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Studiens syfte var att studera interkulturellt ledarskap i förskolan och att få en 
djupare förståelse för pedagogernas upplevelser och kunskap om interkulturali-
tet och ledarskap. I studien deltog sex barnskötare och sex förskollärare från två 
förskolor med olika kontexter. Studien har utgått från en fenomenologisk an-
sats, kvalitativ metod och semistrukturerad intervjuform. Att sätta prefixet ”in-
ter” framför kulturellt ledarskap ger utrymme för tolkningar hos de flesta peda-
goger och att det blandas samman med förskolans värdegrundsuppdrag. Peda-
gogernas upplevelse och beskrivning av det interkulturella ledarskapet i försko-
lan handlar om organisatoriska och kontextuella frågor/utmaningar som segre-
gation, normer, regler, könsroller, tid och samverkan med föräldrar. Studiens 
resultat visar skillnader av pedagogernas erfarenhet och kompetens i att möta 
barn i ett mångkulturellt samhälle. Pedagogernas kompetens har erhållits via 
reguljär utbildning till barnskötare/förskollärare och via kurser/föreläsningar 
hos arbetsgivaren. Resultatet visar att ledarskapet i förskollärarrollen innebär 
ett tydligare ansvar för förskolans pedagogiska innehåll och verksamhetsut-
veckling. I slutsatsen framkom att studiens pedagoger som grupp inte erhållit 
förberedelse och kunskap i sin utbildning för att möta barn i ett mångkulturellt 
samhälle. 
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Möjligheten att genomföra den här studien gavs under det fjärde året på mas-
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handledning och även utmaningar. Tack för din positiva syn och att du trott på 
mig och min förmåga att klara av detta! För mig har själva uppsatsskrivandet 
varit en ”resa” och en utmaning. En resa som har varit spännande, tidskrävande 
och stundtals mycket intensiv. 
 
Till sist, ett stort tack till mina döttrar. Även ni har bidragit med glada tillrop 
och uppmuntran under hela magisteruppsatsens tillkomst. Under det här året 
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och ledarskap. 
 
Avslutningsvis vill jag belysa dessa ord: 
 
Erfarenhet är inte vad som händer oss, 
utan vad vi gör - av det - som händer oss. 
 
Aldous Huxley 
 
 
Efter dessa fyra studieår känner jag mig stärkt inför framtida didaktiska utma-
ningar! Allt i syfte att stärka barn och unga i deras utveckling och lärande… 
 
 
September 2015 
 

Annika Nilsson 
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Abstracts: 
 
The purpose of the study was to investigate intercultural leadership in the pre-
school and to gain a deeper understanding of the preschool teachers’ experienc-
es and knowledge regarding interculturality and leadership. Six child minders 
and six preschool teachers from two contextually diverse preschools participat-
ed in the study. The study is fenomenological to its attempt, with a qualitative 
method and the interviews have been conducted using a semi-structured inter-
view technique. To add the prefix ”inter” in front of cultural leadership gives 
most pedagogues the space to on their own interpret the conception, but, in 
most cases it is clear that the intercultural often blends with the everyday work 
regarding values and norms. The pedagogues’ experiences and descriptions 
concerning the intercultural leadership in the preschool is about organizational 
and contextual questions/difficulties like segregation, norms, rules, gender 
roles, time and co-operation with parents. The result of the study indicates dif-
ferences regarding the pedagogues experiences in meeting children in a multi-
cultural society. Their competence has been achieved via their regular teacher’s 
education and courses/lectures given, or, organized by their employer. The re-
sult shows that leadership regarding the role as a preschool teacher is implying 
a more distinct responsibility concerning the preschool’s pedagogical content 
and the development of the activity than the role of the child minder. As shown 
in the conclusion the pedagogues who have been participating in this study ha-
ven’t been given the preparation or tools in their own education in order to meet 
children in a multicultural society. 
 
 
Keywords: 
 
Intercultural leadership, preschool, multicultural, variety, intercultural 
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1. Inledning 
 
Samhället förändras med rörligheten av människor över nationella gränser.  I 
ett ständigt föränderligt samhälle påverkas också våra utbildningsverksamheter 
genom till exempel förskolan och barngruppernas sammansättning. Det aktua-
liserar min reflektion om förskolan som praktik, dess innehåll och också förstå-
else och beredskap att möta denna samhällsförändring. Förskollärare och 
barnskötare som själva utbildats för gårdagens samhälle utbildar och lägger 
grunden för morgondagens medborgare med hjälp av innehållet i dagens ut-
bildningssystem. 
 
Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 (Skolverket, 2010) beskriver 
den sociala och kulturella mötesplats som ingår i förskolans uppdrag: 
 

”Det svenska samhällets internationalisering ställer höga krav på människors 
förmåga att leva med och förstå de värden som ligger i en kulturell mångfald. 
Förskolan är en social och kulturell mötesplats som kan stärka denna förmåga 
och bereda barnen för ett liv i ett alltmer internationaliserat samhälle. Medve-
tenheten om det egna kulturarvet och delaktigheten i andras kultur ska bidra till 
att barnen utvecklar sin förmåga att förstå och leva sig in i andras villkor och vär-
deringar. Förskolan kan bidra till att barn som tillhör de nationella minoriteterna 
och barn med utländsk bakgrund får stöd i att utveckla en flerkulturell tillhörig-
het” (sid.6). 
 

 

I kunskapsöversikten Perspektiv på barndom och barns lärande (Skolverket 
2010, sid. 15) beskrivs att Sveriges lärare i förskola och skola har ett mycket vik-
tigt uppdrag och utan utbildning i världsklass klarar vi inte globaliseringens 
krav. Med det menas ökade krav på lärares yrkeskunnande i dagens mer diffe-
rentierade och segregerade skolväsende, där läraren som ledare för barn och 
ungas lärande ska möta dagens och framtidens allt mer komplexa verklighet. 
Allt större andel barn i förskolan har annat modersmål än svenska. Enligt Skol-
verket PM - Barn och personal i förskolan hösten 2013 är det 22 procent av 
barnen vilket är en procentenhet mer än år 2012. Tio år tidigare (2003) var det 
14 procent som hade annat modersmål. Gruppen 3-, 4- och 5-åringar har störst 
deltagande och i dessa åldersgrupper går nästan 95 % av barnen i förskolan 
(Skolverket, 2013). Den statistiken synliggör, att för många barn/familjer med 
olika kulturella bakgrunder, blir sannolikt förskolan en av de första offentliga 
verksamheter de möter i Sverige.  
 
Uppdraget och innehåll som lärare har således ändrats utifrån den samhällsför-
ändring som skett och kommer att fortsätta. I min reflektion reser det även frå-
gan om pedagogernas ledarskap i förskolan har förändrats till ett mer interkul-
turellt perspektiv. 
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2. Bakgrund 
 
I kapitlet presenteras en bakgrund, problemdiskussion, syfte och problem-
ställning. 
 
Samhällsutvecklingen har under lång tid haft en avgörande roll för vad som 
hänt i skolans värld menar Lorentz (2013). Författaren beskriver vidare att Sve-
rige befinner sig som samhälle i det vi kallar postmodernt.  Det postmoderna1 
tillståndet är resultatet av sociala, ekonomiska, teknologiska religiösa och ideo-
logiska förändringar och dessa har ägt rum sedan slutet av 1970-talet i hela 
världen. Några begrepp som kännetecknar den postmoderna tiden i Sverige 
(från cirka 1995) är globalisering, livslångt lärande, normlöshet, mångkulturali-
tet, sociala medier, språk som social konstruktion och irrationalitet. Begrepp 
som kännetecknar den moderna tiden i Sverige (från cirka 1905-1995) är till 
exempel nationalstaten, folkhemmet, enhetsideal, kollektivet, norm och fast 
standard. Det är dock viktigt att förstå att inte generalisera det postmoderna 
perspektivet i och med att skillnaderna är enorma för befolkningen i olika delar 
av världen (ibid.). Lahdenperä (2008) belyser att Sverige med migrationen av 
människor blivit mer mångkulturellt och multietniskt. Hårdnande global kon-
kurrens, teknikutveckling, nya former för samarbete och organisation ökar be-
hovet av flerkulturellt sammansatta nätverk, team och arbetsgrupper. Globali-
sering, internationalisering, migration och mångkulturalism är också en föränd-
ring i hela västvärlden. Kriser och krig är globala i det avseendet att det innebär 
allt fler flyktingar söker sig till andra länder och till Europa. De multietniska 
bostadsområden som finns i städerna benämns i dagligt tal som segregerade 
områden utifrån en politisk och ekonomisk måttstock. I dessa områden kan 
svenskar vara i minoritet och invånare som har rötter och tillhörigheter utanför 
Sverige och EU-området i majoritet (Lahdenperä, 2004). Från slutet av 1990-
talet har Sverige deklarerats som ett samhälle där mångfald är norm och in-
vandring ett naturligt och bestående inslag i samhällsbilden (Eilard, 2010). För-
fattaren hänvisar till Roth (1998) och Eklund (2008) som belyser vikten av att 
skolan får stor betydelse som mötesplats för de olika kulturerna och blir en av 
de viktigaste arenorna för kunskapsförmedling och attityd/påverkan. Den 
ökande mångfalden i samhället har för förskolans del blivit en stor utmaning 
som medfört nya krav och förväntningar (ibid.) 
 
Inom pedagogiken i Europa går att urskilja olika faser och hur dessa förhåller 
sig till elever med annat etniskt ursprung menar Goldstein-Kyaga och Borg-
ström (2012). Författarna refererar till Portera (2008) som beskriver faserna 
som assimilering fram till 1970-talet och därefter en period med att synliggöra 
skillnader/ likheter och att övervinna språkskillnader. Från 1980-talet kom in-
förandet av begreppet interkulturell pedagogik med ömsesidighet, inkludering, 
mänskliga rättigheter och demokrati. Portera (2008) menar att efter 11 septem-
ber 2001 är innehållet dialog över kultur- och religionsgränser och konflikthan-
tering. I samhällsförändringen som pågår kommer allt fler förskolor och skolor 
att få barn och elever med skiftande kulturell bakgrund. Lahdenperä (1999) re-
fererar till Paulin (1994) Den mångkulturella klassens didaktik som visade att 
lärare i mångkulturella klasser undervisade som om alla eleverna kom från Sve-
rige. Lahdenperä (1997) belyser även i sin egen forskning att en klass bestående 

                                                 
1 Postmodernitet förväxlas väldigt ofta med begreppet postmodernism, som mer är en beskrivning av en 

konstinriktning från början av 1900-talet (Lorentz, 2013). 
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av ett antal mångkulturella elever ofta definieras av lärarna som en klass med 
många invandrarelever. Det monokulturella perspektivet där svenskheten är 
utgångspunkten blir här en norm och mål för undervisningen. Om man definie-
rar en skola som multietnisk och mångkulturell till sin verksamhet anser Lah-
denperä (1999) att det borde rimligtvis förutsätta ett annat pedagogiskt inne-
håll, arbetssätt och en annan organisation som mer utgår från elevers olika kul-
turer och språk. Verksamhetsutveckling från monokulturellt till mångkulturellt 
är ett outforskat område där forskningen om lärarrollen går hand i hand med 
den mångkulturella skolutvecklingen. Ett utvecklingsområde för forskningen 
inom skolan är att utveckla kunskapsområdet ”lärandet och lärarrollen” i multi-
etniska skolor eftersom området med ett mångkulturellt perspektiv är nytt 
(ibid). 
 
Lunneblad (2006) poängterar även i sin avhandling Förskolan och mångfalden. 
En etnografisk studie på en förskola i en ett multietniskt område att inom pe-
dagogisk forskning finns inte så mycket skrivet om just förskolan i förhållande 
till det mångkulturella samhället. Däremot har ett intresse för dessa frågor vi-
sats inom etnologisk forskning. I sammanhanget av mångkulturell och interkul-
turell utbildning belyser Lunneblad problematiken med att oreflekterat använda 
teorier utvecklade i andra mångkulturella kontexter och hänvisar till Brantefors       
(1999). Dessa är inte alltid lätta att applicera på förhållanden i det svenska sam-
hället då teorierna utvecklats internationellt och kommer ur andra nationella 
kontexter och är färgade av specifika relationer mellan majoritet och minoritet. 
Lunneblad (2006) refererar till Callewaert som redan 1984 var en kritisk röst i 
sammanhanget om en mångkulturell utbildning och dess intentioner. Mångkul-
turell utbildning visar sig vara något som oftast ligger som en särskild del i ut-
bildningen istället för att vara grunden i densamma. Kulturella skillnader hos 
människor handlar inte om egenskaper hos personer som är olika utan om för-
hållanden mellan personer och grupper som skapar dessa skillnader. Callewaert 
(1984) menar vidare att det är viktigt att se svårigheterna med en mångkulturell 
utbildning och att all pedagogik sker utifrån en kulturell ståndpunkt som vunnit 
erkännande och legitimitet i majoritetssamhället. Utbildningsinstitutionernas 
dolda socialisation och explicita kulturförmedling bidrar till upprätthållandet av 
den dominerande kulturen och dess maktförhållanden (ibid.). Lunneblad 
(2006) refererar även till Hägerström (2004), Runfors (2003), Ljungberg 
(2005) som pekat på hur ”svenskhet” utgör en ofta outtalad men genomgri-
pande referensram i utbildningssystemet och blir på så sätt en arena för repro-
duktion av invandrarkunskap. Den kulturella mångfalden i utbildningens var-
dagliga praktik uppfattas som sådant som avviker i relation till vad som uppfatt-
tas som det vanliga och det ”svenska” (ibid.). 
 
