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Syftet med examensarbetet är att ta reda på hur förskollärare tänker kring arbete 
med mångkulturalitet, samt vilka erfarenheter de har kring detta. För att undersöka 
detta har vi genomfört kvalitativa intervjuer med åtta förskollärare på olika förskolor. 
Resultatet av vår studie visar på att det till större del finns en önskan av fortbildning 
och samarbete mellan arbetslag för att ta vara på och ta del av varandras erfarenheter 
i arbete kring mångkulturalitet och på så sätt få ökad kompetens. Resultaten visar 
vidare att en stor del av informanterna i nuläget använder sig av egna kunskaper 
direkt kopplade till egna erfarenheter och utformar verksamheten efter detta. 
Material är något som de till viss del får hjälp av kommunen med, men det gäller för 
informanterna att vara kreativa och hitta lösningar utifrån varje situation som ett 
komplement till det stöd de får från kommun och ledning. Det framkommer även att 
det finns en tydlig medvetenhet kring betydelse för barnens modersmål för barnens 
språkutveckling, samt även här genom kretivitet får möta och lösa olika situationer 
utifrån den kunskap de har sedan tidigare. Reflektioner kring dilemman bör även få 
utrymme för att på bästa sätt hantera och agera i verksamhetens dagliga möten med 
mångkulturalitet. 
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1. Inledning 
Utifrån egna erfarenheter har vi fått uppfattningen att det i brist på kunskap arbetas 

för lite kring mångkulturalitet i förskolan. Vi ser det som ett viktigt inslag i förskolans 

verksamhet då Utbildningsdepartementet 1995 förklarade att dagens Sverige är ett 

mångkulturellt land (Lahdenperä, 2004). Mångkultur är en fysisk verklighet i form av 

individer som bor i samma land. Den senaste tiden har omkring hundratusen 

människor fått uppehållstillstånd i Sverige vilket är en väldigt stor siffra i ett samhälle 

som har ca 10 miljoner invånare (Åberg, 2011). Då vi båda har erfarenhet av annan 

kulturell bakgrund parallellt med den svenska kulturen anser vi att det är av stor vikt 

att uppmärksamma arbete med mångkulturalitet för att stärka barnens identitet och 

stolthet för den egna kulturen. Detta har lett till att det väckt intresset för att ta reda 

på hur förskollärare resonerar kring arbetet med mångkulturalitet.  

 

Med utländsk bakgrund menas det att barn som är födda i Sverige, men har två eller 
en förälder som är födda utomlands. Utländsk bakgrund klassas även barn som är 
födda utomlands (Statistiska centralbyrån [SCB], 2010:16). Som Skolverket (2011) 
belyser har nästan vart femte barn ett annat modersmål än svenska i dagens förskola. 
Bozarslan (2001) menar att alla pedagoger i förskolan förr eller senare blir bekant 
med barn med en annan kulturell bakgrund. Utifrån detta anser vi att det är viktigt 
att arbete med mångkulturalitet/interkulturalitet bör utvecklas samt få ett större 
utrymme i förskolans verksamhet. Kernell (2002) menar att det handlar om vår 
människosyn, ansvarskänsla för samhället där alla får vara med utifrån sina 
förutsättningar och med hänsyn till sina egna behov. Det handlar likaså om att få vara 
annorlunda men ändå ha lika värde. Det som i en kultur kan verka normalt kan av 
andra uppfattas som konstigt och främmande. 
 
1.1Syfte 
Syftet med studien är att ta reda på hur förskollärare resonerar kring arbetet med 

mångkulturalitet. 

 

1.2Frågeställningar: 

För att nå upp till vårt syfte med forskningsarbetet är vårt mål att svara på följande 

frågor: 

 

Vilka svårigheter och möjligheter möter förskollärare i verksamheten kring 

mångkulturalitet? 

Vilka kompetenser ses som viktiga kring arbetet med mångkulturalitet och hur 

anses de kunna utvecklas. 

 
1.3Begreppsdefinitioner  
Under denna del kommer vi att beskriva några begrepp som kommer komma upp i 
vår studie om arbetet med mångkulturalitet. 

1.4Mångkulturalitet  
Roth (2005) definierar begreppet mångkulturalitet att individer med olika tro, språk 
och kultur lever parallellt utan att de behöver vara i kontakt med varandra. 
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1.5Interkulturalitet  
Begreppet interkulturalitet enligt Stier (2004) är när möten sker mellan människor 
med kulturella skillnader. 
 
1.6Kultur  
Enligt Kernell (2002) kan kultur definieras med att det är ”förhållanden präglade av 
mänsklig verksamhet”. Benckert, Håland och Wallin (2008) hävdar att begreppet 
kultur associeras lätt med det ovanliga, det som frånskiljer oss från vår enskilda 
vardag. Författarna menar vidare att kultur och religion oftast förväxlas. Likväl som 
det kan finnas skillnader inom olika kulturer kan det även finnas i religionsutövning. 
 
2. Litteraturgenomgång 
 

2.1Lärarens förhållningssätt och uppdrag 
Enligt Lahdenperä (2004) innebär interkulturellt arbete i en förskola att det går de ut 

på att pedagogen förutsätter från det individuella barnet och barnets kultur. 

Författaren menar att det inte går att använda alla etniska barn som företrädare för 

samma grupp exempelvis ”invandrarbarn”. Utifrån detta har författaren gjort en 

kulturell fördjupning i olika punkter som exempelvis kulturers olikheter vad det 

gäller musik, dans, maträtter, beteendemönster, normer och värderingar. Detta gäller 

även språk, relationer och skillnader i sätt att kommunicera. Stier och Sandström-

Kjellin (2009) menar att som lärare är reflektion och insikten av den egna kulturen i 

förhållande till andra kulturer är en förutsättning i kulturella möten. Interkulturell 

kompetens och sociala kunskaper är något som krävs av dagens lärare då samhället 

numera är mångkulturellt. Detta är något som inte gäller enbart interaktionen mellan 

elev och lärare utan ett ansvar som bygger på att även rektorn är involverad och har 

ett ansvar i frågor som berör skolmiljön. Genom ett engagemang i skapandet av en 

trygg miljö där alla barn känner en trygghet i skolan krävs även förutom akademiska 

kunskaper även sociala och interkulturella kompetenser av dagens lärare enligt 

Lorentz och Bergsteth (2006) i Stier och Sandström- Kjellin (2009, s.15-16) 

 

Ellneby (2007) anser att den mångkulturella förskolan ska finnas med dagligen, inte 
enbart som ett ovanligt inslag då och då. Genom att få fram skillnader så väl som 
likheter kan det leda till att barnen blir fördomsfria. Författaren menar om 
förskollärarna arbetar efter att få alla barnen lika och att förskollärare inte gör någon 
skillnad på barnen, förnekas barnens varierande behov. Enligt läroplanen för 
förskolan (Utbildningsdepartementet, 2011) [Lpfö98/10] ska förskolan vila på en 
demokratiskt grund som innebär barnens förmåga till empati, samt öppenhet och 
respekt för olikheter i människors levnadsätt och åsikter. 
 
Lahdenperä (2004) belyser att verksamhetsplaner och arbetsplaner är viktiga 
redskap som ska innehålla redogörelser av skolan och dess sysselsättning. Det är 
viktigt att verksamhetsplanen innehåller förmågor, värden, språk som är 
betydelsefulla för barnet. För att verksamhetsplanen ska bli interkulturell förväntas 
vårdnadshavare och modersmålslärare vara en del utav arbetet. Benckert, Hålland 
och Wallin (2008) menar vidare för att förskolor ska kunna genomföra läroplanens 
avsikter om flerspråkighet, är det viktigt med samarbete på olika stadier i den 
organisation som förskolan tillhör. Något som skulle främja verksamheten är 



3 
 

samverkan med förskolor i närheten, att de tillsammans skapar en gemensam 
planering och kompetensutveckling. Lahdenperä (2004) belyser att för att hantera 
och förstå det mångkulturella samhället vi lever i borde det finnas ett eget 
kunskapsområde om mångkulturalitet och interkulturalitet. Inom dessa områden 
krävs det fortlöpande kompetensprogression för både ledningen och personalen i 
verksamheten. Ett sätt att uppnå detta är att samarbeta med högskolor och forskning. 
 
