 (Utbildningsdepartementet, 2006) står det skrivet att det är förskolan som 
ska förbereda barnen till att leva i ett mångkulturellt samhälle. Trots att 
informanterna på Björkens förskola har fått föreläsningar om mångkultur har de 
kanske inte haft det rätta innehållet för dessa informanter så att de kan skapa en 
interkulturell miljö. Det kanske krävs att samhället i större utsträckning lyfter fram 
interkulturaliteten så att det blir lättåtkomligt och bidrar till att fler förskollärare kan 
ta det till sig. På Askens förskola talar informanterna om att det är svårt att lyfta fram 
olika kulturer då de inte finns representerade i verksamheten och för att de inte har 
några tidigare erfarenheter. Borgström (2004) menar att det idag i det 
mångkulturella samhället är upp till lärarna att skaffa dessa kunskaper. Lärarna 
måste vara flexibla i sitt arbete så att de kan hitta bra metoder att använda i sin 
undervisning. Man kan då se till informanterna på Askens förskola som inte får några 
föreläsningar om mångkultur. Mycket ligger då på deras eget ansvar och då kanske 
det inte finns tillräckligt med antingen intresse eller tid. Ansvaret måste då kanske 
flyttas till skolledning eller andra beslutsfattare inom skolan, som kan utforma 
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arbetssätt som kan främja mångkultur inom alla förskolor, oberoende om de är 
homogena eller heterogena.  
 
Alla informanter kunde ge förslag på arbetssätt som de ansåg skulle främja positiva 
kulturmöten. Det man dock såg var att dessa arbetsätt inte bidrog till ett 
interkulturellt synsätt. Detta baseras på att Lahdenperä (2004) menar att 
interkulturell pedagogik inte är något som ska lyftas fram då och då, och sättas i ett 
rum för sig, utan vara ett tankesätt som genomsyrar allt i verksamheten. 
Informanterna talade inte om att de hade ett speciellt förhållningssätt utan de lyfte 
bara exempel som de då och då kunde använda sig av. Visserligen har de inte det 
interkulturella förhållningssättet men vi kan samtidigt se att de har idéer och är 
positiva till mångkultur. Detta kan vara en bra förutsättning för att de i framtiden ska 
kunna skaffa sig ett interkulturellt förhållningssätt. Informanterna på Björkens 
förskola bör fortsätta att utveckla sitt arbete genom att ta tillvara alla barns kulturer i 
vardagen. De bör inse det som Banks (2007) påtalar, att det gäller att finna det lilla 
och inte avfärda möjligheter. Det finns möjligheter att inkludera allas kulturer i hela 
verksamheten, enligt Banks. De på Askens förskola har också idéer om hur de kan få 
in olika kulturer i sin verksamhet. Det gäller för dem att ta tillvara på dessa idéer och 
göra verklighet av dem. Så att barnen kan ta del av den mångkultur som finns i 
samhället. De på Askens förskola önskar också mer etnisk mångfald då de anser att 
det nu är så segregerade. Dock är detta svårt eftersom samhället i sig är segregerat, då 
vissa områden är mer invandrartäta än andra. Informanternas uppgift på Askens 
förskola är att ändå försöka få in andras kulturer genom alla medel som finns. De kan 
ändå skapa en miljö där olika kulturer framhävs genom olika material. Exempelvis 
dockor som speglar olika kulturer, böcker, bilder och sånger kan vara ett sätt att 
skapa en miljö där barnen naturligt tar del av kulturella skillnader.  
 
Ingen av informanterna uppmärksammar några andra kulturella traditioner än de 
svenska. De på Björkens förskola förklarar detta med att de glöms bort. En informant 
tar ett exempel att det blir ömsesidigt då vissa familjer inte kommer på de svenska 
traditioner som firas i förskolan. Gayle- Evans (2004) menar det är viktigt för barnen 
som har en annan kultur att fira de högtider som de är vana vid att fira. Man kan dra 
paralleller med hur viktigt det är med svenska traditioner för svenska barn. Gayle- 
Evans anser att detta är ett utmärkt tillfälle för lärarna att visa på att det finns olika 
kulturer och att det firas olika högtider. Detta kan de på Askens förskola ta tillvara på 
trots att de inte har några barn med annan kulturell bakgrund. De kan exempelvis 
visa på ett konkret sätt hur andras firande går till.   
 
Skillnaden mellan hur informanterna på de två förskolorna tar tillvara på barns olika 
kulturer skiljer sig inte nämnvärt åt. Det man kan se är att informanterna på 
Björkens förskola har ett mer utvecklat tankesätt om mångkulturen och hur den 
påverkar förskolan. Detta beror naturligtvis på att de har barn med andra kulturer 
och därför är det förståeligt att de har ett bredare synsätt. Något som förvånade var 
att de inte hade ett mer utvecklat arbetssätt där inkluderingen av mångkulturen föll 
in naturligt i vardagen. Den tidigare forskningen (Ehn, 1986; Ronström m.fl., 1995; 
Lunneblad, 2006; Gayle- Evans, 2004) visar dessvärre att detta inte är så ovanligt. 
Informanterna på Askens förskola lyfte inte kulturella skillnader eftersom de tyckte 
det var svårt när det inte var representerat i verksamheten. Men de var medvetna om 
att det var något som de borde göra för att öka barnens medvetenhet.  
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Det intressanta är att det bara var en informant från Björkens förskola som talade om 
att hon jobbade med de kulturella skillnaderna genom temaarbete, men att detta 
endast skedde på den avdelning hon var på. Det var intressant att se att alla 
informanter menade på att det var tyngre att arbeta i en heterogen än en homogen 
förskola. Där påpekade dock informanterna på Björkens förskola att även om det är 
tungt så är det mycket givande.  
 