I samhällsförändringen kan även lärarutbildningen lyftas i relation till ett 
mångkulturellt samhälle. I rapporten SOU (2005:56) Det blågula glashuset 
framkommer diskriminerande undervisningsmetoder som tyder på brister i lä-
rarutbildningen. Den bristande anpassningen av lärarutbildningen har också 
undersökts i andra länder i västvärlden. Ladson-Billings (2005) menar att våra 
lärarutbildningar är fyllda med vita enspråkiga medelklasskvinnor som kommer 
att ha ansvaret för undervisningen i skolor där barn och elever kommer från 
andra kulturella, språkliga, etniska och ekonomiska bakgrunder än dom själva. 
Rubinsteian Reich & Tallberg-Broman (2000) och Berthelsen & Karuppiah 
(2011) uttrycker att lärarstudenterna är dåligt eller felaktigt förberedda på den 
verklighet de möter och i för lite utsträckning tar upp etnicitets- och könsper-
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spektiv. Rubinstein Reich & Tallberg-Broman (2000) påpekar även brister i lä-
rarstudenternas handlingsberedskap och kompetens att omvandla teoretisk 
kunskap till pedagogiska överväganden. I SOU (2005:56) har det pekats på en 
spänning mellan kraven som ställs på lärarna i det nya Sverige, särskilt i de in-
vandrartäta områdena, och lärarstudenternas förberedelse att möta dessa krav. 
Lärare får ofta en roll som mer liknar socialarbetarens än den traditionella lära-
rens. De behöver bredare kunskap om samhället och sociala förhållanden samt 
stor flexibilitet och förmåga till perspektivbyten (ibid.). Berthelsen & Karuppiah 
(2011) påvisar från internationell forskning lärares kompetensutvecklingsbehov 
om mångkulturalism inom förskolan. Denna studie påvisar även den omedve-
tenhet som finns hos lärare om egna attityder, fördomar och övertygelser och 
hur dessa påverkar undervisning och lärande i förskolan (ibid.).  
 
I Sverige har utvecklingen av interkulturalitet ägt rum efter 1980 som ett ämne 
som främst handlat om interkulturell kommunikation och undervisning (Lah-
denperä, 2004). Begreppet interkulturell betecknar en handling, aktion och rö-
relser mellan individer. Ett interkulturellt synsätt och ledaskap behövs om en 
skolverksamhet vill hitta nya förhållningssätt till varandra i en mångkulturell 
verksamhet menar Lorentz & Bergstedt (2006). 
 
 
2.1 Problemdiskussion 
 
Som tidigare beskrivits möter förskolans pedagoger barn och föräldrar från 
olika delar av världen. Det väcker intresset för om de förändrade samhällsvillko-
ren också leder till förändringar av förskolans praktik och även ledarskapet hos 
de pedagoger (förskollärare och barnskötare) som arbetar i verksamheten. 
 
 
2.2 Syfte och problemställning 
 
Syftet med uppsatsen är att studera interkulturellt ledarskap i förskolan och få 
en djupare förståelse för pedagogernas upplevelser och kunskap om interkul-
turalitet och ledarskap. 
 
Uppsatsen har följande frågeställningar: 
 

 Vad är ledarskap för pedagogerna i respektive yrkesroll? 

 Hur upplever pedagogerna sitt interkulturella ledarskap? 

 Vilka föreställningar har pedagogerna om sin egen interkulturella kom-
petens för att möta förskolebarn i ett mångkulturellt samhälle?  
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3. Teoretisk referensram 
 
I kapitlet beskrivs interkulturell teoretisk referensram, tidigare forskning och 
begreppsdefinitioner. Den teoretiska referensramen utgår mer från forskning 
i skolan, eftersom forskning om interkulturellt ledarskap i förskolan har varit 
svår att finna. Kapitlet avslutas med en teoribakgrund omkring ledarskap. 
 
3.1 Interkulturalitet 
 
I språk- och kulturarvsutredningens huvudbetänkande Olika ursprung –  
gemenskap i Sverige (SOU 1983:57) introducerades begreppet interkulturell 
undervisning. Rekommendationer lyfter här fram i utredningen att använda 
termen som ett uttryck för ett behov av att använda ett nytt förhållningssätt till 
varandra i skolan (det vill säga invandrare och svenskar). Interkulturalitet som 
begrepp har pedagogiska forskare talat om sedan början av 1990-talet. Perspek-
tivet interkulturell betraktar alltid olika kulturer utifrån ett etnorelativt2 per-
spektiv i motsats till ett etnocentriskt perspektiv. Även Lahdenperä (2008) be-
skriver interkulturalitet som en handling, en process, ett gränsöverskridande 
och en interaktion. Begreppet som sådant refererar till ordet inter respektive 
kultur och där inter står för växelverkan eller mellanmänsklig interaktion och 
kultur i betydelsen att något är kulturellt, det vill säga meningssystem vilka ger 
ordning och inriktning i människans liv. Att befinna sig i en mångkulturell miljö 
behöver inte betyda att personer/kulturer möts eller interagerar med varandra 
utifrån definitionen interkulturell. Det kan betyda att människor i en stadsdel 
eller på en arbetsplats aldrig kommunicerar med varandra och miljön kan per 
definition vara mångkulturell men inte betraktas som en interkulturell miljö 
(ibid.). 
 
Det ömsesidiga – interkulturella – lärandet mellan elever av olika bakgrund har 
knappast lyfts fram i svensk skolforskning, allra minst i de tidiga åren anser 
Eilard (2010). I stället har minoritets- och/eller invandrarelevernas problem 
och brister varit i blickfånget. Det gäller även för den interkulturella undervis-
ningen som oftast ansetts vara undervisning om och för invandrarelever 
(Eklund, 2008). Succesivt menar Eilard (2010) har forskarnas blickar flyttats 
från brist-perspektivet och istället riktas mot majoritetsnormen. Därför uppma-
nar Eilard (2010) till både mer forskning och allmän debatt i Sverige om mång-
kulturalitetens inverkan på alla elevers (oberoende av kulturell bakgrund) socia-
lisations- och lärandeprocesser. Interkulturell lärarkompetens och interkultu-
rella relationer är en angelägenhet för alla barn (elever) i ett vidare perspektiv 
för hela det demokratiska samhället (ibid.). Eilard (2010) lyfter i detta sam-
manhang Eklunds (2008) synpunkt på att detta troligtvis har ersatts av värde-
grundsarbetet.  Interkulturalitet menar Lahdenperä (2008) är inte värdemäss-
igt neutral. Det består av att varje individ förhåller sig kritisk till sin egen histo-
ria, kultur och de kulturella drag som finns och att utveckla en kritisk självmed-
vetenhet. Olika kulturbundna antaganden behöver problematiseras och kon-
trasteras med andra synsätt. Kultur som en social konstruktion måste sättas i 
sitt sammanhang – samhälleligt, historiskt, globalt, organisationsmässigt, vär-
demässigt t ex – för att kunna förstås, analyseras och kritiseras. Lahdenperä 
belyser en nydanande aspekt av interkulturalitet (Mlekov och Widell, 2003) 
                                                 
2 En etnorelativ förståelse är motsatsen till en etnocentrisk förståelse, dvs. en förståelse som inte är base-

rad på egna och självcentrerade lösningar, utan på etniska bedömningar eller värderingar sedda ur ett 

jämförbart och relativerat värdeperspektiv (Lorentz, 2013). 
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som tar fasta på möjligheten att skapa något nytt, innovativt och där kulturella 
barriärer bearbetas och vidgas. 
 
 I licentiatuppsatsen En flerspråkig förskolas didaktik i praktiken lyfter Skans 
(2011) i sammanfattningen den problematik som kan finnas med att använda 
begrepp som interkulturalitet när begreppet i sig uppfattas olika av olika perso-
ner. Begreppet har med åren vidgats, men har sitt ursprung i förhållandet mel-
lan svenskar och invandrare (SOU 1983:57). Skans (2011) menar vidare att 
denna förändring av innebörden dock inte fått någon större genomslagskraft 
och i den mesta forskning om mångfaldsfrågor jämställs kulturskillnader eller 
olika kulturell bakgrund med etnicitet och att härstamma från olika länder. 
Tanken med ett vidgat innehåll i begreppet är en medvetenhet om att andra 
strukturella faktorer än etnicitet eller vilket land man kommer från kan påverka 
människors värderingar och normer lika mycket eller mer. Viljan att i ett be-
grepp väva samman en mängd olika strukturella faktorer kan dock leda till att 
vissa av dessa osynliggörs.  
 
Skans (2011) uttrycker att: 
 

”Grunderna för att arbeta interkulturellt är att inte diskriminera eller missgynna 
någon på grund av bakgrund. Alla de olika strukturella skillnaderna, kön, klass, 
etnicitet, funktionshinder och sexuell läggning, är maktordningar. Risken är att 
när interkulturalitet används som ett begrepp i syfte att motverka diskriminering 
i alla dess former, kan något perspektiv gå förlorat. För att skapa en tydlighet är 
den typ av samlingsbegrepp som interkulturalitet utgör svår att hantera och för-
stå” (sid.130). 

 
 

Begreppet interkulturalitet har kritiserats för att det implicerar mötet med mel-
lan två sinsemellan avskilda kulturer menar Goldstein-Kyaga och Borgström 
(2012). Författarna refererar till Eriksen (1999) som kritiserar Unescos skrift 
Our Creative Diversity för att de framställer olika kulturer som ”öar” trots sy-
nen på kultur som dynamisk. Hur begreppen mångkulturell och interkulturell 
uppfattas har alltså att göra med vad man lägger in i ordet kultur. En kritik som 
kan riktas mot begreppet interkulturalitet är att det ofta framställs som om in-
terkulturella relationer pågår mellan två jämställda parter. Dessa relationer är 
sällan jämlika utan präglas av en ojämlik maktrelation, där företrädare för ma-
joritetsbefolkningen vanligen har tolkningsföreträde. Politiska, ekonomiska, 
sociala och kulturella former bibehålls av företrädare från den dominerande 
kulturen. Den interkulturella diskursen blir därmed ofta blir retorisk, och det är 
ett problem som både lärare och forskare alltid måste hålla sig kritiska till 
(Goldstein-Kyaga och Borgström, 2012). 
 
3.2 Monokulturell – interkulturell organisation 
 
Lahdenperä (2004) beskriver att internationellt och i Sverige används olika 
termer och inriktningar inom det interkulturella kunskapsfältet, vilket kan vara 
förvirrande. Begrepp som mångkulturell, multikulturell, tvärkulturell, interkul-
turell, flerkulturell, tvåspråkig, internationalisering och globalisering används 
jämbördigt utan att dessa begrepp definierats. Samhällets och utbildningssy-
stemets utveckling är omöjligt att förstå under de senaste tvåhundra åren, utan 
att gå tillbaka till de grundläggande influenserna från den så kallade upplys-
ningen. Tesfahuney (1999) menar att västerländsk utbildning har utvecklats 
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under kraftiga influenser från kristendomens läror3, etik och moral och är djupt 
rotad i de allt mer ifrågasatta idéer och diskurser som formades och utvecklades 
inom upplysningen. Trots universalism och humanism utvecklades väster-
ländska utbildningssystem som monokulturella institutioner, färgade av det 
moderna och med ett eurocentriskt perspektiv och en expansionistisk syn på 
kunskap och världen. De universella och humanistiska idealen och i förläng-
ningen västerländsk utbildning som bärare av dessa ideal, har fungerat som 
maktinstrument för att pådyvla västerländska världsbilder, normer och ideal på 
”De Andra”. Vidare förslår Tesfahuney (1999) att utmana de dikotoma gräns-
dragningarna i monokulturell utbildning. Istället för att understryka gränser 
som vi/de, subjekt/objekt, kultur/natur, modern/primitiv, osv, så skulle utbild-
ningen istället betona det som är gemensamt och utgår ifrån en filosofi som syn-
liggör likheter, länkar, influenser och ömsesidigheten mellan människor och 
kulturer.  
 
De flesta organisationer och verksamheter i Sverige har idag mål som handlar 
om internationalisering, mångfaldsarbete, globalisering och integration av per-
soner med minoritets- eller utländsk bakgrund. Detta arbete har enligt Lahden-
perä (2008) varit aktuellt under lång tid men inte med speciellt lyckat resultat. I 
hennes analys av organisation och ledarskapsstudier beskriver hon de hinder 
som försvårar ett framgångsrikt mångfaldsarbete. Hon beskriver den kultur 
som är utvecklad i en organisation och om denna stödjer eller förhindrar mång-
faldsarbete som monokulturell, multikulturell och interkulturell organisations-
kultur. Det som är avgörande för en interkulturell organisationskultur är om 
dess medlemmar och ledare är medvetna om de fenomen som motverkar inter-
kulturalitet och ömsesidig kommunikation (ibid.). För att bli medveten menar 
Lahdenperä (2008) måste den rådande organisationskulturen kontrasteras med 
andra perspektiv och ögon. Som diskussionsunderlag kan tabell 3.2 användas, 
monokulturellt – interkulturellt tänkande i en organisationskultur. 
 
Monokulturellt Interkulturellt 
Homogenitet som norm och ideal Heterogenitet som utgångspunkt och 

resurs 
Mångfald som problem som ignoreras 
eller åtgärdas och hanteras 

Planering och rekrytering utifrån mång-
falden 

”Kulturell blindhet” Inkludering av det ”annorlunda” och 
nykomlingar 

Yrkessegregering/etnisk segregering – 
fasta grupper 

Mötesplatser för samverkan och interkul-
turell kommunikation – debatter och 
dialoger – öppet klimat motverkar 
grupptänkande 

Etnocentrisk kommunikation – vi och de 
andra – ”annorlundahet” 

Konflikter och motsättningar tydliggörs 
och hanteras 

Grupptänkande Lärande organisation med utvecklad 
problemlösningsförmåga 

Majoriteten har tolkningsföreträde Nytänkande och innovationer premieras 
”Kulturpoliser” som värnar om den rå-
dande organisationskulturen 

Komplementär hållning 

Byråkrati, anpassning och lydnad – chef-
skap - konformighet 

Kontinuerlig kompetensutveckling 

Kompensatorisk hållning  

                                                 
3 Jfr Skolverket, (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Skolans 

värdegrund och uppdrag, sid. 7. 
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Tabell 3.2  Kännetecknade för monokulturellt respektive interkulturellt 
tänkande i en organisationskultur (Lahdenperä, 2008, sid 33). 
 