Freinberg (1996) anser att det finns tre mål som behövs tas hänsyn till när det gäller 
interkulturell pedagogik.  Dessa är att få barnen att förstå den mångfald som finns i 
deras samhälle, visa respekt för andra kulturer och elever i minoritet, men även 
utveckla stolthet för den egna kulturen. Det behövs en stolthet för den egna kulturen 
för att stärka sin identitet. Om den av individen känns begränsad och fokus enbart 
ligger i skillnader och inte likheter kan det leda till negativitet kring den egna 
kulturen. Det är även viktigt att beakta hur kulturell information diskuteras för att 
inte lägga en negativitet i informationen som kan leda till en respektlös bild och 
attityd till kulturen. Det är verksamhetens roll att få barnen införstådda i att deras 
kulturella bakgrund inte ska påverka möjligheten till individuella val av exempelvis 
vänner, sätt att tänka och åsikter. Men för att detta ska fungera behöver barnen göras 
medvetna om att friheten till egna val ska gälla alla så länge det inte kränker eller 
skadar någon. Lahdenperä (2004) belyser att gemensam omtanke, överseende, 
jämlikhet och social rättvisa är bland de etiska betydelserna som vanligtvis 
förkommer som mål för en interkulturell uppfattning och sätt att arbeta i fostran och 
undervisning. 
 
Fortsättningsvis poängterar Ladberg (2003) att det inom varje kultur finns det i sin 
tur kulturella skillnader vilket är bra att vara medveten om. I varje familj kan 
skillnaderna vara hur känslor visas och hur det talas om känslor. Benckert m.fl. 
(2008) menar vidare att mötet med människor som har andra synsätt än den man 
själv har är lärorikt. Det är betydelsefullt att förskollärarna i förskolan reder ut sina 
egna uppfattningar, detta på grund av att vi människor tar saker och ting i vår miljö 
för givet utan att reflektera över varför.  
 

2.2Attityder och normer 
På varje arbetsplats skapas enligt Kernell (2002) en kultur där det finns outtalade 
förväntningar och attityder som förväntas följas av dem som arbetar där. Detta kan 
både vara på gott och ont. Arbetslaget bör ha en medvetenhet kring vad följderna blir 
av dessa outtalade förväntningar och attityder samt vad det för med sig. Det behövs 
en konstant dialog kring frågor som berör detta för att kritiskt granska sin roll i 
förhållande till andra individer. Att se det som en pågående process som utgör 
arbetslagets grund och vad de förmedlar utåt i form av de verbala och icke-verbala 
signalerna. För att inte hamna i olika fack för vad som förväntas av någon utifrån 
kulturell bakgrund bör det ges tid för att samtala om arbetet och intensionerna för 
verksamheten för att få en ökad förståelse för andras förväntningar. Då är det till 
fördel att låta olika människor med olika bakgrund arbeta gemensamt (Kernell 
2002). Attityder är något som varje människa bär på, såväl negativa som positiva. De 
attityder som var och en har är formade av föreställningar människan har kring olika 
fenomen och påverkas av känslomässiga och tidigare erfarenheter. Det som 
kännetecknar negativa attityder är bristen på korrekt information och kallas då för 
fördomar och kan i vissa fall uppfattas som genomtänkta, men å andra sidan även 
ogenomtänkta. Att förändra attityder kan vara svårt och uppfattas som hotfulla då det 
ligger oss så nära och anses vara en djupare del av den vi är som människa (Stier 
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2004). 
 
Einarsson (2010) definierar begreppet attityd och anser att det har med uppförande 
att göra, men det är inte uppförande utan snarare en beredskap, en tendens för ett 
visst handlingssätt. Författaren menar vidare att attityd kan innebära att vi reagerar 
gillande eller ogillande mot en särskild person, en grupp, ett språk, o.s.v. Stier och 
Sandström-Kjellin (2009) tar även upp att det finns ”tyst kunskap” som vi använder 
oreflekterat i vardagen. Denna kunskap kan finnas i till exempel som i form av 
symboler, innebörder och handlingar. Förförståelsen påverkar hur människan väljer 
att se på olika kulturer vilket färgar av sig i uppfattandet. 
 

2.3Språk 
Benckert m.fl.(2008) anser att den tidigt utvecklade språkutvecklingen är 
betydelsefull för alla barn. Samtliga barn i världen utvecklar ett förstaspråk, det finns 
även barn som utvecklar ett flertal språk under sina barndomsår. Utvecklingen av 
flerspråkighet är däremot inte självverkande. För att barnen ska utveckla sin 
flerspråkighet är det vårdnadshavarna som måste ta ställning till vad de vill med 
barnens språkutveckling, samt i vilken grad och i vilken omfattning de själva är redo 
att gynna denna progression. Vårdnadshavarnas beslut och verksamma språkarbete 
bygger grunden för barnets pågångna språkutveckling. När barnet sedan börjar på 
förskolan har pedagogernas attityd till och kunskap om flerspråkighet en viktig del. 
Vidare menar Einarsson (2010) att en individs första språk är oftast en stark markör 
av hens identitet. Genom att tala sitt förstaspråk är för det mesta det betydelsefullaste 
sättet att framhäva sin identitet i sig själv och sin härkomst.  
 
Enligt Benckert m.fl. (2008) går alla barn igenom varierande skeden i sin 
språkutveckling. Författarna menar att för de flerspråkiga barnen är framträdande 
olika språk dominerande under olika skeden beroende på graden av språkstimulans, 
inspiration och omvärldens inställning. Det är betydelsefullt att fundera på att språk 
är en färskvara och är i behov av få närig för att inte försvinna. En additiv och 
gynnsam inställning till flerspråkighet och mångfald betyder däribland att 
verksamheten ser över vilka resurser som finns till användning och att 
organisationen ordnar fram betydelsefulla kunskaper som krävs för denna 
arbetsuppgift. Författarna menar att det är viktigt att pedagoger får rätt stöd och 
kvalifikationer för att genomföra läroplanens avsikter att exempelvis jobba 
interkulturellt med engagemang. Det är essentiellt att pedagogernas saknad av till 
exempel fortbildning och kompentensförbättring tillfredsställs. 
 
Ladberg (2003) belyser att med hjälp av språket kan vi kommunicera med andra 
människor och göra oss förstådda. Om vi inte har ett gemensamt språk uppkommer 
begränsningar i att kommunicera vilken kan skapa en känsla av ensamhet och 
utanförskap. De som är uppväxta med att tala mer en ett språk växlar mellan språken 
i olika situationer precis som en som talar ett språk anpassar sitt språkbruk till olika 
situationer. En fördom som finns om flerspråkiga är att de genom att blanda flera 
språk skapar en konkurrans mellan språken vilket skulle innebära att det hämmar 
språkutvecklingen. Att en person blandar språk kan uppfattas som att den inte kan 
hålla isär språken när det i själva verket handlar om att de inte har alla orden i sitt 
ordförråd. När det gäller föräldrar kan det uppstå en oro när det visar sig att barnet 
lärt sig ord på ett annat språk och att det blir på bekostnad av sitt modersmål. Genom 
att barnet utvecklas i sitt modersmål gör de att de lättare kan ta till sig det nya 
språket. Som hjälp till barnets språkliga utveckling kan modersmålsläraren, om den 
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hör ett ord som saknas på det språket, utan att rätta upprepa och utvidga det barnet 
har sagt. Vi måste även komma ihåg att det krävs ansträngning att lära sig och 
använda ett nytt språk vilket gör att det för barnet kan vara skönt att få vila i sitt 
modersmål.  
 
Benckert m.fl (2008) hävdar att något som skulle vara gynnsamt är att 
modersmålslärare tar sig tid i början av terminens start och planerar tillsammans 
med samtliga pedagoger och tar upp målsättningar för den tillkommande terminen 
samt att i slutet av terminen granska arbetet. Modersmålsläraren bör vara åtkomlig i 
frågor som rör enskilda barnets behov, samtal med vårdnadshavare och vara delaktig 
i gruppens sammansvetsning, samt verksamhetens utformning. Författarna menar 
att nyttan med att ha en flerspråkig pedagog i verksamheten gynnar bland annat 
språket, men pedagoger får likaså mer kunskap i barnets och vårdnadshavarnas 
kultur. Vidare menar Kernell (2002) att det är viktigt att ta hänsyn och anpassa språk 
och attityd mot barn i olika åldrar och kulturell bakgrund för att de lättare ska förstå 
sin omvärld. Genom att röra sig mellan de olika skillnaderna i traditionerna 
synliggörs olika förmågor som påverkar varje enskild situation. Reflektion kring detta 
gör oss medvetna om det som sker beror på mig som individ, omgivningen, 
barngruppen eller om det beror på tradition. Men som tidigare tagit upp formas våra 
attityder av det vi blivit uppväxta med. Det påverkar hur vi väljer att se på barnet och 
reagera i olika situationer. Det är viktigt att ta hänsyn till barnens behov och visa att 
deras erfarenheter och förförståelse har betydelse och utifrån denna kunskap 
utveckla deras tankeprocesser. Till detta krävs från lärarens sida en vilja att skapa en 
relation till barnet för att lättare kunna veta hur läraren ska möta barnet. Benckert 
m.fl. (2008) menar att ett sätt för förskollärarna att utveckla barnets språkliga 
utveckling är att vid till exempel sagoläsning ta reda på barnets förkunskaper för att 
på så sätt ta reda på vart barnet befinner sig och utifrån det skapa möjlighet för 
fortsatt utveckling. 
 