Vi kan konstatera att Sverige i en längre tid nu varit mångkulturellt och därför är det 
på tiden att förskolan anammar en interkulturell pedagogik. Detta för att barn med 
andra kulturer ska känna sig som en del av samhället, vilket i sig bidrar till ett bättre 
samhälle. Det är samtidigt viktigt att de svenska barnen får ta del av de olika kulturer 
som finns representerade för att kunna utveckla ett synsätt som ser över 
kulturgränser och därmed skapar ett välkomnande samhälle.  
 
 

6.3 Slutsatser 
De slutsatser vi kan dra utifrån resultatet i denna uppsats är att våra förväntningar 
inte överrensstämde med resultatet. Vi hade innan förhoppningar om att 
förskollärare på den heterogena förskolan skulle ta tillvara på de kulturella 
skillnaderna på ett mer naturligt sätt. Vi blev däremot överraskade att alla 
informanter hade en sådan positiv inställning till mångkultur. Detta är en av 
förutsättningarna för att skapa ett interkulturellt synsätt vilket vi hoppas kommer att 
infinna sig hos majoriteten av förskollärare. Även om lärare är positiva till 
mångkultur kan inte ett interkulturellt arbetsätt infinna sig i denna miljö. Det är 
därför viktigt att lärarutbildningen tar upp dessa frågor, för att blivande lärare kan 
tillgodose sig ett interkulturellt arbetsätt.  
 
Innan vi började skriva denna uppsats visste vi inte hur stor betydelse det är att lyfta 
fram alla barns olika kulturella bakgrund i förskolan. Vi har nu fått en större 
förståelse för hur viktigt det är att som lärare ta tillvara på de olika kulturella 
bakgrunder som kan finnas i verksamheten. Men också att det är lika viktigt att lyfta 
fram detta i både en homogen- och heterogen förskola. Detta för att alla barn ska få 
del av det mångkulturella samhälle som vi lever i.  
 
 

6.4 Nya forskningsfrågor 

Vi har i denna uppsats fått andra uppslag till forstsatt forskning inom detta område. 
Det skulle vara intressant att genomföra en mer omfattande undersökning om 
förskollärares inställning och förhållningssätt om mångkultur i förskolan. Vi har då 
en tanke att man kan utvidga urvalet och få förskollärare från flera förskolor, både 
heterogena och homogena, och i andra kommuner att ingå i urvalet. Detta för att få 
en insikt i hur generell vår undersökning faktiskt är.  
 
En annan vinkling man kan forska om är hur barnen påverkas om förskolan är 
inriktad på ett interkulturellt arbetssätt. Man kan då se om barnen utvecklar ett 
annat synsätt som bland annat Lahdenperä (2004) och Banks (2007) talar om. Då 
kan man även studera hur förskolans miljö ser ut ur ett interkulturellt perspektiv. 
 
En intressant iakttagelse vi gjorde under våra intervjuer var att majoriteten av 
informanterna talade om barn från Somalia när de gav olika exempel. Intressant vore 
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då att på något sätt undersöka varför just barn från Somalia togs som exempel. Var 
det en slump eller har det bakomliggande orsaker?   
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Bilaga 1 
 

2008-10-09 
Hej, 
 
Vi är två lärarstudenter, Annika Nilsson och Johanna Sarajärvi, som skriver c-
uppsats inom ämnesområdet pedagogik på Mälardalens högskola. I vår uppsats 
kommer vi undersöka hur lärares inställning och förhållningssätt om mångkultur i 
förskolan ser ut.  
 
Vi önskar att göra en intervju med dig om hur du ser på mångkultur och 
mångkulturellt arbete. Intervjun kommer att ta ungefär 30-60 minuter och 
genomförs med hjälp av bandupptagning. Din medverkan kommer behandlas 
konfidentiellt och vi garanterar din anonymitet. Ditt deltagande är frivilligt och du 
kan avbryta din medverkan om du så önskar. Det insamlade materialet du gett 
kommer då inte användas.  
 
Vi är tacksamma för din medverkan. Om du har några frågor angående intervjuerna 
eller arbetet är du välkommen att kontakta oss. 
 
 
 
Med vänliga hälsningar 
Annika Nilsson 
Johanna Sarajärvi 
 



 
 

 

Bilaga 2 
 
Intervjuguide 
 
Berätta om: 

 Din lärarbakgrund 

 Hur den nuvarande barngruppen ser ut, ur ett mångkulturellt perspektiv 

 Hur du tänker kring begreppet mångkultur 

 Dina erfarenheter kring barn med annan kulturell bakgrund 

 Hur du tycker förskolan speglar det mångkulturella samhälle vi lever i 

 Vilka skillnader du tror finns med att arbeta på en mångkulturell förskola i 
jämförelse med en icke mångkulturell förskola 

 Du brukar skaffa dig kunskaper om olika kulturer, och hur du då gör detta 

 Hur du tar tillvara på kulturella olikheter i verksamheten 

 Bra arbetsmetoder, enligt dig, som skapar positiva kulturmöten i förskolan 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