3.3 Bärande meningssystem i en organisation 
 
I avhandlingen Invandrarbakgrund eller skolsvårigheter? (Lahdenperä, 1997) 
beskriver författaren de bärande meningssystem som finns i en organisation. 
Lärares uppfattningar och förhållningssätt kring barn med utländsk härkomst 
studerades i avhandlingen. Det ”bärande” innebär alltså att vissa meningssy-
stem kan betraktas som kulturbundna/kulturbärande och att de människor som 
ingår i en och samma etniska kultur uppfattar företeelser på likartade sätt. De 
kulturbundna uppfattningar och föreställningar kan således betraktas som mer 
eller mindre etnocentriska. För att tydliggöra detta måste individerna konfron-
teras med andra sätt att uppfatta och värdera en företeelse eller fråga. Lahden-
perä menar vidare att om barn/elever och lärare kommer från samma socioeko-
nomiska kontext är det troligen lättare för läraren att kunna leva sig in i barnens 
situationer och behov än om de skulle komma från olika kulturella kontexter 
och till och med från olika kontinenter. Forskningsresultatet påvisade variation-
er i förhållningssättet till elever med invandrarbakgrund och om läraren inte 
hade samma etnicitet som eleven var behovsanalysen i allmänhet etnocentrisk. 
Etniskt och kulturellt avstånd mellan lärare och elev kan utöka lärarens brist-
tänkande om eleven och dennes bakgrund menar Lahdenperä (1997). Avståndet 
kan även förstärka egenskapsuppfattningar när det gäller elevens situation. 
Från elever med invandrarbakgrund till mångkulturella elever, från kompensa-
torisk till komplementär hållning gentemot föräldrar, från invandrarforskning 
till interkulturell forskning är en ändring av meningssystem som hon förslår i 
sin avhandling. Bland annat beskriver Lahdenperä (1997) att den interkulturella 
forskningen studerar, till skillnad från invandrarforskningen, från en inter-
etnisk, inter-kulturell synvinkel där olika kulturella perspektiv (exempelvis ma-
joritets- och minoritetsperspektiv) samverkar och kompletterar varandra. Hon 
poängterar att där en skola arbetar interkulturellt i det mångkulturella sam-
hället utmanar den etablerade och ställer nya krav. Tvärvetenskapliga och 
mångkulturella forskningsansatser behövs som belyser företeelser även från 
olika synvinklar.  
 
En studie från två finska förskolor i mångkulturella områden visar att ”finskhet-
en” ses som en naturlig ordning att förhålla sig till i vardagen (Lappalainen, 
2006). I studiens intervjuer och vid andra informella diskussionstillfällen med 
förskolepersonalen framkommer en princip att människor som kommer till Fin-
land borde ”lära sig att leva som människorna gör i landet”, sid 108. Undersök-
ningen påvisar att mångkulturalismen långt ifrån innebär att integrera olika 
världsbilder, utan snarare reifierar kulturella skillnader och behandlar den he-
gemoniska kulturen som naturlig. Vidare framkom i den finska studien ett in-
tensivt arbete med att barnen utbildas i ”tidsmedvetande” som till exempel ka-
lendern, veckodag, månad, år och lämpliga kläder i förhållande till vädret. Lap-
palainen (2006) menar att definitioner av tid och rätten att styra tid är frågor 
att tänka på utifrån olika kulturers sätt att se på begreppet. Punktlighet definie-
rades som en finsk dygd och invandrare upplevdes ha en annan förståelse om-
kring tidsbegreppet (ibid). 
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3.4 Förskollärare- och barnskötares ledarskap i förskolan 
 
Två yrkesgrupper är verksamma inom förskolan, i direkt arbete med barnen, 
och det är förskollärare och barnskötare beskriver Riddersporre och Persson 
(2011). Förskollärare har högskoleutbildning och lärarexamen och ett tydligare 
pedagogiskt ansvar, medan barnskötare har gymnasieutbildning och är mer in-
riktad mot utveckling och omsorg. Forskning inom ledarskap i förskolan är 
otillräcklig trots att förskoleverksamheten är både omfattande och viktig menar 
Riddersporre och Persson (2011). Författarna hänvisar till en forskningsöversikt 
(Mujis med flera, 2004) som menar att det saknas en tydligare samverkan mel-
lan forskare när det gäller förhållningssätt till ledarskap för små barn. Det finns 
ingen tydlig linje eller teoribildning i forskningen och bristen på samlade be-
grepp eller teorier gör det svårt att jämföra olika studier med varandra (ibid.). 
 
Ledarskapet i förskolan har förtydligats i nya skollagen belyser Ivarsson Alm 
(2013). Ledarskapet har förändrats under årtionden och förskolan är en verk-
samhet som vuxit fram ur ett behov från det svenska samhällets sida, barnen 
ska ha en välfungerande ”barnomsorg”, medan föräldrarna arbetar eller stude-
rar. Den reviderade läroplanen för förskolan (Lpfö 98/10) har ytterligare stärkt 
att förskolan är barnens första skola – förskolan är en egen skolform och att 
barns lärande tillmäts allt större betydelse i förskolan (ibid.). Det ställs höga 
krav på förskolans lärare/personal utifrån läroplansuppdraget och det är ofta i 
de korta, men viktiga, mötena mellan människor som förskolans kvalitet avgörs 
menar Ivarsson Alm (2013). Det är en balansgång mellan att vara personlig och 
professionell och det behövs färdigheter i att möta barnen och dess vårdnadsha-
vare på ett förtroendeingivande sätt. Det är i dessa möten som verksamheten 
bedöms och det kan vara den bilden som föräldrarna tar med sig vidare och be-
skriver för andra (ibid.). 
 
Ledarskapet är i grunden en relation till andra människor och därmed en djup 
mänsklig företeelse menar även Lind Nilsson och Gustafsson (2006). Vem leda-
ren är som människa påverkar även relationerna till andra människor. Förfat-
tarna påvisar att reflektion av sin egen livshållning är betydelsefull och utan 
detta kan det vara svårt att ha ett öppet förhållningssätt i en tid som präglas av 
uppbrott och förändring. När ledarskapet är grundat i en humanistisk männi-
skosyn innebär det att man betraktar människan som en person med betydande 
möjlighet att påverka och forma sin livsmiljö och sina uppgifter. I tider av upp-
brott och förändring är den emotionella intelligensen en ovärderlig egenskap i 
ledarskapet. Med självkännedom och god relationsförmåga kan ledaren stå 
emot känsloutspel och bevara fokus på verksamheten (ibid). 
 
Självkännedom och självreflektion är viktigt för pedagoger i förskolan belyser 
Ponciano & Shabazian (2012). En medvetenhet hos pedagogerna om deras egna 
fördomar och stereotyper och den effekt det kan ha på deras undervisningsme-
toder. Författarna menar att professionell utveckling i förskolan stödjer det in-
terkulturella perspektivet och att lärare använder en komplex uppsättning fär-
digheter för att möta barn och familjer. Lärare förväntas bland annat öka bar-
nens känslighet för olika kulturer, familjesituationer, religiösa sedvänjor och 
språk. Ponciano & Shabazian (2012) belyser även den brist som finns i lärarut-
bildningen som sällan ger studenterna möjlighet till att lära, öva och få en dju-
pare förståelse för kulturella kontexter. Förändringen måste börja i den högre 
utbildningen och där nästa generation av lärare i förskolan utbildas. Det är av 
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avgörande betydelse för att skapa ett rättvisare utbildningssystem och ett rättvi-
sare samhälle (ibid). Zembylas och Lasonos (2010) menar i sin forskning att 
ledarens fokus i första hand riktas mot effektiva skolorganisationer och mindre 
mot ett arbete med sociala rättvise och attitydsfrågor inom skolan. Ett starkt 
ledarskap i en mångkulturell miljö innebär även att kritiskt granska organisat-
ionens egna rutiner och metoder och om dessa leder till att barn och elever fall-
ler genom ”nätet”. Författarna menar vidare att forskningsresultaten i studien 
är kontextuella (Cypern) men belyser att ledare och skolorganisationer måste 
utveckla inkluderande skolkulturer som gynnar utvecklingen för alla barn. 
Skolorganisationer måste även etablera starka band mellan skolan, föräldrarna 
och samhället (ibid.). 
 
Ledarskap är ett komplext fenomen och Lahdenperä (2008) menar att det inve-
steras mycket stora summor dagligen i olika typer av ledarskapskurser, utveckl-
ingsprogram och utbildningar över hela världen. Det finns en mängd olika litte-
ratur om ämnet som likt ”kokböcker” är utformade med tips och råd om ett gott 
ledarskap för en sund organisation. Dessa beskrivningar menar författaren 
grundar sig sällan på teoretiska antagande eller på en problematisering av de 
ideal, värden, idéer eller metaforer som står som modeller för tänkandet om 
ledarskap (ibid.). Lahdenperä refererar till Alvesson (2001) som menar att dessa 
modeller vi använder idag utgår från rationalitet, kontroll, effektivitet, produk-
tivitet och lönsamhet som ideal – egenskaper som är nyckelvärden i den väster-
ländska kulturen och särskilt i affärslivet. Eftersom ledarskap som kunskap i 
mångt och mycket utgår från kunskaper om management, kan man även över-
föra den rationella synen på människan och ha den endimensionella organisat-
ionen som ideal. Lahdenperä (2008) menar vidare att det är av stort värde att 
vidareutveckla en teoribildning för ledarskap som mer utgår från kontextu-
ella/kulturella sammanhang där ledarskap utövas. Ledarskapet behöver även 
kritiskt granskas utifrån de kulturbundna antagande som vi utgår ifrån och 
Lahdenperä har studerat teorier/ledarskap och strukturerat ledarskapsstudier-
na utifrån kontext, individ/ledaren och sammanhang. Hon belyser fyra olika 
perspektiv och utgångspunkter varav en ses som en social konstruktion där 
olika aspekter av kultur; såväl etniska som nationella kulturer, verksamhetens 
inre som yttre kulturer är det centrala i studier av ledarskapet. Sammanhanget, 
dvs. kulturen skapar ledaren istället för att utgå från att ledaren skapar ledar-
skapet.  
 
Kultur som en aspekt av organisationen talar man i regel om i ledarskapssam-
manhang. Lahdenperä (2008) refererar till både Alvesson (2001) och Norton 
(1997) om organisationskulturer. Dessa kan ses som ett överordnat begrepp för 
ett tankesätt som intresserar sig för kulturella och symboliska innebörder. Kul-
turen blir central när det gäller hur vi ska förstå beteenden, sociala företeelser, 
institutioner och processer och den ram inom vilka dessa fenomen blir begrip-
liga. Organisationskulturer kan även analyseras utifrån en synlig del, en skriven 
del och en outtalad del. Värderingar, normer, informell makt, grupperingar, re-
lationer, konflikter mellan grupper, statushierarkier, känslor, myter, idéer och 
omedvetna processer är några av de outtalade och osynliga delarna. Dessa finns 
inte nedskrivna och ifrågasätts sällan eller aldrig. För att verkligen påverka or-
ganisationskulturen måste den outtalade delen förändras och utvecklas (ibid.). 
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3.5 Ledarskap och interkulturell kompetens 
 
Lahdenperä (2008) beskriver en modell utifrån sin egen forskning om interkul-
turellt ledarskap som innehåller tre komponenter, förståelse av mångkultural-
ism/interkulturalitet, ledarens kvalitéer/kompetenser och ledarens intention-
er, åtgärder och handlingar. Alla delarna i modellen hänger samman för att 
kunna anlägga en kulturförändrande syn på ledarskap. Ledaren kan emellertid 
inte göra mer än vad omgivning/personal tillåter eller förstår och begränsas 
även av vad som anses vara eller inte vara ett problemtill exempel. Även leda-
rens egna kulturella horisont, dvs. den egna obearbetade etnocentrismen kan 
vara ett hinder och stå i vägen. Lahdenperä (2008) menar att förståelsen av 
mångkulturalism och det interkulturella är av stor vikt för ledarens intentioner 
och handlingar. Utan dessa interkulturella kompetenser eller kvalitéer är det 
inte heller möjligt att åstadkomma förändringar i organisationen etc (ibid.). 
 
Det är lärares yrkeskunnande, kompetens och förmåga att använda verksam-
hetens förutsättningar för att skapa ett samspelande klimat med barnen. Inter-
kulturell pedagogisk kompetens menar Lorentz (2013) består av tre olika di-
mensioner. Dessa består av kommunikativ kompetens, social kompetens och 
medborgerlig kompetens. Det förutsätter även att det finns en samspel- och in-
tegrationsprocess som för övrigt är en nödvändighet i varje läroprocess. Den 
kommunikativa kompetensen uppnås inte enbart genom att man kan många 
olika språk eller många ord på olika språk, den innebär att vi lär oss hur kom-
munikation med andra människor kommer till stånd, ser ut och artar sig i olika 
situationer. Det innebär även en förståelse av vad som skiljer sig åt i olika kom-
munikationsstrukturer mellan olika kulturer. Den kommunikativa kompetensen 
har stor betydelse när vi analyserar hur språk som social företeelse påverkar vår 
kunskapsutveckling. Den sociala kompetensen skaffar man sig genom att er-
hålla förmågan att hantera relationer mellan sig själv, andra personer och med 
samhället. Det är av vikt att även ha en förståelse av hur det postmoderna sam-
hället har påverkat fenomen som identitet, etnicitet, nationalitet, språk och sy-
nen på kunskap och lärande. Medborgerlig kompetens kan kort och enkelt be-
skrivas som ett regelverk om hur vi på ett demokratiskt sätt kan leva tillsam-
mans i vårt samhälle och det gäller för samtlig befolkning, även personer som 
nyligen flyttat till Sverige. Den interkulturella pedagogiska kompetensens tre 
dimensioner interagerar med varandra och är användbara i pluralistiska, mång-
kulturella, flerspråkiga och postmoderna samhällen (ibid). 
 
 
3.6 Sammanfattning av den teoretiska bakgrunden 
 
Kapitlet har behandlat de teoretiska utgångspunkterna för studien och dessa 
ligger till grund för kommande analys och diskussionsavsnitt i uppsatsen. Att 
till läsaren dela upp teoriavsnittet i begreppet ledarskap och interkulturalitet 
kändes naturligt för att få delarna mer tydligt i teoriavsnittet. Ledarskapet är i 
grunden relationellt beskriver flera forskare och pedagogernas självkännedom 
och självreflektion är viktiga för att kunna ha ett öppet förhållningssätt till 
andra kulturer och familjesituationer. Forskning om ledarskap inom förskolan 
är otillräcklig och både nationell/internationell forskning påvisar brister i lärar-
utbildningarna. Dessa ger sällan studenterna möjlighet till att få en djupare 
kunskap om kulturella kontexter och den verklighet som lärare möter i sitt yr-
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kesutövande. Det framkommer en forskningssynpunkt att interkulturell lärar-
kompetens troligen har ersatts av värdegrundsarbete inom skolorganisationer. 
 
Flera författare beskriver interkulturalitet som en process, ett gränsöverskri-
dande och en interaktion mellan människor. Komponenterna i interkulturellt 
ledarskap är förståelse för mångkulturalism/interkulturalitet, ledarens egna 
kompetenser som kommunikativ/social förmåga och att dessa ligger till grund 
för ledarens intentioner och handlingar i den egna organisationen. I ett föränd-
ringsarbete är det av stor vikt att ledaren har kännedom om den egna organisat-
ionskulturen och om denna främjar/motverkar interkulturalitet och ömsesidig 
kommunikation. För att kontrastera den egna organisationskulturen kan tabell 
3.2 användas som en modell för att öka medvetenheten om monokultu-
rellt/interkulturellt tänkande.  
 