2.4Utmaningar som uppdagats i tidigare redogörelser 
Enligt Skolinspektionen (2010:16) behövs en verksamhet som är anpassad till varje 
barn samt ge bästa möjliga förutsättningar för barnets språk och kunskapsutveckling. 
I undersökningen som Skolinspektionen gjorde visade det sig att den kunskap som 
personalen har är mest i form av generell kunskap, som exempelvis att det i 
barngruppen finns barn som har utländsk bakgrund, samt vilket land och språk 
barnen i gruppen kommer ifrån inte är tillräcklig. Skolinspektionen menar att det 
saknas dialog och diskussion på grund av att det inte tas till vara på barnens lärdomar 
och erfarenheter. Utifrån detta skapas det inte tillräckligt med förutsättningar för 
barnen att få sammanhang i det som händer och förmedlas då de kan ha svårigheter 
att relatera till detta utifrån tidigare erfarenheter. 
 
Vidare visar kvalitets undersökning gjord av Skolinspektionen (2010:16) att det finns 
brister i både när det gäller mångfaldsfrågor, samt kompetens kring flerspråkighet i 
förskolan. Detta visar på att för att det ska ske en utveckling krävs det från ledning 
och personal en förändring i inställning när det gäller mångkulturalitet men även en 
medvetenhet för vad som behövs för att ändra sitt arbetssätt och beteende. 
Granskningen lyfter vikten av att personalen behöver i större utsträckning skaffa sig 
mer kunskap om barnens behov och tidigare erfarenheter och använda dem i 
verksamheten. Utifrån barnens språkliga- och kunskapsutveckling behövs ett 
samspel med andra individer för att barnen ska få en ökad förståelse och 
sammanhang när det gäller både språket och kunskapsnivå, vilket leder till att deras 
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modersmål blir en integrerad del i deras utveckling. För att detta ska ske 
framkommer det i undersökningen att det krävs kompetensutveckling i form av 
kvalificerad utbildning, samverkan mellan förskolor till skillnad från punktinsatser 
från kommunens sida. Något som vidare saknas är samverkan mellan kommuner och 
förskolor/skolor emellan. Då förskolan ska sträva efter att alla barn ska få samma 
möjligheter skapas det även brister utifrån boendesegregation som kan leda till att 
barn med annan kulturell bakgrund hamnar i utanförskap menar Rubenstein och 
Tallberg(2000).  
 
Ellneby (2007) menar att det är svårt ange vad som är kultur. Det är så naturligt för 
oss hur vi uppför oss att vi inte tänker på att våra åsikter och vanor är en del av vårt 
kulturmönster. Kultur kan vara vårt vis att stå, gå, hur vi pratar, klädsel, ger uttryck 
åt ilska och glädje, vårt uppförande m.m. Även empati är ett betydelsefullt 
karaktärsdrag för att begripa och agera demokratiskt. Om barn ska kunna få större 
förståelse för ett demokratiskt synsätt måste de ha kunskap i att olika individer kan 
uppfatta saker på olika vis, det ena sättet är inte sämre den andra. Ett exempel som 
tas upp är att i den svenska kulturen ses måltiden som en plats för att äta medan det i 
andra kulturer ses som ett tillfälle att umgås. Skillnader finns även mellan olika 
kulturer när det gäller hantering av överträdelser.  
 
I sin studie har Ellneby (2007) även fått fram i resultat några utmaningar som en 
förskollärare kan möta i sitt arbete med mångkulturella barn och föräldrar när det 
gäller exempelvis kläder. Barn har inte alltid lagom med kläder på sig eller med sig 
till förskolan. Ett annat dilemma kan vara i möte mellan föräldrar och personal vilket 
kan försvåras genom att vi själva sänder en mängd signaler som vi inte reflekterar 
över beroende på vilken kultur vi kommer ifrån. Ellneby (2007) tar upp fall som kan 
tydas annorlunda. Att ta i hand när man hejar kan anses som djupt förolämpande av 
den andres integritet, speciellt av individer av olika kön. Andra fall är att bland annat 
barnen helst inte ska äta själva, de kan bli fläckiga, enligt föräldrarna. Att ha en 
ribbstol i lekhallen kan för många föräldrar anses farligt, och om ett barn gör sig illa 
under dagen kan personalen mötas av panikutslag, det som vi anser är småsaker kan 
uppfattas att personalen inte bryr sig om deras barn. Författaren menar att det 
behövs ett bra samarbete med föräldrar för att nå en samsyn. Självklart är det 
omöjligt att lära sig alla kulturella skillnader, men det som är av vikt i liknande 
situationer är att som lärare vara medveten om dessa kulturella skillnader och inta ett 
nyfiket förhållningssätt mot kulturella möten(Kernell 2002).  
 
3. Metod  
Syftet med examensarbetet är att ta reda på hur förskollärare tänker kring arbete 
med mångkulturalitet, samt vilka erfarenheter de har kring detta. Vi har valt att 
använda oss av kvalitativ ansats. Anledningen till att vi inte valt att använda oss av 
kvantitativ forskning är att den bygger mer på onyanserad bedömning än går på 
djupet som även Stukát (2005) belyser. 
  
3.1Datasamlingsmetod  
Datasamlingsmetoden för att undersöka förskollärarnas tankar och erfarenheter med 
mångkulturalitet skedde genom intervjuer, där vi ansåg att intervjuformen skulle ge 
oss ett djupare och mer nyanserat underlag för studien när det gäller förskollärarnas 
tankar och erfarenheter. Hade vi valt att använda oss av enkäter där det funnits 
färdiga svarsalternativ kunde vi ha gått miste om viktig information. Stukát (2005) 
hävdar att ett av det betydelsefullaste och mest vanliga arbetsverktyget inom 
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utbildningsforskning är intervjun. Vi har i detta fall valt att använda oss av semi-
strukturerade intervjuer där vi har haft en färdig lista med frågor som utgångspunkt. 
Denscombe (2009) menar att vid semistrukturerade intervjuer har intervjuare en 
iordningställd lista med frågor som ska behandlas och besvaras. Genom att göra en 
semistrukturerad intervju får respondenterna möjlighet att utveckla sina tankar och 
erfarenheter, svaren är öppna och där respondenten har chans att förklara sina 
synpunkter (Denscombe, 2009). Anledningen till att vi använde oss av färdiga frågor 
och höll oss till ordningsföljden av dessa var att vi skulle få liknande underlag i allt 
insamlat material, vi ställde därför inga följdfrågor. Detta även till hänsyn när 
materialet skulle analyseras, vilket skulle ge oss en tydligare översikt av innehållet, 
där vi lättare kunde göra jämförelser mellan de underlag vi fått in. Fördelen enligt 
Stukát (2005) med intervjuer är att man kan intervjua många personer under en kort 
tid. Vidare skriver författaren att nackdelen med denna metod är att den sätter stora 
krav på frågorna. 
 
3.2Urval  
I vår undersökning valde vi att intervjua åtta stycken förskollärare med 
förskollärarutbildning, som arbetar på olika förskolor som både har en hög och låg 
andel barn som kommer ifrån en annan kultur. Vid intervjuundersökningar menar 
Stukát (2005) att antalet informanter inte får bli för hög för att det ska kunna göras 
en djupare analys av informanternas uppfattning. Detta på grund av att 
bearbetningen av materialet blir för tidskrävande. Samtliga informanter härstammar 
från Sverige och har varit verksamma i yrket allt ifrån tre till trettiosju år. Alla 
informanterna var kvinnor där variationen av erfarenhet i arbete med 
mångkulturalitet varierade. När det gäller urval menar Stukát (2005) att i en 
kvalitativ studie är det viktiga att finna variationer i uppfattningar vilket vi hade i 
åtanke när vi tog kontakt med de olika förskolorna. Vi är medvetna om att det 
insamlade datamaterialet kunde sett annorlunda ut om vi valt andra informanter. 
 