Den forskningskritik som riktas mot interkulturalitet är att interkulturella relat-
ioner sällan är jämlika, utan präglas av att majoritetskulturen vanligen har tolk-
ningsföreträde. Mångkulturell utbildning visar sig vara något som oftast ligger 
som en särskild del i utbildningen istället för att vara grunden i skolorganisat-
ionen. All pedagogik sker utifrån en kulturell ståndpunkt som vunnit legitimitet 
och erkännande av majoritetssamhället. 
 
 
4. Metod 
 
Kapitlet presenterar uppsatsens vetenskapsteoretiska grund, ansats och me-
todval. Kapitlet avslutas med analysarbete i en kvalitativ studie. 
 
4.1 Val av vetenskapsteoretisk grund 
 
Till skillnad från annat kunskapssökande innebär forskning ett systematiskt 
sökande efter kunskap. Kunskapen måste också vara ny och inte bara en sam-
manställning av material som redan är känt. Att försöka upprepa tidigare publi-
cerat (och alltså inte nytt) resultat med syfte att bekräfta detsamma är också 
forskning. Upprepas resultaten ökar därmed sannolikheten för att slutsatserna 
är hållbara och vi får veta något som vi inte tidigare visste (Vetenskapsrådet, 
1:2011). Carlström Hagman (2006) beskriver i Metodik för utvecklingsarbete 
och utvärdering att inom vetenskapsteorin är det vetenskapen och forskningen 
i sig som är målet för intresset. Teorier utgör redskap i arbetet med att beskriva, 
förklara, förutsäga och kontrollera fenomen och skeenden. Exempelvis under-
söks olika vetenskapstraditioner samt vilka förutsättningar och problem som är 
förknippade med dessa. I sammanhanget blir då även frågor kring kunskapens 
väsen, människans kunskapssökande, verklighetens beskaffenhet och veten-
skapens metoder aktuella. Två vetenskapsinriktningar och traditioner är 
positivismen och empirism. Enligt positivismen betraktas verkligheten som lag-
bunden och forskningens syfte är att erhålla säker kunskap som kunna förklara, 
förutse och kontrollera företeelser. Det är våra sinnen och logiskt tänkande som 
positivismen betraktar som säkra källor och via logisk prövning kan betraktas 
som fakta. Empirismen utgår från en position, ett grundantagande att all kun-
skap härstammar från sinneserfarenheter (Hyldgaard, 2008). 
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4.2 Fenomenologisk ansats 
 
Den här studiens utgångspunkt är att få en djupare förståelse för pedagogernas 
upplevelse av sitt eget ledarskap i förhållande till ett interkulturellt perspektiv. 
Studien utgår från en fenomenologisk ansats med en beskrivning och analys av 
medvetandet och fokus på undersökningspersonernas livsvärld. Det är att för-
stå sociala fenomen utifrån personernas egna perspektiv och beskriva världen 
som den upplevs av dem menar Kvale & Brinkman (2014). Fenomenologin pas-
sar bra att använda när forskaren vill utgå från ett empiriskt material istället för 
en teori beskriver Fejes & Thornberg (2011). Fördelen med den fenomenolo-
giska metoden är att den effektivt får fram det utforskade fenomenets essens, 
det vill säga de mest väsentliga beståndsdelarna av ett fenomen (ibid.). Kvale & 
Brinkman (2014) refererar till Merleau-Ponty (1999) som menar att det viktiga 
är att beskriva snarare än att förklara eller analysera. Den här studiens empi-
riska material och dess tolkning kan bli en ny förståelse av fenomenet, interkul-
turellt ledarskap i förskolan. Studiens syfte är inte heller att söka absoluta san-
ningar. Studien kan vara ett stöd inför kommande kompetensutveckling inom 
förskolan och för organisatoriska/kontextuella frågor gällande förskoleverk-
samheten.  
 
4.3 Val av vetenskaplig metod - kvalitativa intervjun 
 
I en studie med syfte att studera och besvara frågeställningar behöver informat-
ion om den aktuella verkligheten samlas in. Carlström och Carlström Hagman 
(2006) beskriver att datainsamlingen sker på olika sätt beroende på ämnesom-
råde, frågeställningens art och komplexitet. Fejes & Thornberg (2011) menar att 
inom den samhällsvetenskapliga forskningen brukar forskare göra en uppdel-
ning mellan kvalitativ och kvantitativ forskning. I den kvantitativa forskningen 
används ”sifferdata” för att beskriva verkligheten genom analys och med hjälp 
av statistiska metoder. I den kvalitativa forskningen beskrivs verkligheten ge-
nom ”orddata” som t ex språkliga utsagor, inspelningar av intervjuer, nedteck-
nade beskrivningar, observationer av händelser eller sociala samspel. Syftet är 
att förstå det som analyseras (ibid.). Den kvalitativt inriktade forskningen utgår 
ifrån belyser Carlström och Carlström Hagman (2006) att allt måste bedömas 
utifrån människors erfarenheter av verkligheten och deras olika perspektiv på 
denna verklighet. Det gäller både de medverkande i undersökningen och forska-
ren själv (ibid.). Den här studien har använt kvalitativa intervjuer som metod 
för att samla in information och att få reda på respondenternas upplevelser. En 
intervju kan definieras som ett samtal med en bestämd målsättning menar 
Kvale & Brinkman (2014). Det ställs därmed krav på hur intervjun genomförs, 
bearbetas, tolkas och att det finns möjlighet att bedöma hur intervjuerna har 
genomförts. Detta för att kunna avgöra hur tillförlitliga de är och hur mycket 
man ska ha tilltro till resultaten (Carlström och Carlström Hagman, 2006). I en 
kvalitativ forskningsintervju produceras kunskap socialt i ett sammanhang mel-
lan intervjuare och intervjuperson. Kunskap om ämnet för intervjun krävs sär-
skilt för konsten att ställa andrafrågor och följa upp intervjupersonens svar på-
pekar Kvale & Brinkman (2014).  
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4.4 Intervju som metod 
 
Kvale & Brinkman (2006) beskriver två huvudformer av intervjuer, ostrukture-
rade och strukturerade. Den form av kvalitativ intervju där olika frågeområden 
inom ämnet är bestämda på förhand kallas för halv- (semi-) strukturerad. Här 
finns i regel en s.k. frågeguide till intervjuarens hjälp (ibid.). Den här studien 
använder intervjuformen som är semistrukturerad med en s.k. frågeguide. Gui-
den baseras på teman, utövning av monokulturellt och interkulturellt ledar-
skap, pedagogernas egen kompetens, utifrån studiens syfte/frågeställningar 
och inleds med bakgrundsfrågor och avslutas med sammanfattande frågor (bi-
laga 1). Inför denna studies arbete med intervjufrågorna, togs det fram en guide 
med de viktigaste tematiska frågorna. Denna guide var sedan underlag arbetet 
inför framtagandet av själva intervjufrågorna. Kvale (1997) menar att det är en 
fördel är att utveckla två intervjuguider, en med projektets viktigaste tematiska 
forskningsfrågor och en annan med de frågor som ska ställas under intervjun. 
Intervjufrågorna bör vara lätta att förstå, korta och stimulera till ett positivt 
samtal.  
 
Den inledande delen av intervjun är viktig poängterar Kvale (1997) och här 
byggs ett förtroende upp mellan intervjuperson och intervjuare. Efter intervjun 
kan samtalet avrundas med att intervjuaren tar upp några lärdomar från inter-
vjutillfället, intervjupersonen kan eventuellt lämna ytterligare kommentarer om 
så önskas (ibid.). Kvale & Brinkman (2014) belyser olika sätt att registrera in-
tervjuer för dokumentering och senare analys, t. ex ljudbandspelare. En fors-
kare som skriver ut sina egna intervjuer lär sig mycket om sin egen intervjustil: i 
viss utsträckning bär de med sig de sociala och emotionella aspekterna av inter-
vjusituationen under utskriften och har därmed redan inlett analysen av me-
ningen i det som sades. Det finns ingen generell form eller kod för utskrift av 
forskningsintervjuer, men det finns vissa standardval som kan göras (ibid.). Den 
här studien har använt ljudbandspelare (Iphone) under intervjumomenten och 
efter intervjuerna har materialet skrivits ner (transkriberats). Kvale & Brinkman 
(2014) och Carlström och Carlström Hagman (2006) påminner om de tekniska 
och tolkningsmässiga utmaningar som finns i förhållandet ordagrann muntlig 
stil och skriftlig stil. I den här studien har intervjuaren (jag själv) använt följd-
frågor som till exempel ” Kan du utveckla…”, ”Hur tänker du…” och ”Vad bety-
der det du berättat…”. Studiens författare (jag själv) har transkriberat samtliga 
tolv intervjuer och dessa har fått benämningen respondent 1, 2, 3, o.s.v. Kvale & 
Brinkman (2014) menar att det inte finns någon generell kod eller form för 
transkriberingen. I den här studien har uttryck som ”mm”, [tystnad], [skrattar], 
[hostar] och betoning på ord tagits med i intervjutexterna. Pauser i samtalet 
som är längre än några sekunder markeras med punkter … Dessa kan tolkas 
som eftertanke, tvekan eller utrymme för nästa talare (ibid.). 
 
4.5 Urval och avgränsningar  
 
Studien genomfördes i en kommun med ca 53000 invånare och där antalet barn 
inom förskoleverksamhet är ca 2300 st fördelat på 38 förskolor. Urvalet gjordes 
med utgångspunkt att få respondenter från olika delar av kommunen varav en 
förskola i ett mångkulturellt område. Förfrågan gjordes till förskolechef och pe-
dagoger som i samråd avgjorde sin delaktighet i studien. Respondenterna är 12 
stycken till antalet (sex barnskötare och sex förskollärare). Varje förskola repre-
senterades med tre barnskötare och tre förskollärare. Storleken på förskolorna 
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är 5-6 avdelningar med ca 100 barn på respektive förskola. Intervjuerna genom-
fördes under åtta veckor våren 2015. Studien begränsas till antal pedagoger, 
område för förskolorna (kontext) och tidsperiod. Samtliga respondenter i stu-
dien är kvinnor.  
 
Studiens sex förskollärare har examensår mellan 1991-2014 varav 4 stycken 
med studieort Stockholm eller dess närhet. De sex barnskötarna har examensår 
mellan 1988-2010 varav 4 stycken med den egna kommunen som studieort.  
 

Yrke: Ålder 
mellan: 

Examensår 
mellan: 

Studieort: Antal år på nuvarande 
förskola: 

Förskollärare  
6 st 

29-55 år 1991-2014 Stockholm 
och dess 
närhet 
4 utav 6 st 

1-15,5 år 

Barnskötare 
6 st 

28-48 år 1988-2010 Den egna 
kommunen 
4 utav 6 st 

1-25 år 

 
Tabell 4.5 Sammanställning av yrkeskategoriernas examensår, studieort och 
antal tjänsteår på nuvarande förskola. 
 
4.6 Forskningsetik 
 
Carlström och Carlström Hagman (2006) och Kvale och Brinkman (2014) bely-
ser vikten av att forskningsetiska rekommendationer efterlevs och att fyra etiska 
principer ska följas i en vetenskaplig studie; informationskravet, samtyckekra-
vet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär 
att forskaren ska informera respondenterna om syftet med studien, vilka mo-
ment som ingår i undersökningen och att deltagandet är helt frivilligt. Samtyck-
eskravet belyser att deltagarna själva har rätt att bestämma över sitt deltagande 
och kan avbryta när dom vill, utan några negativa konsekvenser (ibid). I konfi-
dentialitetskravet ingår att de personer som deltar i undersökningen ska be-
handlas med största möjliga konfidentialitet och att information om deltagande 
personer förvaras på ett betryggande sätt. Carlström och Carlström Hagman 
(2006) poängterar att nyttjandekravet innebär att uppgifter som samlats in 
endast får användas för aktuell studie. Vetenskapsrådet (1:2011) belyser att den 
källdata som samlats in i ett forskningsprojekt ska bevaras och arkiveras. Detta 
för att forskningsresultat ska kunna kontrolleras och i denna studie är det Mä-
lardalens högskola som äger materialet. 
 
Den här studiens författare (jag själv) har besökt båda förskolorna innan under-
sökningen startade. Val av tid och plats har skett i samråd mellan delta-
gare/intervjuare. Informationsbrev, samtyckeskrav och intervjuguide delades ut 
till de 12 deltagarna i god tid innan själva intervjutillfället. Vid intervjutillfället 
återkopplade studiens författare till syftet med studien och till innehållet i in-
formationsbrevet. Både via informationsbrevet och vid intervjutillfället delgavs 
respondenterna att studiens material är till en uppsatsskrivning inom didakti-
ken. Materialet kommer främst att presenteras på ett examinationsseminarium 
på Mälardalens Högskola. Intervjupersonerna har vid intresse också möjlighet 
att ta del av studien när materialet och examinationen är klar. Vid intervjutill-
fället fick deltagarna skriftligt ge sitt samtycke till att delta i studien med möj-
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lighet att när som helst avbryta sitt deltagande. I denna studie benämns delta-
garna som ”respondenter” för att säkerställa anonymiteten. Författaren i stu-
dien har även ändrat numreringen av respondenterna från intervjutillfället till 
studiens skrivning av resultat, detta för att ytterligare stärka anonymiteten. Re-
spondenterna kommer i resultatdelen att delas in i två grupper utifrån yrkestill-
hörighet, barnskötare och förskollärare. Intervjuerna hade en tidsvariation mel-
lan 18 till 46 minuter per deltagare. 
 
4.7 Validitet och reliabilitet  
 
Fejes & Thornberg (2011) och Kvale & Brinkman (2014)  menar att validitet har 
inom samhällsvetenskapen kommit att gälla om en metod undersöker vad den 
påstås undersöka. I vanligt språkbruk används giltighet, till sanningen, riktig-
heten och styrkan i ett yttrande. Om det föreligger allvarliga brister i datain-
samlingen kommer detta att påverka hur väl studien lyckats undersöka det som 
forskaren från början tänkt att undersöka. Fejes & Thornberg (2011) refererar 
till Nixon & Power (2007) som är kritiska till att använda begreppet validitet. De 
hänvisar till andra begrepp som är mer avpassade till kvalitativ forskning som 
trovärdighet och tillförlitlighet. Dessa kan användas i och med att det handlar 
om noggrannhet och systematik under hela forskningsprocessen. Hur bra kvali-
tativ forskning är har i stor utsträckning att göra med forskarens metodologiska 
färdigheter (vetenskapliga tillvägagångssätt, metodansats, metod), sensitivitet 
och integritet. Kvale & Brinkman (2014) förklarar reliabilitet med tillförlitlig-
heten, konsistensen, och det syftar på om resultatet kan upprepas med samma 
resultat vid andra tidpunkter av andra forskare med samma utfall– resultatet 
kan reproduceras. För att stärka validiteten i datainsamlingen har semistruktu-
rerad intervjuform använts i den här studien. Genom intervjuerna har studiens 
författare (jag själv) fått en inblick i pedagogernas upplevelse och kunskap om 
sitt interkulturella ledarskap och dessa utsagor har styrkts med citat i resultat-
kapitlet. Med trovärdighet menas i den här studien också att etiska riktlinjer för 
forskning har följts och att en återkoppling om studiens resultat sker till delta-
garna, till exempel vid en arbetsplatsträff på förskolan. Studiens tolkning kan 
vid en återkoppling bekräftas av deltagarna och på så vis stärka trovärdigheten i 
undersökningen. Kvale & Brinkman (2014) påpekar att intervjuarens reliabilitet 
ofta ställs inom intervjuforskning i och med att utskriften av en intervju blir en 
fråga om tolkning. Den här studien presenterar även de olika delarna i under-
sökningen, kontextbeskrivning och kvalitativ bearbetning av empirisk data. 
Andra forskare ges här möjligheten att bedöma om resultaten kan överföras till 
en annan miljö, exempelvis andra förskolor. 
 
4.8 Induktiv och deduktiv 
 
I forskningsprocessens arbete som helhet och i analysarbetet i synnerhet brukar 
forskare skilja mellan två grundläggande ansatser för resonerande och slutled-
ning; induktion och deduktion (Fejes & Thornberg, 2011). I den induktiva an-
satsen drar forskaren generella slutsatser utifrån en mängd enskilda fall. Ett 
induktivt förhållningssätt innebär att det är empirin och inte teorin som utgör 
utgångspunkten i fenomenologiska studier. Den här studien utgår från ett in-
duktivt förhållningssätt. Det är pedagogernas upplevelse av sitt eget ledarskap i 
förhållande till ett interkulturellt perspektiv som ska fångas upp. Teorier om 
interkulturalitet och ledarskap presenteras, men ska ses som en teoretisk rikt-
ning och resultatet som presenteras kommer inte att styras av teoridelen. Peda-
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gogernas upplevelser presenteras och tydliggörs även om dessa inte passar in i 
teorin. I studiens empiriska material tas variationer och nyanser tillvara, vilket 
kan ge ytterligare information om pedagogernas upplevelser och kunskap om 
interkulturellt ledarskap. Kvale & Brinkman (2014) menar att analytiker som 
använder den induktiva ansatsen kommer ”induktivt koda” data för identifiera 
mönster och formulera potentiella förklaringar till dessa mönster. En deduktiv 
ansats utgår istället från en allmän regel eller sanning (teori) och utifrån denna 
deducerar (härleder) forskaren en hypotes/påstående och undersöker om detta 
stämmer (ibid.). Studiens författare (jag själv) har en roll som chef i kommunen 
och det finns en viss förförståelse om kontexterna i undersökningen. Carlström 
och Carlström Hagman (2006) menar att relation till det som ska studeras kan 
berika genom insikt och tolkning, men påpekar dilemmat med att forskaren kan 
”styra” resultaten. 
 
4.9 Kvalitativ bearbetning av empiriska data 
 
Bearbetning av den här studiens empiriska material har skett enligt tabell 4.9. 
Studiens författare (jag själv) har utformat tabellen som modell för innehållsa-
nalysen av studiens kvalitativa datainformation. Carlström och Carlström Hag-
man (2006), Kvale & Brinkman (2014) och Fejes & Thornberg (2011) beskriver 
en svårighet och utmaning i den ofta stora mängd data som finns att bearbetas. 
Utifrån ett insamlat material ska forskaren försöka tränga djupt ner i en fråge-
ställning genom att finna mönster och betydelser. Den här studiens transkribe-
rade intervjumaterial lästes igenom flera gånger för att få en förståelse och hel-
hetskänsla av intervjuerna. Efter denna förförståelse av materialet gjordes ett 
worddokument, innehållande en rad/ett rutsystem. Worddokumentets innehåll 
var intervjuguidens frågor (bilaga 2) och respondenterna i numrering ett till 
tolv. Syftet med worddokumentets struktur var att göra respondentmaterialet 
väl överskådligt med förskollärare respektive barnskötare och även att få en tyd-
lighet i den kommande kodningen med färgpennor. Studiens författare sam-
manställde respondenternas huvudinnehåll i intervjumaterialet och förde in 
dessa i worddokumentets rutsystem. Ur textmaterialet togs meningsenheter 
fram vilket till exempel kunde vara händelser, fraser, symboler, relationer, in-
nebörder och intressanta avsnitt markeras/kodas med olika färgpennor. Varje 
meningsenhet skulle säga något centralt om fenomenet (det som skulle under-
sökas) med tanke på syfte och frågeställningarna i studien. Här kunde även stu-
diens författare, utifrån textinnehållet, se samband och skillnader i intervju-
materialet. Meningsenheterna förkortades (kondenserades) för att få ut det spe-
cifika i textmaterialet. Efter detta steg togs liknande/kodade textavsnitt fram 
och sammanfördes i kategorier. Slutligen blev kategorierna tre till antalet, och 
de ”växte fram” under arbetets gång - ledarskap & roller, organisation & kontext 
och kompetens & erfarenhet. Illustrativa citat togs ut från intervjumaterialet 
och har använts för att belysa det typiska i de olika kategorierna under resultat-
kapitel 5. Studiens syfte var hela tiden med i arbetsprocessen för att inte tappa 
riktning i all texthantering.  
 
Carlström och Carlström Hagman (2006) menar att vid kvantitativa studier 
finns det mer strikta bearbetnings- och analysmetoder, t ex statistik, än vid kva-
litativa. Vid insamling av kvalitativa data kan tolkning och analys börja redan 
under datainsamlingen. Vid en intervju kan exempelvis följdfrågor ställas efter 
respondentens svar på huvudfrågan och intervjuaren kan notera nyckelord som 
fångar upp det väsentliga. En stegvis komprimering bör ske av det datamaterial 
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som samlats in för studien och olika modeller föreslås av Carlström och Carl-
ström Hagman (2006), Kvale & Brinkman (2014) och Fejes & Thornberg (2011). 
 
Den här studien använder en arbetsgång i fyra steg:  
 
 Vad: Vad: Vad: 
1. Helheten Hela texten läses 

igenom för att fors-
karen ska få en 
känsla av helheten. 
Läses flera gånger. 

Texter ska vara 
begripliga och ha 
fokus på den ut-
forskade upplevel-
sen. 

Datamaterial kan i 
denna fas plockas 
bort om de inte är 
begripliga och har 
fokus. 

2. Meningsenheter 
 
 
 
 

 

Meningsenheter 
fastställs som består 
av uppfattningar 
om det fenomen 
som ska undersökas 
och uttrycks av in-
tervjupersonen 

Dessa enheter kan 
vara enstaka fraser, 
meningar, händel-
ser, innebörder, 
symboler, relation-
er, konsekvenser, 
normer. Varje en-
het ska säga något 
nytt om fenomenet. 

Intressanta avsnitt 
markeras/kodas. 
Forskaren försöker 
se samband och 
skillnader. 

3. Kategorier För varje naturlig 
meningsenhet for-
muleras ett/en 
tema/kategori som 
fångar upp inne-
börden i responden-
tens utsaga 

Mer detaljerad ana-
lys av de menings-
bärande enheterna. 
Fånga den explicita 
och den implicita 
meningen i infor-
manternas uttalan-
den. Analysen är 
kontextuell, me-
ningsenheterna 
relateras till 
varandra och till 
det sammanhang 
de ingår i. 

Lämpligt att extra-
hera belysande citat 
för de olika kategori-
erna. Citaten blir 
sedan ett stöd i re-
sultatdiskussionen. 

4. Koncentrering 
 

Frågor ställs till 
meningsenheten 
med studiens pro-
blemformulering 

Dessa ”svar” knyts 
samman i en be-
skrivande utsaga. 
De uttalanden som 
respondenten gjort 
koncentreras häri-
genom till ett svar 
på problemställ-
ningen 

 

 
Tabell 4.9. Kvalitativ bearbetning av empirisk data  
(egen framställning av figuren) Carlström och Carlström Hagman (2006), Fejes 
& Thornberg (2011), Kvale & Brinkman (2014).  
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4.9.1 En kvalitativ studie och analysarbetet 
 
Fejes & Thornberg (2011) belyser vikten av att forskaren reflekterar över sitt 
tillvägagångssätt och metodval, sina perspektiv och teoretiska utgångspunkter, 
sin förförståelse, sina värderingar och påverkan mellan deltagare/forskaren i 
studien. Författarna menar att ett kritiskt perspektiv behövs i analysarbetet där 
delar, mönster, helheter prövas och ifrågasätts och ett kreativt tänkande upp-
täcker, prövar och skapar kreativa kopplingar. Den här studiens analysarbete 
har fokuserat på innehåll, att identifiera gemensamma teman men även se 
skillnader och likheter i respondenternas utsagor och förskolor. Studiens teori-
avsnitt kopplas samman med resultatet där så är möjligt men även andra iakt-
tagelser kommer att presenteras utifrån resultatdelen. Fejes & Thornberg (2011) 
hänvisar till Colaizzi (1978) som menar att fenomenologiska forskningsresultat 
bör verifieras av informanterna. Den här studien kommer inte att verifiera slut-
satserna med respektive respondent utan istället, om intresse finns, göra en 
återkoppling på studien vid en arbetsplatsträff på respektive förskola. 
 
5. Resultat 
 
Studiens resultat beskrivs i kapitlet och presenteras utifrån de kategorier som 
framkom i det empiriska materialet (kvalitativa intervjuer, 12 st). Kategorier-
na har arbetats fram enligt tabell 4.9. Kvalitativ bearbetning av empirisk 
data. 
 
 

 
 
 
Figur 5. Pedagogernas upplevelser av interkulturellt ledarskap i förskolan. 
Ledarskap & roller, organisation & kontext och kompetens & erfarenhet. 
 
Figur 5 visar att kategorierna i studiens resultat hänger samman och ”överbryg-
gar” varandra. I kategoriernas inledning presenteras nyckelord/fraser som be-
skriver de fenomen som framkom i bearbetningen av det empiriska materialet. 
Illustrativa citat (kursiv stil) från intervjuerna förstärker därmed kategoriernas 
trovärdighet. Citaten presenteras med respondent och yrkeskategori, beskrivet 
som (fsk) = förskollärare och (bsk) = barnskötare. Respondent 1-6 i undersök-
ningen arbetar i det mångkulturella området i studien. Under varje kategori be-
skrivs skillnader, likheter och det som ”sticker ut” i respondenternas utsagor. 
 
 
 

Ledarskap & 
roller

Organisation 
&  kontext

Erfarenhet & 
kompetens
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5.1 Ledarskap & roller - förskollärare och barnskötare 
 
I kategorin ledarskap och roller påvisar resultatet liknande upplevelser hos re-
spondenterna i båda förskoleverksamheterna. Det finns ett mönster i deras ut-
sagor utifrån beskrivna nyckelord/fraser som att se och finnas till hands för 
barn och barngrupp är viktigt i ledarskapet. Studien visar att som pedagog in-
neha förmågan att kunna leda, vara en kommunikativ förebild och att känna 
trygghet i sin yrkesroll är ytterligare viktiga faktorer som ingår. Studiens delta-
gare menar att i rollen som förskollärare ingår ett mer administrativt, inspire-
rande, pedagogiskt och ”drivande” ansvar för verksamheten jämfört med 
barnskötare. Respondent 6 (fsk) uttrycker: 
 

”Sen liksom bidra med lust, hjälpa till där det krävs kunskaper och 
en slags motor helt enkelt. Det tycker jag är ledarskap”. 
 
 

I ledarskapsrollen ingår att tillsammans med sina kollegor driva på utveckling-
en på förskolan och ”lyfta verksamheten”. Att ”stötta” lagledaren i hennes roll, 
men även vara ett stöd för föräldrar med olika kulturella bakgrunder ingår i le-
darskapet. Respondent 5 (fsk) beskriver följande: 
 

”… så det är ledarskap på två olika sätt tycker jag för min yrkes-
roll. Både gällande kollegor och sen gällande våra föräldrar.” 
 
 

Som förskollärare och arbetslagsledare innebär arbetet att hålla den ”röda trå-
den” i de pedagogiska frågorna och att utveckling av verksamheten inte stagne-
rar. Tillsammans med förskolechef diskuteras större pedagogiska frågor på lag-
ledarträffar och lagledarens roll är även en länk ut i arbetslagen. En självklarhet 
är att utgå från barnen och deras intressen och respondent 9 (fsk) beskriver le-
darskapet som: 

 
”Jag ser mig som en inspiratör och medforskare med barnen i för-
skolan och jag tillsammans med de övriga pedagogerna hjälper 
barnen till ett lärande… så tänker jag”. 
 

 
Respondent 3 (fsk) menar att ledarskapet handlar om kommunikation, samar-
betsförmåga, vara problemlösare, kliva fram och ta ansvar när det behövs. 
Många olika uppgifter ingår i arbetet på förskolan så att ha förmågan att dele-
gera, dela med sig är viktigt för att i längden orka arbeta. Att vara ledare i olika 
situationer beskriver respondenten på följande vis:  
 

” … och då som en bra ledare ska man kunna gå in och stötta och 
ge råd och också kunna vara känslomässigt engagerad och hjälpa 
kollegor där det behövs”. 
 
 

I studiens resultat framkommer att kommunicera och att vara en kommunikativ 
förebild är en del av ledarskapets innehåll. En god kommunikation är av vikt 
både i förskolans arbetslag och i kontakten med föräldrar. Att stödja små barn i 
deras kommunikativa förmåga och utveckling uttrycker respondent 7 (bsk): 
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”Ja, det är ju att hjälpa barnen i sin kommunikation gentemot 
varandra och det tycker jag är den viktigaste arbetsuppgiften som 
jag har egentligen.”   
 