Förskola A: Sammanlagt 19 barn varav 12 med annan kulturell bakgrund 

Förskola B: Sammanlagt 20 barn varav 13 med annan kulturell bakgrund 

Förskola C: Sammanlagt 20 barn varav 6 med annan kulturell bakgrund 

Förskola D: Sammanlagt 20 barn varav 18 med annan kulturell bakgrund 

Förkola E: Sammanlagt 18 barn varav 16 med annan kulturell bakgrund 

Förskola F: Sammanlagt 20 barn varav 6 med annan kulturell bakgrund 

Förskola G: Sammanlagt 21 barn varav 3 med annan kulturell bakgrund  

Förskola H: Sammanlagt 18 barn varav 2 med annan kulturell bakgrund 

 
3.3 Genomförande  
Vi började med att åka ut till olika förskolor för att dela ut missivbrevet (se bilaga1) 
och boka tid för intervju. Det var lätt att boka dessa då informanternas intresse 
väcktes efter att de läst missivbrevet, varav några valde att höra av sig vid ett senare 
tillfälle för att få tid på sig att samtala med kollegor kring frågor som vem i 
arbetslaget som skulle kunna ställa upp på intervju. Alla intervjuer skedde i avskilda 
arbetsrum som förskolläraren hade valt ut där vi kunnat sitta ostört. Bjørndal (2005) 
menar att det är betydelsefullt att intervjuaren visar både intresse och en god attityd.  
Under intervjun var vi båda närvarande då den ena intervjuade medan den andra 
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antecknade intervjun. Svårigheterna med detta blev att det var svårt att få detaljrikt 
material i form av anteckningar, men vi valde detta utifrån att vi hade tanken att det 
skulle bli en mer avslappnad atmosfär och att informanten inte skulle vara orolig för 
hur länge materialet skulle finnas kvar för bruk. Bjørndal (2005) menar att en fördel 
med anteckningar är att det kan uppfattas som mindre skrämmande än en 
bandspelare för informanterna som intervjuas, medan bandspelare å andra sidan 
säkrar mer kompletta och exakta data. Innan intervjun gick vi åter igenom med 
informanten att allt skulle ske anonymt där platser och namn inte skulle förekomma i 
studien. De informanter som ingick i studien fick avbryta intervjun när som helst 
samt att de att de inte behövde svara på frågor om de inte ville. Intervjuerna utgick 
från våra förbestämda frågor (se bilaga2). När vi utformade intervjufrågorna tänkte vi 
på att det var viktigt hur vi valde att utforma dessa för att de inte skulle ge en bild av 
en bakomliggande värdering utan ge informanten möjlighet att svara på frågan 
utifrån egna tankar. Intervjufrågorna anpassade vi även efter att de skulle ge 
utrymme för breda svar. Vi tog även hjälp av studiens frågeställningar när vi 
utformade intervjufrågorna för att kunna koppla det införskaffade materialet till 
studien syfte.  
 
Som vi nämnt tidigare utgick vi från fasta frågor som vi ställde i samma ordningsföljd 
till alla informanter, men att vi använde oss av öppna frågor istället för förbestämda 
svar som informanterna fick välja på. Intervjuerna pågick mellan 30-50 minuter. Vid 
intervjun hade den ena av oss med sig papper och penna samt anteckningsblock, 
medan den andra koncentrerade sig på att intervjua. Efter varje intervju renskrev vi 
materialet på datorn, för att på lättare sätt kunna läsa och analysera materialet i 
efterhand. Vi gick även igenom materialet efter intervjun tillsammans för att se om vi 
missat något eller behövt lägga till något i intervjun. Informanterna erbjöd att vi 
kunde höra av oss om det fanns oklarheter kring frågorna vi ställt under intervjun. 
 
3.4 Databearbetning och analysmetod 
Efter att intervjumaterialet skrivits in på datorn gick vi tillsammans igenom, 
jämförde och samtalade kring det införskaffade materialet för att se skillnader och 
likheter i kring det innehåll vi fått. När vi diskuterade och analyserade materialet var 
vi medvetna om att det var viktigt att vi inte lade in egna värderingar i 
informanternas svar utan försökte hålla ett distanserat förhållningssätt till materialet 
för att få ett så sanningsenligt forskningsresultat som möjligt. Sjöström (1994) menar 
att vid tolkning av material är det viktigt att se innehållet ur olika perspektiv samt 
pröva olika förklaringar för att komma till ett närliggande resultat som ses som mest 
rimligt. När vi började titta på det insamlade materialet försökte vi se hur 
datamaterialet kunde kopplas till vårt syfte och frågeställningar i studien. Efter detta 
försökte vi se om det fanns genomgående likheter och skillnader samt vilka faktorer 
som hade påverkan och betydelse för detta. 
 
3.5 Reliabilitet och validitet 
Eftersom vår undersökning bygger på informanternas tankar och erfarenheter finns 
det svårigheter i att säkra reabilitet och validitet. Med validitet menas att om det i 
stor grad finns data som överensstämmer med varandra när olika metoder används 
kan det ses som att resultatet har en större validitet (Bjørndal, 2005). Vi anser att 
reabiliteten samt validiteten i vår studie hade gett en missvisande bild av 
förskollärarnas erfarenheter kring arbete med mångkulturalitet, om vi valt färre 
intervjupersoner. När det gäller intervjufrågorna känner vi att de har gett oss ett 
större helhetsperspektiv på förskollärarnas arbetssituation genom att vi valt att ställa 
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fler frågor under varje kategori. Vidare belyser Denscombe (2009) begreppet 
reabilitet som betyder hur nära forskningsinstrumentet forskarna är samt om 
resultatet i studien hade sett annorlunda ut om någon annan person hade genomfört 
den. Denscombe (2009) menar att det för kvalitativa forskare inte finns något 
fullkomligt vis att visa att de har ” fått det korrekt”. Vi anser att vi inte kan påverka 
eller säkerhetsställa ifall vi har fått rätt eller fel information som kunde ha varit till 
nytta i vår undersökning.  
 
Vi anser att vi för reliabiliteten i studiens resultat har gjorts på ett rättvist och troget 
sätt utifrån den kunskap och erfarenhet vi har sedan tidigare, men vi är medvetna att 
det finns faktorer som påverkar studiens resultat som till exempel informanternas 
och vår dagsform. Även tolkningar av frågor, frågornas utformning samt den yttre 
miljön kan påverka resultaten. Bjørndal (2005) menar att kvaliteten på den 
information intervjuaren får genom en intervju är beroende av klimatet man lyckas 
skapa i samtal med respondenterna. En viktig förutsättning är att klimatet ska 
kännas lugn samt en bra kommunikation. Tidspress och störande omständigheter 
inverkar på dialogen negativt. Därför är det bra om samtalet kan föras i en avskärmad 
miljö som möjligt. Vi anser att förutsättningarna för att genomföra intervjuarna i en 
lugn miljö var god, då varje förskollärare valt en plats för intervjun där vi fick sitta 
ostört samt att fokus endast låg på det gemensamma samtalet.  
 
Vi har en medvetenhet kring att resultatet i studien kan ha sett annorlunda ut om vi 
valt andra informanter samt att det är oundvikligt att vi som forskare inte är helt 
neutrala när vi analyserar för det vi ser och tolkar utifrån intervjusvaren påverkas av 
vår egen referensram. Eftersom vi valde att gå igenom våra enskilda 
intervjuanteckningar direkt efter intervjun gav det oss möjlighet att se om vi haft 
liknande tolkningar och uppfattningar kring svaren för att i annat fall kunna få ett 
förtydligande kring missuppfattningen av informanten. Om vi hade använt 
bandspelare som dokumentation skulle vi fått ett mer detaljrikt innehåll av material 
för resultatet. 
 
3.6 Etiska ställningstaganden  
I vår studie har vi rättat oss efter etiska ställningstaganden som vetenskapsrådet 
(2002) skriver om, det handlar om fyra allmänna huvudkrav på forskning som man 
som intervjuare skall utgå ifrån vid inskaffande av information vid rapportskrivning 
eller forskning.   
 
Informationskravet går ut på att forskaren har till uppgift att informera dem som 
deltar i studien om den aktuella forskningsuppgiftens intentioner. Informanterna 
som medverkar har även rätt att få veta om att det är frivilligt att delta samt att de har 
tillstånd att avbryta sitt deltagande när som helst. Slutligen har informanterna rätt att 
få veta att all material och information endast används i forskningssyfte. Detta togs 
till hänsyn genom att vi åkte ut till olika förskolor och hade med oss ett missivbrev 
där de stod vad syftet med studien är. Vi var även noga med att tala om ännu en gång 
innan intervjun att intervjun endast kommer användas i forskningssyfte. 
Intervjudeltagarna fick också information om att vi kommer att vara två stycken 
under intervjun där den ena kommer att anteckna medan den andra kommer att 
intervjua. 
 

Samtyckeskravet innebär att de som deltar i studien har rättighet att själva avgöra 
och besluta över sin medverkan. Av några förskollärare fick vi samtycke med en gång, 
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efter att de hade läst missivbrevet medan andra skulle fundera samt höra av sig. Vi 
var noga även här att tala om för informanterna att de fick avbryta sin medverkan när 
som helst eller välja att inte svara på någon fråga. 
 