 

Har pedagoger arbetat tillsammans under lång tid på förskolan utvecklas en 
tillit till varandra och i arbetslaget. Arbetet omkring barnen är väl förankrat och 
det är ingen större skillnad mellan förskollärare och barnskötare. Respondent 1 
(bsk) menar att: 
 

”Sen har ju givetvis förskolläraren ett annat ansvar… men just 
som ledare i barngruppen tycker jag inte jag kan se någon skill-
nad. Vi har nog samma tänk efter alla år som man ändå har job-
bat ihop”… [tystnad]. 

 
 
Som tidigare nämnts framkommer vissa nyckelord och fraser som är beskri-
vande för kategori ledarskap och roller. Respondenterna belyser att vara trygg i 
sin yrkesroll, närvarande pedagog, god förebild och att se och finnas till hands 
för barnen är viktigt för att kunna leda barngrupper. Respondent 11 (bsk) menar 
att som pedagog är det betydelsefullt att känna trygghet i sin yrkesroll och i ut-
förande av det egna arbetet på förskolan. Finns inte denna uppfattning och 
känsla hos enskilda pedagoger, kan det påverka tryggheten hos barn och barn-
grupp menar respondenten. Flertalet respondenter i studien uttrycker, på li-
kande sätt, att den ”närvarande pedagogen” är av stor betydelse för barnens ut-
veckling och lärande. Respondent 10 (fsk) använder ordet ”coacha” och gör föl-
jande beskrivning: 
 

”… att se alla barn, alla individer, att kunna stötta deras utveckl-
ing, och alla, varje barns intresse, att kunna stötta dom i det… äh, 
ja, att finnas till hands, lite coachning tänker jag sådär för bar-
nen…” 

 
 
Sammanfattningsvis får följande två citat exemplifiera respondenternas skilda 
upplevelser och beskrivningar av interkulturellt ledarskap. En möjlig tolkning är 
att det interkulturella perspektivet behöver lyftas mer generellt i samhället för 
att människor ska kunna mötas. Interkulturellt ledarskap borde vara en själv-
klarhet i förskolans verksamhet menar respondent 6 (fsk) beskriver sin upple-
velse av nuläget: 
 

”Ja, jag tror att, så idag tycker jag att interkulturellt ledarskap 
inte existerar. Jag tror… jag vill tro att interkulturellt ledarskap 
är möjligt, men jag tror vägen dit är lång.” 
 

 
Respondent 12 (bsk) menar i sin sammanfattning av interkulturellt ledarskap: 

  
”[Tystnad]… Nej, jag vet inte [skratt] om jag kan det… jag tycker 
inte det ska skilja sig åt så mycket från vanligt ledarskap. Jag 
tycker inte man ska behöva sätta olika ord framför ledarskapet, 
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det är ju ändå detsamma. Man utgår från samma botten, samma 
grund… och sen, vem det nu är jag ska leda så är ju mitt förhåll-
ningssätt detsamma.” 
 

 
 
5.2 Organisation & kontext 
 
I kategorin organisation och kontext visar resultatet skillnader och likheter i det 
empiriska materialet. Det finns även här ett mönster med nyckelord/fraser som 
kulturkrockar, normer och regler, språkutveckling, tillit/förtroende och sam-
verkan vilket beskriver respondenternas upplevelser i sitt interkulturella ledar-
skap. De kontextuella skillnaderna i förskolornas upptagningsområde beskrivs i 
form av en ”oro” för ökad segregation och att barnen måste beredas möjlighet 
att möta varandra. Det efterfrågas en politisk tydlighet och ett agerande om-
kring segregation och strukturella frågor i kommunen. Dessa ligger på ett poli-
tiskt plan men blir synliga i vardagen på förskolan, som till exempel att verk-
samheten har många eller i stort sett inga barn och föräldrar med olika kultu-
rella bakgrunder. Det förekommer motsättningar mellan olika nationaliteter i 
det mångkulturella bostadsområdet menar några utsagor. Respondent 5 (fsk) 
beskriver det negativa ryktet om förskolans upptagningsområde och att olika 
bostadsområden blir som slutna system: 
 

 ”… och då känner jag mig som en liten ledare att säga att det inte 
är så, det är ett fint område det här, kom och besök oss. Ibland 
kanske jag kan tycka att sprida ut våra somaliska och arabiskta-
lande familjer, inte bara ha dom här i XXXXXX, sprida ut dom lite 
så det blir mer spridning i XXXXXX kommun. För det är klart det 
blir ett område som alla tänker ont om när man hör en massa sa-
ker om det. Så det borde hända något här i kommunen att man 
sprider ut våra nyanlända”.  
 
 

Det segregerade bostadsområdet har ändrat karaktär från att tidigare varit ett 
mångkulturellt område. Det ger avtryck även i en av studiens förskolor som nu 
har majoritet somaliska barn och föräldrar. Respondent 4 (bsk) reflekterar om 
andra barn och föräldrar känner sig välkomna till förskolan, oavsett kulturell 
bakgrund som till exempel svensk, serb eller arab. Respondent 1 (bsk) beskriver 
det på följande vis: 
 

 ”förut så var det nog så att det var mer mångkulturellt än vad det 
är här uppe nu… för nu är det i stort sett ett somaliskt samhälle. 
Det blir en trygghet för dom somaliska familjerna, de har allting 
dom behöver här uppe, de behöver inte söka sig utåt för att träffa 
folk… äh, de har sitt språk, de har sina affärer, de har sina famil-
jer, allting finns så våra barn behöver ju inte prata svenska utan-
för förskolan för det finns inte så många svenskar...”  
 

För att bryta segregationen kan förskolebussar vara ett pedagogiskt verktyg me-
nar respondent 7 (bsk). Modellen organiseras så att barn och pedagoger från 
olika förskolor och upptagningsområden har möjlighet att besöka varandra. En 
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kontinuitet i besöken eftersträvas för att barnen ska kunna utveckla en lekrelat-
ion med varandra: 
 

”Fast det egentligen skulle ha behövt vara något mer än bara en 
”happening” när dom här barnen kom med förskolebussen, så 
man kanske måste jobba på något annat sätt… att det blir en va-
nesak. Om vi nu ska göra en integration att dom får träffa 
varandra, att det inte bara är en engångshändelse…” 
 
 

Respondent 7 (bsk) beskriver en annan bild av kontext och förskolans upptag-
ningsområde: 
 

”… vad ska man säga, det är ju… vi har ju inte mycket mångkultu-
rellt här i och med att de flesta barnen är svenskfödda och det lik-
som finns inte så många som har direkt nedkommande så att… det 
är andra generationen eller till och med tredje generationen, sen 
har vi också adoptivbarn”. 
 

Studiens resultat visar att kulturkrockar förekommer i båda förskoleverksam-
heterna och frågorna berör ofta normer och regler. I vardagen kan pedagogerna 
möta föräldrars olika sätt att se på roller utifrån ett könsperspektiv. Respondent 
9 (fsk) menar att det känns speciellt:  
 

”… där männen har en starkare roll, eller vad man ska säga, än 
kvinnan och där kvinnan… och som pedagog inte har så mycket 
att säga till om då”.  
 

Barnens lek på förskolan kan utmana andra kulturers sätt att se på könsroller. 
Respondent 3 (fsk) beskriver en förälders upprördhet och ilska över att sonen 
klätt ut sig i klänningar och kjolar i dockvrån:  
 

”… pappan var upprörd över att pojken sagt att han var flicka när 
han kom hem, och det tyckte han inte heller om för han är ju en 
pojke”. 
 

Båda förskolorna menar att förhållandet till tid, nyttjandet/närvaro för barnen i 
verksamheten kan skapa meningsskiljaktigheter mellan pedagoger och föräld-
rar. Det är svårt upplever pedagogerna att få in rätt vistelsetider och närvaro-
scheman från föräldrar. Förskolornas pedagoger förväntar sig att rutiner re-
spekteras, som till exempel att meddela barnens frånvaro från förskolan. Re-
spondent 11 (bsk) beskriver förståelsen hos föräldrar gällande reglerna för vis-
telsetid: 
 

 …”det här var en ny sak för mig, inte bara för mig utan i arbets-
laget… att en förälder inte riktigt förstod varför barnen bara ska 
vara här när dom arbetar. För dom vill… när ska vi vara lediga? 
Dom vill gärna vara lediga och vara hemma själva utan barn”. 

 
Pedagogerna i båda förskolorna beskriver ett målinriktat arbete med barnens 
språkutveckling och att olika pedagogiska verktyg används som till exempel 
bildscheman, teckenstöd, bildprogram och bilder som stöd i kommunikationen 
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till både barn och föräldrar. En mycket viktig funktion och roll i den egna för-
skoleorganisationen är modersmålsstödjarna, vilka beskrivs som ”språk- och 
brobyggare” mellan barn, pedagoger och föräldrar. Denna funktion och roll 
som modersmålsstödjare finns på en utav studiens förskolor. Modersmålsstöd-
jarnas viktiga funktion beskrivs även som en ”länk” vid språkförbistringar på 
förskolan och respondent 5 (fsk) menar att: 
 

 ”Dom är jätteviktiga. Jätte, jätteviktiga”. 
 
 
I studiens resultat framkommer förskolornas ständiga arbete med att skapa och 
behålla tillit/förtroende hos föräldragrupperna och för att kunna mötas i dialog 
och samverkan. Möten med föräldrar som har olika kulturella bakgrunder be-
skriver respondent 1 (bsk) på följande sätt: 
 

”… att kunna få möta dom här föräldrarna, att när dom väl har 
ett förtroende med sig, kan öppna upp sig… så är det mest fascine-
rande. Det är många spännande möten som får en själv att tänka 
efter och bli lite ödmjuk. Och det är det man behöver bli och det får 
en att växa som människa…” 
 
 

Båda förskolorna beskriver att forum/mötesplatser finns för samverkan och 
dialog med föräldrarna och att tolk används vid behov. Samverkan i förskolan 
kan till exempel vara aktiviteter som FN-dagen och att förskolan deltar i ”fad-
derverksamhet” med barn i andra länder. Möten och kommunikation i mång-
kulturella miljöer upplevs ta mer tid och engagemang i anspråk. Pedagogerna 
upplever det som givande, men också emotionellt krävande, när olika kulturer 
och språk ska mötas i förskoleverksamheten. Respondent 6 (fsk) upplevelse är 
att en mötesplats för samverkan och interkulturell kommunikation i förskolan 
behöver utvecklas. En av förskolorna beskriver att traditionella föräldramöten 
har ändrat karaktär till matfester och ”dropin-fika” där man umgås. Båda för-
skolorna beskriver att frågor som uppkommer hos föräldrarna hanteras omgå-
ende och pedagogerna erbjuder samtal och dialog. Respondent 11 (bsk) menar 
att:  

 
”… vi är väldigt tillmötesgående och har föräldrarna någon fun-
dering, det kan vara vad som helst, så erbjuder vi ett samtal”.  
 
 

För att på ett mer kvalitativt vis kunna möta nya barn och föräldrar i förskolan 
framkommer idén om en slags samordningsfunktion. Denna pedagog eller sam-
ordnares uppgift är att stödja nyanlända personer under sin första tid i Sverige. 
Respondent 3 (fsk) beskriver sin idé: 
 

 ”Däremot skulle jag tycka att vi borde ha tid… tid till att kunna 
lära känna föräldern mer än vad vi har idag. Men vårt yrke är ju 
fokuserat på barnen, det är ju inte så… så mycket föräldrarna, det 
ska inte vara så mycket annat än det här med samarbetet eller 
så”. 
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Sammanfattningsvis får följande två citat exemplifiera pedagogernas olika upp-
levelser utifrån mångkultur inom förskolorna. Respondent 6 (fsk) menar att det 
som äger rum på förskolan är ur ett etnocentriskt perspektiv och att det på nå-
got sätt sker omedvetet för vi bor i majoritetskulturen:  
 

”… det är inte så mycket det… som syns och hörs och sägs, utan 
mera… outtalat. Att majoriteten har tolkningsföreträde det är out-
talat. Äh, därför att de flesta… de flesta aktiviteter som äger rum  
på förskolan, äger rum ur ett etnocentriskt perspektiv”.  
 

 
Att det finns ett ”vi och dom andra” tänkande i förskolan upplever inte respon-
dent 9 (fsk). Förskolan har sitt värdegrundsuppdrag utifrån läroplanen och re-
spondenten uttrycker: 
 

”Ja, jag vet inte om jag ser det… jag är ju inte sån här som ser så 
många problem… [tystnad, suck] vi har ju våra liksom… hur ska 
jag säga det här… mångfald som ett problem… nej, jag tycker 
inte… de beslut vi tar och de värdegrunder som vi bestämmer att 
vi ska jobba arbeta utefter, det får ju vi stå bakom de beslut som 
fattas och förskolan står för”. 

 
 
5.3 Erfarenhet & kompetens 
 
Studiens resultat visar skillnader av pedagogernas erfarenhet och kompetens att 
möta förskolebarn i ett mångkulturellt samhälle. Pedagogerna skildrar sina er-
farenheter från egen uppväxt i mångkulturella bostadsområden, boende utom-
lands, privata vänner med olika kulturella bakgrunder och yrkesrollen på för-
skolan. Andra pedagoger i studien menar att erfarenheten inte är så stor, men 
att idéer tas tillvara från andra pedagoger med mer erfarenhet från mångkultur. 
Respondent 10 (fsk) beskriver sin tidigare erfarenhet:  
 

”… jag upplevde i alla fall inte då att man arbetade på ett visst sätt 
för att det var en mångkulturell förskola, kunde inte jag uppleva 
så…” 
 

Respondent 9 (fsk) reflekterade om sin egen erfarenhet:  
 

”Jag tänker nog kanske inte [skratt] så mycket utifrån olika sam-
hällen så… självklart tänker väl jag på… [tystnad]… på vissa stäl-
len är det mer olika… kanske barn från olika kulturer, men jag 
tänker nog att när jag kommer till mitt arbete så bryr jag mig inte 
så mycket om det är någon som kommer från ett annat land eller 
någon som är handikappad, utan jag försöker nog anpassa min 
syn på lärandet eller bemötandet på barnen, till det enskilda bar-
net, till hur den personen är som individ, inte till att… sen själv-
klart får man ju anpassa till själva barngruppen”. 
 

 
Respondent 7 (bsk) beskriver sin erfarenhet:  
 



 31 

”Ja, då får man vara lite ödmjuk [skratt]… man gör ju så himla 
gott man kan. Äh… ja, det är ju det här med att man har den här 
värdegrundssynen tycker jag, allas lika värde, den är ju liksom, 
den ligger ju där och den försvinner ju inte”. 
 

Studiens resultat påvisar att den kompetens pedagogerna har för att möta barn i 
ett mångkulturellt samhälle är via den reguljära förskollärar- eller barnskötar-
utbildningen. I respondentmaterialet framkom förskollärarexamen från ett lä-
rosäte med interkulturell inriktning. Respondent 1 (bsk) menar att via den 
kommunala arbetsgivaren har pedagogerna erhållit ytterligare kompetensut-
veckling inom området mångkultur:  
  

”Nu har jag haft turen att jobba här i så många år och fått ganska 
mycket erfarenhet på det viset. Men under åren har vi fått mycket 
utbildning om andra länder, mångkulturellt och vi har också haft 
föräldrar som varit villiga att samla oss och berätta om sitt hem-
land och hur dom är som personer och lyfta upp det dom tycker är 
viktigt. Så jag känner att vi har och faktiskt får väldigt mycket ut-
bildning… både om mångkulturellt samhälle och hur det fungerar 
i andra länder och så vidare. Så att utbildningen har varit bra…” 
 

 
I respondentmaterialet framkom reflektionen att reguljär förskollärarutbildning 
förbereder studenterna för att möta barn i ett mångkulturellt samhälle. Re-
spondent 7 (bsk) uttrycker att via högskolan ”får säkert” studenterna mycket 
kunskap om mångkultur och beskriver sitt eget kompetensutvecklingsbehov; 
 

”[Djupt andetag] För mig är det svårt att säga vad jag behöver, 
faktiskt. För att, det blir ju en… jag tror… just det här att om man 
får en verklighet som ser ut så att man behöver ha mer, för nu har 
vi ju inte… hade man fler barn med annat språk eller så här då 
blir man ju mer medveten om det också…” 
 

I studien framkommer önskemål för fortsatt kompetensutveckling för att möta 
förskolebarn i ett mångkulturellt samhälle. Oavsett yrkeskategori, barnskötare 
eller förskollärare, framkom följande kompetensutvecklingsförslag; språk och 
språkutveckling för förskolebarn, olika föreläsningar om mångkultur, studie-
besök på mångkulturella förskolor, somaliakurs via folkhögskola, olika kul-
turmöten och kurs/utbildning med att ”våga titta på sig själv” som pedagog. 
 
5.4 Resultatsammanfattning 
 
Förskollärarens roll innehåller ett tydligare ansvar utifrån det pedagogiska in-
nehållet på förskolan jämfört med barnskötarens. Förskolläraren förväntas även 
vara mer pådrivande i förskolans verksamhetsutveckling. Studien påvisar att del 
av ledarskapets innehåll är kommunikation och förmågan att kommunicera 
med både barn, föräldrar och kollegor i arbetslaget. Både förskollärare och 
barnskötare menar att upplevd trygghet i yrkesrollen är viktig och att den ”när-
varande pedagogen” har betydelse för barnens utveckling och lärande i försko-
lan. Upplevelsen av interkulturellt ledarskap och dess innehåll skiljer sig åt mel-
lan respondenterna, från att det inte existerar i verksamheten till att det är ing-
en större skillnad mot vanligt ledarskap i förskolan.  
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Studiens förskolor har olika kontexter, men respondenterna lämnar en bild av 
sin oro för ökad segregation i kommunen. Förskolebarn i olika upptagningsom-
råden ska ges möjlighet att lära känna och möta varandra och i studien föreslås 
en modell med förskolebussar. Båda förskolorna beskriver ”kulturkrockar” mel-
lan förskolan och föräldrar som i studien framkommer som till exempel köns-
roller och regler i förskolan. Ett målinriktat arbete med barnens språkutveckling 
sker i studiens båda förskolor och modersmålsstödjarnas viktiga roll beskrivs 
som språk- och brobryggare i verksamheten. Modersmålsstödjarna finns på en 
av studiens förskolor. Studiens resultat visar förskolornas ständiga arbete med 
att skapa och behålla tillit hos föräldragrupperna och att pedagogerna och för-
äldrarna möts i dialog och samverkan. Mötesplatserna för delaktighet, dialog 
och samverkan ger sig olika utryck i studiens förskolor, som till exempel tema-
dagar, fadderbarn, matfester och dropin-fikor. Begreppet tid upplevs i en av 
studiens förskolor som en saknad kvalitetsfaktor i mötet med barn och föräldrar 
med olika kulturella bakgrunder. Tid och engagemang upplevs av pedagogerna 
som viktiga delar i kommunikation och möten i mångkulturella miljöer. Att ar-
beta i mångkulturella förskolor upplever pedagogerna som givande, men också 
emotionellt krävande, när språk och olika kulturer ska mötas i verksamheten. 
För att bättre kunna möta nyanlända barn och föräldrar föreslås en pedagog- 
samordnarfunktion i förskolan som stödjer barn och föräldrar under den första 
tiden i Sverige. Resultatet påvisar skilda upplevelser hos respondenterna utifrån 
mångkultur och i studien framkommer att de flesta aktiviteterna på förskolan 
sker utifrån etnocentriskt perspektiv. Mångfald upplevs inte som problemfyllt i 
och med att förskolan arbetar utifrån värdegrundsuppdraget i läroplanen. 
 
Studiens resultat visar skillnader i respondenternas erfarenhet och kompetens i 
att möta förskolebarn i ett mångkulturellt samhälle. Även om erfarenheten inte 
är så stor gällande mångkultur belyses även här arbetet utifrån förskolans vär-
degrund och allas lika värde. Den kompetens respondenterna har härrör från 
reguljär utbildning till barnskötare eller förskollärare. Ytterligare kompetensut-
veckling inom mångkultur har förekommit via arbetsgivaren och då i form av 
föreläsningar och kurser. Resultatet visar att denna kompetensutveckling inom 
ämnet mångkultur mest har gagnat en av studiens förskolor. 
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6. Analys  
 
I kapitlet analys är uppdelningen utifrån uppsatsens 2.2 Syfte och problem-
ställning. Studiens teoriavsnitt kopplas samman med resultatet om så är möj-
ligt men även andra iakttagelser kommer att presenteras utifrån resultatde-
len. 
 
6.1 Vad är ledarskap för pedagogerna i respektive yrkesroll? 
 
Studien visar att i ledarskapets innehåll finns en liknande upplevelse från re-
spondenterna gällande det pedagogiska ansvaret i verksamheten. Förskollära-
rens roll innehåller således mer ansvar omkring pedagogisk utveckling och att 
vara en ”pådrivande” aktör på förskolan. Barnskötarna i studien uttrycker mer i 
sina utsagor att ”finnas till hands och vara en trygghet” för det enskilda barnet 
eller barngruppen som helhet. Exemplen i studien om förskollärare och 
barnskötares ansvar och roller kan även hänvisas till Riddersporre & Persson 
(2011) och Ivarsson Alm (2013). En respondent menar att pedagogernas nära 
arbete i arbetslag, under längre tid, har betydelse. Arbetslaget utvecklar känne-
dom om varandra och arbetet på förskolan, vilket leder till en upplevelse att le-
darskapet i barngruppen utjämnas över tid. Pedagogerna upplever då inte nå-
gon större skillnad mellan förskollärare och barnskötare förutom det pedago-
giska ansvaret på förskolan. I studien menar, både förskollärare och barnskö-
tare, att se barnen och att vara en närvarande pedagog i förskolan är viktigt i 
ledarskapet. Detta upplevs som en förutsättning för att kunna stödja barn och 
barngrupp i deras utveckling och lärande utifrån förskolans uppdrag. 
 
Egen reflektion, självkännedom och att man som pedagog konfronteras med 
andra sätt att uppfatta och värdera företeelser är viktigt menar Lind Nilsson och 
Gustavsson (2006), Ponciano och Shabazian (2012) och Lahdenperä (1997). 
Pedagogerna i studien lägger vikt vid att känna trygghet i sin yrkesroll och me-
nar att den upplevda trygghetskänslan även avspeglar sig positivt till barn och 
barngrupp. Båda yrkeskategorierna menar, i synnerhet dom som har arbetat 
länge, att man är trygg i sin pedagogroll på förskolan. Den upplevda tryggheten 
hos pedagogerna kan vara kopplad till förskolan och den kontext som försko-
lorna befinner sig i. Att pedagogerna upplever trygghet i yrkesrollen behöver 
inte härröra till att det finns en interkulturell medvetenhet/perspektiv i ledar-
skap och yrkesroll, utan att den förknippas med många års arbete inom försko-
leverksamhet generellt. Pedagogernas egen reflektion och tillsammans i arbets-
lag kan i studien mer tolkas i riktning till det enskilda barnet, barngruppen och 
förskolans pedagogiska innehåll. I studiens resultat framkommer inga direkta 
indikatorer på att reflektioner och samtal kontinuerligt förs omkring interkul-
turalitet och ledarskap i yrkesrollen. Lahdenperä (1997) belyser att om barn och 
pedagoger kommer från samma socioekonomiska kontext är det troligen lättare 
för pedagogen att kunna leva sig in i barnens situationer och behov än om dom 
skulle komma från olika kulturella kontexter. Studiens båda förskolor upplevs 
ha en majoritet med pedagoger av svenskt ursprung, förutom ett antal moders-
målsstödjare med annan kulturell bakgrund. 
 
Studien visar att delar av ledarskapet är kommunikation och att som pedagog 
ha förmågan att kommunicera med barn, föräldrar och med varandra som kol-
legor i arbetslag. Lorentz (2013) menar att interkulturell kommunikativ kompe-
tens även innebär att vi lär oss hur kommunikation med andra människor 
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kommer till stånd och hur olika kulturers kommunikationsstrukturer ser ut. Att 
få till en ömsesidig kommunikation menar Lahdenperä (2008) är att bli med-
veten om de fenomen som motverkar detta och istället skapa möjligheter för ett 
interkulturellt tänkande i organisationen/förskolan (tabell 3.2).  
 
6.2 Hur upplever pedagogerna sitt interkulturella ledarskap? 
 
Det respondenterna belyser i sin upplevelse av interkulturellt ledarskap är or-
ganisatoriska och kontextuella frågor och utmaningar. Förskolans innehåll och 
aktiviteter avspeglar det omedvetna etnocentriska perspektiv som finns bland 
pedagogerna menar en respondent. Respondenterna belyser att barngruppernas 
mångfald av kulturer inte upplevs som något problem och att förskolorna arbe-
tar efter värdegrunden i läroplanen. Respondenternas utsagor kan skönja en 
viss sammanblandning i förståelsen av interkulturellt ledarskap och innehållet i 
förskolans värdegrund. Ovanstående iakttagelser kan härröras till Lahdenperä 
(2008) som refererar till Alvesson (2001), Norton (1997). Även Eilard (2010), 
Skans (2011) som menar att organisationskulturer kan innehålla både synliga 
och osynliga processer (till exempel normer, värderingar, känslor, myter) vilket 
pedagogerna inte alltid är medvetna om. Pedagogernas interkulturella kompe-
tens är en angelägenhet för alla barn i ett vidare perspektiv och det demokra-
tiska samhället. En fallgrop med att använda begreppet interkulturalitet är att 
det uppfattas olika av olika personer och att det blandas samman med struktu-
rella skillnader (etnicitet, kön, klass, funktionshinder, sexuell läggning) vilket är 
maktordningar. 
 
I studiens resultat framkommer skilda upplevelser hos respondenterna vid de-
ras sammanfattning om interkulturellt ledarskap och att det finns en ”omed-
veten etnocentrism” och ”svenskhet” i verksamheten. En respondent menar att 
interkulturellt ledarskap inte existerar idag på förskolan och för att nå dit är 
”vägen lång”. Ledarskap och förhållningssätt är detsamma menar en respondent 
och uttrycker att det inte ska behövas ”olika ord” framför ledare. Respondenter-
nas olika upplevelser får exemplifiera behovet att en ökad medvetenhet om or-
ganisationskulturens synliga/osynliga delar och komponenterna i interkulturellt 
ledarskap. För att göra en kulturförändrad syn på ledarskap påvisar Lahdenperä 
(2008) de tre olika komponenterna som ingår - förståelse för mångkultural-
ism/interkulturalitet, ledarens kvalitéer och kompetenser, ledarens intentioner, 
åtgärder och handlingar. Komponenterna är beroende av varandra och hänger 
därmed samman. Ledaren kan inte göra mer än vad omgivningen tillåter eller 
förstår och pedagogernas egna ”obearbetade etnocentrismen” kan vara ett hin-
der för förändringen.  
  
Studiens resultat visar olika vardagsexempel från förskolorna där pedagoger 
belyser svårhanterliga situationer som till exempel könsroller, närvarotider och 
barnens scheman. Mellan föräldrar och pedagoger kan dessa frågor komma till 
diskussion och pedagogerna erbjuder föräldrar samtal, men ändå kan det ut-
mynna i ”kulturkrockar” mellan parterna. Det Lappalainen (2006) beskriver om 
kulturers definition och förhållande till begreppet ”tid” framkommer även i den 
här studiens resultat. För att på ett mer kvalitativt sätt ge förutsättningar och tid 
för möten med föräldrar föreslår en respondent en samordningsfunktion/ peda-
gog på förskolan. Både föräldrar, barn och pedagogerna skulle ha möjlighet till 
en djupare kontakt under en introduktionsperiod vilket skulle gagna samtliga 
parter framkommer i studiens resultat. Lahdenperä (2008) menar att kultur 
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som en social konstruktion måste sättas in i sitt sammanhang – samhälleligt, 
historiskt, globalt, organisationsmässigt och värdemässigt. Goldstein-Kyaga och 
Borgström (2012) refererar till Eriksen (2009) som uttrycker att dessa relation-
er sällan är jämlika och att majoritetsbefolkningen oftast har tolkningsföre-
träde. 
 