 
Konfidentialitetskravet går ut på att de som deltar i undersökningen ska ha insikt 
om att det är i förtroende och utomstående kan inte ta del av faktamängden. Detta 
informerade vi förskollärarna första gången vi kom ut med missivbrevet men även 
innan och efter intervjun. Vi informerade att varken namn, ort eller vilken förskola vi 
intervjuat kommer att nämnas.  
 
Nyttjandekravet innebär att all material samt personer som deltar i studien endast 
används i forskningssyfte.  Detta har vi tagit hänsyn både i Missivbrevet samt att vi 
talat om för förskollärarna både före och efter intervjun att arbetet endast kommer 
att användas i forskningssyfte.  
 
4. Resultat 
Nedan kommer resultat att presenteras genom kategorier, dessa kategorier är 
mångkulturalitet, interkulturellt lärande, föräldrar och kompentensutveckling. I 
resultatdelen kommer tolkningarna även illustreras av citat.  
 

4.1Mångkulturalitet 
Utifrån förskolelärarnas erfarenheter framkommer det att erfarenheten varierar allt 
ifrån två till tjugo års erfarenhet. Förskollärarna uttrycker även att erfarenheterna ser 
olika ut beroende på när och i vilket område de tidigare arbetat i. En informant ansåg 
att arbetet med mångkulturalitet varierar även beroende på hur låg/hög andel barn 
med en annan kulturell bakgrund det finns i barngruppen.  

Jag har mycket erfarenhet eftersom jag har jobbat på områden där det har 
funnits mycket invandrare. 

Intervjuerna visar att de flesta förskollärarna förhåller sig till det pedagogiska 
uppdraget som finns inom läroplanen gällande mångkulturalitet, genom att de lägger 
fokus på allas lika värde oavsett kulturell bakgrund.  

Hur vi jobbar? Jaa..just nu arbetar vi med en plan för kränkande 
behandling…vi jobbar med frågor som rör mångkulturalitet just nu. Där 
har vi diskussioner och det är viktigt… vi vill föra över på barnen, att vara 
stolt över sitt ursprung 

Några pedagoger använder sig av olika artefakter för att mångkulturalitet samt 
interkulturalitet ska bli en del utav deras verksamhet, de använder bland annat en cd 
som heter 12 olika språk samt böcker. En pedagog belyste också att det är viktigt att 
modersmålslärare som kommer in i verksamheten mer ska vara en del av 
verksamheten, istället för att komma och ta med ett barn och spela spel utan något 
syfte. Det är även viktigt att visa för föräldrar att deras språk är värdefullt och gynnar 
språkutvecklingen menade en förskollärare. En annan förskollärare kände att vissa 
föräldrar har blivit försvenskade och det är då viktigt att barnen inte glömmer sitt 
modersmål. 
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Vissa föräldrar är lite ”försvenskade” de får inte glömma sitt modersmål 

Kulturella möten sker enligt alla förskollärare utom en hela tiden i mötet med andra 
människor. Den enskilda informanten svarade att kulturella möten sker då barnen 
reser och vill berätta om det.  

När barnen reser och sedan vill berätta om resan. 

Två av informanterna har upplevt stora skillnader i hur det ses på kläder och mat då 
det i många fall varit svårt för föräldrar att hitta en balans i hur mycket och lite kläder 
barnet ska bära under olika årstider då de inte har erfarenhet av det svenska vädret. 

Jämt. Maten är det största. Barnen som tidigare fått halal slaktat får nu 
vegetariskt. Barnen ser att de får olika mat. Sen är det här med extra 

kläder. Alla tycker inte att det är okej att barnet lånar kläder från förskolan 
om de inte har med sig extra. Då gäller det för oss i personalen att 

informera föräldrarna när det inte finns extra kläder och de behöver fylla 
på här på förskolan. 

Gällande frågan vilken roll förskoleläraren har i dessa kulturella möten fick vi av de 
flesta till svar att det är viktigt att vi bemöter och är lyhörda för andra kulturer.  

Att vara lyhörd. Att förstå att alla inte tänker likadant. 

Några ansåg att det är viktigt att vi tar upp varandras olikheter i exempelvis när det 
gäller mat, religion och härkomst och ser det som en tillgång i gruppen.  

Att uppmärksamma. Det kan vara att barn tar upp vad de sett på 
nyheterna, om krig till exempel. Då pratar vi om hur det kan se ut i andra 

länder. 

En förskollärare menade på att det gäller att bemöta föräldrarna på ett respektfullt 
sätt, men det gäller även enligt pedagogen att föräldrar förstår att vi har vissa regler i 
Sverige som vi måste förhålla oss till, exempel enligt pedagogen är att det inte är okej 
att aga barn.  

En informant beskrev en kulturkrock vid en skogsvistelse där barnets reaktion hade 
varit annorlunda om förskolläraren hade haft en insikt om barnets tidigare 
erfarenheter när det gäller skogen. 

Jag har ett exempel där vi skulle gå till skogen. För oss är skogen mysig, 
men för flickan som var med hade skogen en helt annan innebörd. För 

flickan var skogen ett ställe att gömma sig.  

4.2Interkulturellt lärande 
Hur det skapas en lärande miljö där alla barnen är inkluderade svarade majoriteten 
att de använder sig av konkret material som bilder och artefakter vid vardagliga 
situationer som samling och sagoläsning. Några informanter tog även upp att de 
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arbetade medvetet med gruppindelning för att främja barnens språkliga utveckling 
och delaktighet i verksamheten. 

Det gäller att ha en tillgänglig miljö där barnen kommer åt materialet utan 
att de hela tiden behöver ha hjälp. Vi arbetar mycket med att dela in oss i 

mindre grupper. Vi är tre personal och vi brukar oftast dela in oss i mindre 
grupper. Det gör att vi har lättare att se alla barnen och att alla får samma 
möjligheter. Vi sitter även en vuxen vid varje bord när vi äter, annars kan 

det bli att de vuxna bara pratar med varandra. Det gäller att hitta en balans 
i språket. När vi gör aktiviteter tillsammans använder pratar vi svenska, 
men i leken pratar de ofta sitt eget språk. Barnen vilar i sitt egna språk i 

leken. 

När det gällde svårigheter/ möjligheter kring arbete med mångkulturalitet svarade 
två informanter att de inte mött stora svårigheter utan sett mångkulturalitet som 
berikande och att alla har samma värde oavsett vart vi kommer ifrån. 

Nästan bara positivt, möjligheterna de berikar… viktigt att barnen är 
medvetna om att alla inte är lika som mig själv, alla kan inte lika mycket 
som mig själv, men alla har ett värde oavsett.  

Däremot ansåg resterande sex informanter att uppfostringsfrågor och språkliga 
svårigheter har förekommit där det finns kulturella skillnader hur vi ser på detta samt 
hur långt föräldrarna kommit i språkliga utvecklingen. 

Svårast är när jag möter föräldrar som håller med när man pratar och sen 
visar det sig att de inte har förstått. Medvetenheten kring kulturella 

skillnader ser jag inte så mycket hos barnen. Har vi tillfällen som vi vill 
vara helt säkra på att informationen kommer fram så tar vi hjälp av tolk. 

De kan även ta med informationsbrev eller lappar till SFI (svenska för 
invandrare), och få hjälp med att förstå innehållet. En gång när vi skulle ha 
picknick på förskolan fick en förälder med sig lappen till SFI. När vi sedan 

skulle träffas så kom de föräldrarna med ett stort fat med frukt och ett 
annat fat med fikabröd som de bjöd till alla. Alla andra satt vid sina bord 

med sitt eget fika. Det fick mig att tänka till att det finns skillnader i 
kulturer hur vi bjuder till. 

Informanterna sade att de skaffade material som ska bemöta behov som 
mångkulturalitet förutsätter på olika sätt. Det var allt från att de gjort material själv 
och använt internet till hjälp samt föräldrar och biblioteket i införskaffande av 
böcker. Även att några utgår från barnens intressen och behov när det gäller inköp av 
material. Det framkommer även i en intervju att det finns en önskan att kommunen 
ska ordna så att enkäter som är riktade till föräldrar ska finnas på flera språk än vad 
det gör idag. De ekonomiska förutsättningarna påverkar även inköp av material 
menar två av informanterna. 

Vi har exempelvis alla värdens almanacka där det står när det är ramadan, 
bajram och högtider som firas, på detta sätt har vi koll på ledigheter och 

högtider. Vi har konkret material, böcker som beställd genom reklam som 
vi får. Vi samarbetar med biblioteket, de har språkböcker, som vi även ger 
till föräldrar så att de får läsa till sina barn, det är svårt för oss att läsa när 
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vi inte kan språket. Men de flesta föräldrar vill klara sig själva… vi får 
mycket hjälp av vår tolk också. 

4.3 Föräldrar kontakt 
Kontakten med föräldrar med annan kulturell bakgrund svarade informanterna att 
den var god då de tog hjälp av både tolk och kroppsspråket för att förtydliga det som 
sägs i mötena då det finns stora variationer i hur mycket föräldrarna kan det svenska 
språket. 

Lättare med de föräldrar som kan mer svenska. De som inte kan språket så 
bra måste jag vara mer tydlig. Svårigheter med orden hämta och lämna. I 

vissa språk finns det bara ett ord för det, har jag lärt mig. Vid mer utförliga 
samtal tar vi in en tolk, som till exempel utvecklingssamtal. Det är ganska 
lätt att boka tid för tolk. Man får använda mycket kroppsspråk också. Sen 

kan det finnas någon som kan ett annat språk men ändå inte förstår då det 
finns olika dialekter i samma språk. 

När det gäller föräldrarnas engagemang i verksamheten fick vi till svar att de flesta 
föräldrarna var engagerade och nyfikna, men att några önskade mer intresse från 
föräldrar men hade samtidigt förståelse för att de inte var så insatta i det svenska 
systemet. 

Ja alla vill och är nyfikna, förskolan är ett otroligt bra tillfälle att lära 
känna andra. Det är med förskolans personal många föräldrar först 

försöker med sitt språk. det borde finnas en öppen förskola där föräldrar 
kan träffas och möta andra… det är inte lätt att lämna ifrån sig sitt barn om 

man aldrig har gjort det tidigare, tänk att du har burit ditt barn runt 
ryggen och suttit i en grotta och sen plötsligt lämna ifrån sig barnet…inte 

lätt, det är viktigt att visa respekt. 

4.4 Nyckelkompentenser och deras utvecklingsområden 
Informanterna svarade att ett bra förhållningssätt, kunskap om andra kulturer och 
att ständig öppenhet för utveckling är kompetenser som anses vara viktiga i arbetet 
med mångkulturalitet. 

Ja eh..jag tänker att man behöver ha mötet med människor och då spelar 
de ingen roll om man är från Sverige eller en annan kultur. Vi har också 

gått något som heter ICDP – ett slags grundförhållningsätt att vi finns där, 
och vill lyssna. Sen är det väll aldrig fel att ha kunskap. Vi har pedagoger 

som har kommit från förskolor där de har många barn från en annan 
kulturell bakgrund som har kommit ut och berättat lite om olika saker. Sen 

är de väl bra att ha lite koll... jag menar geografiskt... 
omvärldsorientering... 

Majoriteten av informanterna hade enligt egen utsago intresse för 
kompetensutveckling. Men de hade erfarenhet av att ekonomiska förutsättningar 
begränsade möjligheterna för kompetensutveckling kring mångkulturalitet. 
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Vi har haft planeringsdag i Stockholm där vi har varit i Rinkeby och haft 
studiebesök. Vi har varit till moskén så vi har gjort en del, men det var för 
flera år sedan. 

Totalt sex av de åtta informanterna ansåg att deras avdelningschef inte bidrar och 
uppmuntrar kompetensutveckling kring mångkulturalitet utifrån ekonomiska 
förutsättningar som finns på varje enhet. 
 

Eftersom att det inte finns mycket pengar så har det inte blivit så mycket 
kompentensutveckling de senaste av åren. Som jag sa förut, det 
ekonomiska styr. 

Två informanter angav att de har haft mycket diskussioner kring mångkultutalitet på 
möten. De bedömde att deras chefer var engagerade i mångkulturella frågor och att 
de även vill engagera sin medarbetare. 

Mm... varje fall vår förskolechef. Vi har just nu haft diskussioner på möten 
om mångkulturalitet och hon ifrågasätter och vill få igång diskussioner. 

Hon vill få oss och tänka till, hon kan också komma med kloka 
visdomsord... för att få oss att tänka i de banorna. 

Informanterna sade också att en medvetenhet om varandras olikheter hade 
utvecklats så successivt. Olikheterna berikar verksamheten. 

Jag träffar barn och föräldrar överallt. Det finns närmare idag än förr. Det 
handlar om att ge och ta i olika kulturer och att det är berikande. Att 
kunna läsa av när någon inte förstått det man sagt. Nyttigt att förstå hur 
det känns med utsatthet och utanförskap. 

Tre av åtta informanter ansåg att de hade tillräckligt med kompentenser varav de 
övriga önskade mer kompetens. De informanter som svarade ja, har kompentens 
genom erfarenhet, studiebesök i Rinkeby, de har besökt en moské samt föreläsningar 
kring mångkulturalitet.  

Nej det har man väl aldrig. Jag vill lära mig hela tiden 

5. Resultatanalys och resultatdiskussion  

5.1. Metoddiskussion  

Vi valde att genomföra intervjuer med förskolelärare då vi ansåg att det skulle ge oss 
ett nyanserat underlag för vår studie. Genom att vi inte träffat eller kände någon av 
informanterna sen tidigare gjorde att vi kunde hålla ett mer professionellt 
förhållningssätt till informanterna under intervjuerna. Vi anser ändå att vi genom 
vårt förhållningssätt kunde skapa en bra miljö under intervjuerna som vi tror har 
inverkat på att informanterna kände sig öppna och trygga i att dela med sig av sina 
erfarenheter. Valet av metod vid intervjuerna när det gäller införskaffande av 
material för analys anser vi gav oss ett bra underlag, även om vi inte använde 
bandspelare. Att vi valde använda oss av kvalitativ intervjuform var att vi inte skulle 



15 
 

färga av egna värderingar och attityder under intervjuerna. Detta är något som 
Denscombe (2009) belyser som en av rådande princip vid införskaffande av data 
material genom kvalitativ intervju där den som intervjuar inte ska lägga in egna 
fördomar. Genom semi-strukturerade frågor gav det oss en möjlighet att få 
nyanserade svar från informanterna kring egna erfarenheter.  

5.2 Svårigheter och Möjligheter i arbete med mångkulturalitet  

Förskollärarnas erfarenheter av att arbeta med mångkulturalitet varierar. De 
erfarenheter som förskollärarna har är relaterat till områden i kommunen där det 
skiljer sig hur hög eller låg andel invandrare som bor inom förskolans 
upptagningsområden. Utifrån detta tolkar vi att det som framkommit i intervjuerna 
är att informanterna på monokulturella förskolor uttryckt en tydligare önskan att få 
in detta mer i verksamheten för de ansåg att de få barn de har med annan kultur har 
blivit försvenskade på grund av barnens föräldrar har anammat den svenska 
kulturen. Som Rubenstein och Tallberg(2000) tar upp har boendesegregation en 
betydelse för i vilken utsträckning det arbetas med mångkulturalitet i förskolan. Vi 
tolkar detta som att det på de förskolor som är mångkulturella sker arbete med 
mångkulturalitet mer naturligt till skillnad från de förskolor som har en låg andel 
barn med en annan kulturell bakgrund. Genom att arbeta i en mångkulturell förskola 
där förskollärarna dagligen möter mångkulturalitet kan det leda till att personalen 
ställs inför fler utmaningar som kräver uppdatering och utveckling kring den egna 
kompentensen. Stier och Sandström-Kjellin (2009) menar att interkulturell samt 
social kompentens är något som förväntas av lärare i dagens mångkulturella samhälle 
då Svensson (2009) menar att flerspråkigheten i Sverige har ökat.  

För att stärka barnets identitet har informanterna uttryckt att det är viktigt att 
föräldrar förstår värdet i användandet i sitt modersmål. Detta tar även Einarsson 
(2010) upp som menar att barnets identitet är kopplat till det egna språket och där 
förskollärarens attityd och kunskap om flerspråkighet är en viktig del. Som vi tidigare 
belyst kan förskollärarnas erfarenhetsgrad kopplas till hur mångkulturell förskolan 
är, vilket påverkar förskollärarnas förutsättningar att i vilken omfattning de arbetar 
med mångkulturalitet. Utifrån vår studie kan vi dra slutsatsen att förskolelärarna är 
medvetna om vikten av den egna kulturen, men även hur viktigt det är att få behålla 
den egna kulturen. Detta gäller även hur betydelsefullt språket är.  

5.3 Nyckelkomptentenser och kompentensutvecklingsområden 

Förskollärarna uttryckte att de har stött på svårigheter i arbete med mångkulturalitet 
när det gäller uppfostringsfrågor samt språkliga svårigheter då det finns kulturella 
skillnader hur vi ser på olika vardagliga situationer samt hur långt barn och föräldrar 
med utländsk bakgrund kommit i den språkliga utvecklingen när det gäller det 
svenska språket. Ladberg (2003) belyser vidare att det finns en missuppfattning 
kring flerspråkighet, där många har en uppfattning om att flera språk skapar 
konkurrens mellan språken, vilket skulle leda till att det hämmar språkutvecklingen. 
Benckert m.fl. (2008) menar att språket är en färskvara och måste användas aktivt 
för att inte försvinna. Detta missförstånd kan ofta uppfattas av föräldrar då de har en 
föreställning att det blir på bekostnad av det egna modersmålet. En förskollärare 
belyste vikten av att barnen i leken får använda sitt modersmål för att vila i sitt eget 
språk, vilket även Ladberg (2003) menar är betydelsefullt för barnet då det är en 
kraft ansträngning att använda ett nytt språk. Vår tolkning av intervjuerna visar på 
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att de flesta informanterna använder sig av enkla medel som artefakter och 
kroppsspråk för att gynna språkutvecklingen, men även för att förenkla 
kommunikationen med barn och föräldrar. Det som framkommit i studien är att 
svårigheterna, enligt informanterna med att barnen använder sitt modersmål i 
verksamheten, är att som lärare inte förstå allt som sägs. Detta kan leda till att det 
kan vara svårt att se om kräkningar sker mellan barnen. Det är då viktigt att kunna 
läsa av kroppsspråk och ansiktsuttryck för att försöka få en uppfattning om vad som 
sker i situationen enligt informanterna.  

Informanterna anser att de har en bra kontakt med föräldrarna. Något som 
framkommer i studien är att det dock sker språkliga missförstånd, när det gäller den 
dagliga kontakten som exempelvis vid hämtning och lämning. Informanterna tar 
hjälp av kroppsspråk vid kommunikation med föräldrar för att vara så tydliga som 
möjligt, samt bygga på den dagliga föräldrakontakten. Stier (2004) anser att 
förskollärarens attityd har också en inverkan i mötet med föräldrar då det påverkar 
hur man väljer att agera i mötet och situationen. Vi drar även en slutsats då det gäller 
missförstånd mellan personal och föräldrar som visar på att de flesta stött på 
liknande dilemman då det gäller uppfostringsfrågor, barnens klädsel beroende på 
väder och kulturella skillnader där krockar sker om inte reflektion skett. Även Ellneby 
(2007) tar upp att det inte är en självklarhet att alla vårdnadshavare har förståelse för 
syftet med verksamhetens olika aktiviteter, ett exempel kan vara att vårdnadshavare 
inte har förståelse för utvistelesen på förskolan. Ett sätt att lösa detta enligt 
författaren är att fråga vårdnadshavaren vad som kan göras för att de ska bli mindre 
oroliga. Detta kan vi koppla till en av informanterna som berättade om en 
skogsvistelse, som ledde till missförstånd då barnet och föräldrarna har en annan 
erfarenhet av att vara i skogen. Kernell (2002) belyser vikten av reflektion både kring 
sin egen förhållningsätt och hur det förhåller sig till andra individer samt situationer, 
för att på så sätt möta barnet på ett respektfullt sätt.  

När det gäller möjligheterna med kommunikativa möten mellan personal och 
föräldrar nämner flera av informanterna att de tar hjälp av tolk samt lärare som 
arbetar med svenska för invandrare. Benckert m.fl (2008) tar upp att 
modersmålslärarens roll behöver utvecklas och bli mer involverad i verksamheten 
utformning redan vid terminstart. I intervjuerna har de visat sig en medvetenhet 
kring språkets betydelse både för barnets identitet till den egna kulturen men även 
det nya språket och hur de två ska närma sig varandra för att utvecklas parallellt. 
Som Stier (2006) tar upp behövs det en utveckling kring sociala och interkulturella 
kunskaper från förskollärarens sida för att skapa en miljö som är trygg för alla barn 
där de vågar använda sig av sitt modersmål.  

Vi tycker även att det är viktigt att poängtera att några inte ser några svårigheter utan 
hävdar att olikheterna är berikande. Möjligheterna för att gynna 
mångkulturalitet/interkulturalitet på ett bra sätt, visar resultatet på att det är upp till 
varje förskola samt ledning att reflektera kring hur stor vikt och engagemang 
förskollärare lägger kring både när det gäller införskaffandet av material samt 
kompentensutveckling. Vidare menar författaren Ellneby (2007) att det är viktigt att 
vi arbetar med barnen kring frågor som rör likheter/olikheter för att främja en 
empatiskt och demokratiskt förhållningsätt, detta uttrycker även informanterna. 
Enligt Lpfö98/10 ska förskolan vila på ett demokratiskt grund som innebär barnens 
förmåga till empati, samt öppenhet och respekt för olikheter i människors levnadsätt 
och åsikter.  
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5.4 Kompentensutveckling kring arbete med mångkulturalitet  

Informanterna ansåg att bra grundförhållningsätt gentemot alla kulturer ska ses som 
berikande i mötet med människor, samt ta stöd av läroplanen där mångkulturalitet 
ingår tillsammans med värdegrunden som innefattar allas lika värde när det gäller 
arbete med mångkulturalitet. Lahdenperä (2004) hävdar även att verksamhetsplaner 
och arbetsplaner ska användas som verktyg för att visa på verksamhetens arbetssätt, 
författaren tar då upp att en viktig punkt är att föräldrar och modersmålslärare ska 
vara en del av verksamheten. Även om förskollärarna skulle få mer kunskap om 
andra kulturer menar Ladberg (2003) att det är viktigt att komma ihåg att det finns 
kulturella skillnader inom varje kultur.  

Det framkom även att en större andel informanter uttryckte att de inte hade 
tillräckligt med kompentens och att det fanns utvecklingsområden kring arbete med 
mångkulturalitet. Det ansåg då att det var viktigt att få stöd av ledningen, samt att 
kommunen ska ta sitt ansvar när det gäller frågor som berör mångkulturalitet. I 
förskollärarens arbete anser några informanter att genom synliggörande av varandras 
olikheter möjliggör det för barnen att se att olikheter berikar. Som Ellneby (2007) tar 
upp kan det leda till fördomsfria barn om verksamheten arbetar med 
mångkulturalitet dagligen och inte endast som ett ovanligt inslag då och då. Den 
kompentensutveckling vi fått fram i intervjuerna är att arbetslag i olika förskolor 
tidigare samarbetat genom att delge varandras erfarenheter, de har även gått vissa 
föreläsningar. Det allmänna intrycket är att kompetensutveckling varit begränsad av 
ekonomiska förutsättningar och prioriteringar inom kommunen. Skolinspektionen 
(2010:16) visar att de finns brister när det gäller frågor om mångkulturalitet samt 
kompentens kring flerspråkighet, för att utveckling ska ske krävs de ett 
ansvarstagande och ändring kring förskollärarnas samt ledningens inställning när det 
gäller arbetsätt och beteende kring frågor som gäller mångkulturalitet och 
flerspråkighet. Informanterna i vår studie har även belyst samarbete förskolor 
emellan som skett, men som upphört på grund av tillkommande uppgifter som ingår i 
förskollärares arbete men även tidsbrist. För att detta ska ske framkommer det i 
undersökningen gjord av Skolinspektionen (2010:16) är att det krävs 
kompetensutveckling i form av kvalificerad utbildning men även samverkan mellan 
förskolor till skillnad från enstaka föreläsningar då och då från kommunens sida. De 
hävdar vidare att samverkan mellan kommuner och förskolor/skolor emellan bör 
öka, till skillnad från hur det ser ut i dagens förskolor.  

5.5 Diskussion  

När vi har gjort denna studie har vi sett att det finns skillnader i erfarenheter när det 
gäller arbete med mångkulturalitet och interkulturalitet. Detta anser vi har koppling 
till samhällets segregering utifrån andelen barn med annan kulturell bakgrund som 
finns i förskolan Då studien visar att förskolor som är placerade i områden med en 
liten andel invandrare arbetas det inte med mångkulturalitet i samma utsträckning 
som på en förskola där det finns en hög andel invandrare. Vi anser att detta inte ska 
ses som ett hinder för arbete kring mångkulturalitet, utan som vi sett i studien behövs 
det ett samarbete mellan förskolor där det ges tid och möjlighet för reflektion och 
utveckling i förskollärarnas kompentenser. Vi anser även att det behövs reflektion 
och insikt av varje enskild förskollärare kring den egna kulturen och hur den förhåller 
sig till andra kulturer. Detta är något Stier och Sandström-Kjellin (2009) tar upp är 
förutsättningar som behövs när det gäller kulturella möten. Detta gäller även den 
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enskilda förskollärarens syn och engagemang för utveckling och synliggörande av 
frågor som rör arbete med mångkulturalitet. Bozarslan (2001) menar att alla 
förskollärare förr eller senare kommer möta barn med en annan kulturell bakgrund, 
vilket gör att vi vill belysa att frågor och arbete kring mångkulturalitet behöver få 
större utrymme i förskolans verksamhet. 

Studiens resultat kan vi tolka att det uppstår dilemman när olika kulturer möts. 
Förskollärarna har upplevt kulturella skillnader. Som vi tidigare nämnt kan olika 
dilemman, som kulturella skillnader när det gäller uppfostringsfrågor och praktiska 
saker som kläder. Det gäller även barnens språkliga utveckling och språkets påverkan 
när det gäller mötet mellan förskollärare, barnen och föräldrar. Ett nära samarbete 
förskolor emellan, där personal för att ta del av varandras erfarenheter kan bidra till 
ökad kunskap kring arbete med mångkulturalitet. Här kan vi dock se att det behövs 
utveckling kring modersmålslärarnas roll i verksamheten, här anser vi att genom att 
modersmålsläraren skapar ett närmare samarbete och får större insikt i 
verksamhetens förutsättningar kan det gynna förskollärarnas möten med barn och 
föräldrar med en annan kulturell bakgrund. Som Einarsson (2010) menar har barnets 
första språk en stark påverkan på barnets identitet. Därför anser vi att utveckling 
kring hur förskollärare tar vara på barnens modermål, vi anser att det är 
betydelsefullt då det stärker barnets identitet och synen på sin egen härkomst. 
Benckert m.fl. (2008) menar vidare att förskolläraranas attityd och kunskap om 
flerspråkighet är en viktig del när det gäller att främja barnets språkutveckling och 
identitet. Som Kernell (2002) anser även vi att förutom kunskap om flerspråkighet 
behövs det även skapas en relation till barnet från förskollärarens sida. Detta utifrån 
att om du har kunskap om barnets förkunskaper och tagit reda på vart barnet 
befinner sig i den språkliga nivån kan det skapas gynnsamma förutsättningar för 
fortsatt utveckling och lärande.  

Vidare ser vi utifrån studiens resultat kring kompentensutveckling att det som 
Skolinspektionen (2010:16) även belyst är att det inte räcker med punktinsatser för 
att det ska bli en naturlig del av verksamhetens innehåll. Som vi bedömer behövs det 
ett engagemang av både avdelningschef samt ansvarstagande från kommunens sida, 
där man tar upp och ger plats åt frågor som rör mångkulturalitet i vårt samhälle. Som 
även Benckert m.fl. (2008) tar upp kring betydelsen av rätt stöd när det gäller arbete 
med interkulturalitet för att förskollärare ska kunna genomföra läroplanens avsikter, 
behövs fortbildning och kompentensförbättring. Det handlar även om hur 
kommunen och varje enskild enhet väljer att lägga de ekonomiska prioriteringarna. 
Den komplexitet som förskollärarensroll har idag visar på att alla dessa faktorer som 
vi nämnt påverkar varandra där det ena inte utesluter den andra, utan kräver ett 
samspel mellan alla involverade parter.  

5.6 Nya forskningsfrågor  

Denna studie bestod av ett fåtal informanter vilket gjort att vi är medvetna om att vi 
inte kan utifrån resultat fastslå att ett fenomen förhåller på ett visst sätt utan 
påverkas av olika faktorer som ekonomi, förhållningssätt, attityd och intresse kring 
arbete med mångkulturalitet.  

Det vi skulle vilja undersöka mer om vi skulle göra en fortsatt studie är att titta 
djupare på vilka likheter och skillnader det är i hur förskollärare arbetar i praktiken 
med mångkulturalitet. Detta skulle vi göra genom observationer i verksamheten. 
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En frågeställning vi skulle kunna använt oss av är: 

På vilket sätt skiljer sig arbete kring mångkulturalitet i förskolan utifrån andel barn 
med en annan kulturell bakgrund?  
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Bilaga 1 
 
Missivbrev 
Hej! 

Vi är två studenter, Maria Lindholm och Emina Batanovic, som läser sista terminen 
på lärarutbildningen på Mälardalens högskola. Vi arbetar med ett examensarbete 
med fokus på mångkulturalitet. Syftet med studien är att se hur det kan arbetas med 
mångkulturalitet i förskolan ur lärarens perspektiv samt svårigheter/ möjligheter i 
det dagliga arbetet. Då vi lever i ett mångkulturellt samhälle anser vi att detta är 
angeläget att belysa. 

Vi skulle därför vilja intervjua förskolelärare för att ta del av deras erfarenheter och 
tankar kring arbete med mångkulturalitet. 

Intervjun kommer att ta ca. 30-40 min där vi båda studenterna närvarar. Den ena 
kommer att intervjua och den andra kommer att anteckna intervjun. Inga namn eller 
platser kommer att framgå i intervjun utan förblir anonyma. Materialet kommer 
endast att användas i utbildningssyfte och respondenten kan avbryta intervjun när 
som helst. 

Vi hoppas att ni vill delta i studien! 

Mvh 

Emina Batanovic 076-7160547  

ebc10002@student.mdh.se  

 

Maria Lindholm 073-6568738  

mlm10001@student.mdh.se  

 

Handledare Mälardalens högskola Maja-Terttu Tryggvason  

marja-terttu.tryggvason@mdh.se  
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Bilaga 2 
 

Intervjufrågor 

Hur många år har du varit verksam i yrket? 

Hur många barn med annan kulturell bakgrund har ni i barngruppen? 

Vilka nationaliteter har ni i barngruppen? 

Hur länge har de varit bosatta i Sverige? 

Vad är mångkulturalitet för dig? 

Vilka erfarenheter har kring arbete med mångkulturalitet? 

På vilket sätt förhåller ni er till det pedagogiska uppdraget som finns inom läroplanen 
gällande mångkulturalitet? 

När anser du att kulturella möten inträffar? 

Vilken roll har du som pedagog i dessa situationer? 

Interkulturellt lärande 

På vilket sätt syns barnens bakgrund i barngruppen? 

Hur skapar ni en lärande miljö där alla barnen är inkluderade?  

Vilka svårigheter/möjligheter har du upplevt med arbetet kring mångkulturalitet? 

Hur utformar ni den vardagliga verksamheten utifrån införskaffandet av material 
med hänsyn till mångkulturalitet? 

Vad utgår ni från när du arbetar med mångkulturalitet? 

Föräldrar 

Hur upplever du kontakten med föräldrar med annan kulturell bakgrund? 

Är de föräldrarna engagerade i den dagliga verksamheten? 

Har du upplevt svårigheter i möten med föräldrar som har annan kulturell bakgrund? 

Fortbildning 

Vilka kompetenser anser du viktiga för att arbeta med mångkulturalitet? 

Uppfattar du att det finns ett intresse för kompetensutveckling kring 
mångkulturalitet bland personalen? 

Bidrar och uppmuntrar avdelningschefen kompetensutveckling kring 
mångkulturalitet? 

Om ja, på vilket sätt? 
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Om nej, vad prioriteras som kompetensutvecklande för personalen istället? 

Hur anser du att din yrkesroll har utvecklats i takt med den ökade 
mångkulturaliteten? 

Anser du att du har tillräckligt med kompetens kring arbete med mångkulturalitet? 

Övrigt 

Finns det något du vill tillägga som inte tagits upp i intervjun? 
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Bilaga 3 

Arbetsfördelning  
Vi vill börja med att poängtera att vi båda har varit lika engagerade och delaktiga i 

insamling av material, uppsatsens innehåll och utformning. Vi har genom arbetets 

gång tagit hänsyn till varandras åsikter och tankar, vilket underlättat arbetet genom 

respektfullt förhållningsätt gentemot varandra och övriga individer som varit 

delaktiga i arbetet.  

I den första delen, teori och tidigare forskning delade vi upp all litteratur där båda 

både sökte och skrev en egen del, för att sedan skriva ihop det. 

När det gäller insamling av data, valde vi att genomföra det tillsammans. Vi delade 
dock upp intervjuerna, att ena intervjuade medan den andra koncentrerade sig på att 
skriva de informanterna sa under intervjun. Detta gjorde vi varannan gång. 

Slutligen var vi väldigt noga med fördelningen när det gäller skrivdelen i hela 
uppsatsens utformning, vi tog även hänsyn till varandras åsikter när vi 
sammanställde resultat och analys. Vi är medvetna om att vi ser saker och ting på 
olika vis, därför gäller de att kunna respektera varandras tankar. Vi vill även 
poängtera att vi har suttit tillsammans nästan varje dag och varit lika delaktiga i hela 
arbetet.  

  

 