I studien framkommer pedagogernas upplevelse av det segregerade bostadsom-
rådet och det kommunpolitiska ansvaret för att motverka densamma. Lahden-
perä (2004) beskriver segregationen utifrån en politisk och ekonomisk mått-
stock i samhället. I dessa mångkulturella områden kan svenskar vara i minoritet 
vilket även framkommer i resultatet. Respondenterna uttrycker att barn och 
föräldrar skulle ”blandas mer” mellan olika bostadsområden/förskolor för 
gynna integrationen i kommunen. I studien framkommer inga konkreta förslag 
och modeller för hur kommuninvånare skulle kunna omfördelas utifrån ett in-
tegrationsperspektiv. Det mångkulturella bostadsområdet upplevs ha förändrats 
över tid och numera bestå av en befolkning med somalisk bakgrund. För att 
stärka integrationen föreslås i studien en modell med förskolebussar som tillhör 
förskoleverksamheten. Förskolorna kan med bussarna som verktyg kontinuer-
ligt besöka varandra i olika förskolor och bostadsområden. Denna modell upp-
levs bland respondenterna ge andra förutsättningar för barn att bygga kamrat- 
och lekrelationer. Verksamhetsidén öppnar upp för mötesplatser i förskolan och 
för barn som eventuellt aldrig kommer i kontakt med varandra. Innovativa lös-
ningar är en del av interkulturellt organisationstänkande menar Lahdenperä 
(2008). 
 
Båda förskolorna påvisar att det finns mötesplatser för dialog och samverkan 
mellan förskolan och föräldrar. Studien visar olika aktiviteter som till exempel 
matfester, föräldramöten och temaarbeten (FN-dagen) som gynnar delaktighet 
för föräldrar. Att skapa tillit och förtroende hos föräldragruppen är viktigt me-
nar studiens respondenter från båda förskolorna. Studiens resultat påvisar som 
Lind Nilsson och Gustavsson (2006) uttrycker att ledarskap i grunden är relat-
ionell och därmed en djup mänsklig företeelse.  
 
 
6.3 Vilka föreställningar har pedagogerna om sin egen interkultu-
rella kompetens för att möta förskolebarn i ett mångkulturellt sam-
hälle? 
 
I studien framkom att respondenternas upplevelser och föreställningar om den 
egna interkulturella kompetensen skiljer sig åt mellan förskolorna. Resultatet 
påvisar, utifrån intervjufrågans utformning, en uppdelning mellan erfarenhet 
och kompetens i att möta förskolebarn i ett mångkulturellt samhälle. Respon-
denternas erfarenhet har erhållits genom kontakt med människor från olika 
kulturer, både privat och i arbetslivet. Andra respondenter i studien menar att 
erfarenheten från andra kulturer är liten eller ingen alls. Kompetensutveckling i 
ämnet mångkultur har genom åren erhållits via den kommunala arbetsgivaren, 
men då varit aktuell för pedagoger vid den mångkulturella förskolan. Den indi-
kationen kan påvisa att kompetensutveckling med ett interkulturellt perspektiv 
inte har förekommit i någon större utsträckning för alla förskolor i kommunen. 
En respondent beskriver positivt sin lärarutbildning med interkulturell inrikt-
ning. Övriga respondenter benämner inte någon speciell inriktning på utbild-
ningen till barnskötare eller förskollärare. 
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7. Diskussion 
 
I det här kapitlet diskuteras uppsatsens metod och resultat.  
 
7.1 Metoddiskussion 
 
Uppsatsen utgår från en fenomenologisk ansats, kvalitativ metod och den semi-
strukturerade intervjuformen. Detta val kändes naturligt i och med att syftet 
med studien var att få en djupare inblick i pedagogernas ”livsvärld” och upple-
velser av sitt eget interkulturella ledarskap i förskolans verksamhet. Den kvali-
tativa metoden kan ifrågasättas med anledningen av sin brist på ”exakthet” i 
svar. Syftet i studien var inte heller att få en exakthet och sanning, utan att mer 
förstå pedagogernas upplevelse och perspektiv på fenomenet - interkulturellt 
ledarskap. Det empiriska materialet innehållande tolv intervjuer kan påvisa en 
riktning i pedagogernas upplevelser, men det finns även en risk att responden-
terna svarar utifrån vad som ”förväntas” och intervjuaren önskar höra. Ytterli-
gare en risk är att intervjufrågorna kan tolkas av respondenterna som en av-
stämning och granskning av interkulturellt ledarskap i förskolan. Den induktiva 
ansatsen och förhållningssättet gör det empiriska materialet till utgångspunkt i 
studien och inte bakgrundsteorierna.  
 
Tillvägagångssättet i studien har beskrivits i metodkapitlet för att på ett trovär-
digt sätt synliggöra hela arbetsprocessen och även för att den skall kunna upp-
repas vid ett annat tillfälle. Många citat är presenterade i resultatkapitlet och 
detta för att tydliggöra deltagarnas upplevelser från det empiriska materialet. 
Urval och tolkning av dessa styrkande citat har således gjorts av studiens enda 
författare, vilket kan vara en svaghet att en person gör urval och tolkningar. Yt-
terligare metodval fanns med som tanke i studiens början, men valet föll sedan 
på semistrukturerad intervjuform. Studiens författare gjorde bedömningen att 
med denna metod kunna fånga respondenternas ”livsvärld” och tillika upplevel-
ser om fenomenet interkulturellt ledarskap. 
 
Studien grundar sig på forskningsetiska principer. Utgångspunkten i studien 
var att få deltagare från två olika förskolor i olika delar av kommunen, varav en 
förskola i ett mångkulturellt område. Detta i syfte att se eventuella likheter och 
skillnader i upplevelser och kunskap om interkulturalitet och ledarskap. Några 
förskolechefer kontaktades muntligt/telefon och tillsammans med sina pedago-
ger avgjorde dom sitt deltagande i studien. Pedagogernas mer eller mindre fri-
villighet till deltagandet har studiens författare ingen kännedom om, däremot 
var båda förskolecheferna positiva till deltagande i studien. Cheferna såg möj-
ligheten som en slags kompetensutveckling för dom själva och deltagande peda-
goger. Tilläggas kan att studiens arbete försenades med ett par veckor på grund 
av ett avhopp från en av förskolorna. 
 
Genomförandet av intervjuerna fullföljdes utan större missöden och den tek-
niska funktionen (Iphonen) fungerade utmärkt som inspelningsverktyg. Inter-
vjufrågorna har sin utgångspunkt i monokulturellt och interkulturellt tänkande 
i en organisationskultur. Några utav pedagogerna uttryckte innan intervjutill-
fället att det var ”kluriga frågor”, vilket ändå inte upplevdes som negativt. Några 
pedagoger har också under själva intervjun frågat om ett förtydligande, ”vad 
menas?” Detta kan ha påverkat resultatet i och med respondenternas förståelse 
av intervjufrågorna. Alla 12 deltagarna i studien erhöll ett informationsbrev, 
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samtyckeskrav och intervjuguide i god tid innan intervjutillfället. Situationen 
påvisar vikten av frågeguidens innehåll, det vill säga utformningen av intervju-
frågorna. Intervjuaren kan vara påläst om ämnet själv, men utmaningen är 
bryta ner materialet till lätta och stimulerande frågor för den som ska inter-
vjuas. Dock har den här studiens intervjumaterial bearbetats mellan studiens 
författare (jag själv) och handledaren ett antal gånger. Att som intervjuare ha en 
förförståelse och kunskap om ämnet kan ha en fördel, till exempel för att ställa 
följdfrågor under intervjutillfället. Som ny i rollen av ”intervjuare” upplevde 
studiens författare en trevande början vilket avtog efter två, tre intervjutillfällen. 
Efter intervjuerna (när inspelningen var avslutad) återgav intervjuaren intres-
santa delar av varje samtal i syfte att ge en feedback till varje respondent. Detta 
avslut blev en bra ”avrundning” av varje samtal och även tillfälle att tacka re-
spondenten för deltagandet i studien. 
 
I skedet av kvalitativ bearbetning av det empiriska materialet användes arbets-
gången som tabell 4.9. visar. Att göra en egen framställan av figuren var till 
hjälp i arbetet med att få de olika stegen synliga och att använda pennor för att 
färgkoda meningsenheterna. I det empiriska materialet framkom efter bearbet-
ning tre kategorier, ledarskap & roller, organisation & kontext, kompetens & 
erfarenhet. En kategori stack ut något mer i det empiriska materialet och dessa 
upplevelser hamnar under organisatoriska och kontextuella frågor/utmaningar. 
Denna kvalitativa studie med 12 deltagare presenterar ingen exakthet och san-
ning, men kan ge en inblick i upplevelser av ledarskapet i respektive yrkesroll, 
förskollärare och barnskötare, i förhållande till ett interkulturellt perspektiv. 
 
Studiens författare (jag själv) har en roll som chef i den kommun där studien är 
utförd. Att denna koppling finns kan ha påverkat resultatet i och med respon-
denternas känsla och uppfattning - vad kan sägas och inte under intervjuerna. 
Att studiens författare har en viss kännedom om kontexterna och om ämnet 
som undersöktes, kan istället ha varit en fördel under intervjuerna och framstäl-
lan av följdfrågor. En förförståelse av en kontext och ett undersökningsämne 
kan påverka ett resultat och i den här studien har författaren (jag själv) försökt 
att minimera denna fallgrop genom att inta ett objektivt förhållningssätt under 
studiens gång. Detta innebär att i studien inte fälla något omdöme om respon-
denternas upplevelser och tankar om fenomenet interkulturellt ledarskap i för-
skolan. Forskaren intar ett objektivt förhållningssätt till den egna förkunskapen 
och innebörden om fenomenet som ska undersökas och detta benämns som fe-
nomenologisk reduktion.  
 
7.2 Resultatdiskussion 
 
Den här studiens författare har under tolv intervjuer mött engagerade barnskö-
tare och förskollärare. I sitt yrkesutövande befinner sig pedagogerna i skilda 
förskolor och kontexter och resultatet av deras upplevelser både sammanfaller 
och skiljer sig åt. Studiens resultat indikerar en medvetenhet hos pedagogerna 
om ansvar och roller utifrån uppdraget i förskolans läroplan, vilket även Ivars-
son Alm (2013) belyser. Det resultatet kan ge uttryck för att den reviderade lä-
roplanen är bearbetad och implementerad i studiens båda förskolor. Slutsatsen 
är att ledarskapet i förskollärarrollen innebär ett tydligare ansvar för förskolans 
pedagogiska innehåll och verksamhetsutveckling, vilket både barnskötare och 
förskollärare uttrycker i studien. Att sätta prefixet ”inter” framför kulturellt le-
darskap ger utrymme för ”tolkningar” hos de flesta pedagoger – är det egentlig-
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en någon skillnad mot vanligt ledarskap? Det framkommer i resultatet ingen 
tydlighet hos pedagogerna vad interkulturellt ledarskap är i förskolan, utan 
upplevelsen utmynnar i organisatoriska, kontextuella frågor och utmaningar. 
Det som framkommer i studiens resultat är pedagogernas uttryck för arbetet 
med förskolans värdegrundsuppdrag. Denna upplevelse hos pedagogerna kan i 
resultatet tolkas som att värdegrundsuppdraget blandas samman med interkul-
turalitet och interkulturellt ledarskap. Tolkningen av resultatet sammanfaller 
med Eilards (2010) syn att interkulturell lärarkompetens och interkulturella 
relationer troligen har ersatts av värdegrundsarbetet inom skolan. För att möta 
förändrade samhällsvillkor i förskolans verksamhet kan slutsatsen dras att en 
ökad medvetenhet och kunskap av teorin interkulturalitet och interkulturellt 
ledarskap behöver främjas. 
 
Flera studier i uppsatsens teoribakgrund påpekar vikten av självkännedom och 
självreflektion i ledarrollen och detta för att få en ökad medvetenhet om egna 
fördomar och stereotyper som kan finnas. I studiens resultat framkommer att 
reflektioner som förs bland pedagogerna framförallt handlar om enskilda barn 
eller barngruppen och mer sällan om ledare och pedagogrollen. Modeller som 
förskolans arbetslag till exempel kan arbeta med är organisationskulturens syn-
liga och osynliga delar (kulturella och symboliska innebörder) och monokultu-
rellt/interkulturellt tänkande i en organisationskultur utifrån Lahdenperä 
(2008). En ökad kunskap om interkulturalitet och ledarskap innebär troligen en 
”resa” där varje pedagog ska förhålla sig kritisk till sin egen historia och utveckla 
en kritisk självmedvetenhet. Pedagogerna kan även stärka sin medvetenhet om-
kring dom fallgropar som riktas mot interkulturella perspektiv, till exempel ma-
joritetskulturens tolkningsföreträde och att den interkulturella diskursen ofta 
blir retorisk. 
 
Att kommunicera med barn och föräldrar ses som en naturlig del i ledaruppdra-
get och sker troligen utifrån den kommunikationsstruktur som pedagogerna 
själva har. En ökad medvetenhet och kunskap om kulturers olika kommunikat-
ionsstrukturer kan stärka pedagogernas interkulturella kommunikativa kompe-
tens. Gällande kommunikation mellan föräldrar och pedagoger nämner en för-
skola modersmålsstödjarnas viktiga funktion som ”språk och brobyggare”. Den 
beskrivningen av modersmålsstödjarnas insats och roll på förskolan styrker vik-
ten av strategisk personalplanering inom förskolan. Flerspråkiga pedagoger 
med lärarutbildning kan troligen stärka ett arbetslag i kommunikation med 
barn och föräldrar. Pedagogerna menar att möten och kommunikation i mång-
kulturella miljöer tar mera tid i anspråk, upplevs som givande, men också som 
emotionellt krävande av pedagogerna. Det resultatet kan ge uttryck för att tid 
och engagemang krävs av förskollärare och barnskötare när olika kulturer och 
språk ska mötas på förskolans arena. Mötesplatser för delaktighet, dialog och 
samverkan med föräldrar kan utvecklas ytterligare inom förskolan, till exempel 
föräldramöten med färre antal deltagare som mer bjuder in till dialog. Att hitta 
nya förhållningssätt till varandra i en mångkulturell verksamhet visar att be-
greppet interkulturalitet används – handling, aktion och rörelser mellan indivi-
der. 
 
Uppsatsen har uppmärksammat att det är organisatoriska, kontextuella frågor 
och utmaningar som båda förskolornas pedagoger upplever i sitt interkulturella 
ledarskap, som till exempel segregering, könsroller och regler. Ett omedvetet 
etnocentriskt perspektiv förekommer i förskolans aktiviteter och innehåll fram-
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kommer i resultatet. I förskolans verksamhet kan diktoma gränsdragningar ut-
manas genom att mer synliggöra likheter, länkar, influenser och ömsesidigheten 
mellan människor och kulturer vilket Tesfahuney (1999) föreslår. I pedagoger-
nas omedvetna etnocentriska perspektiv kan skönjas att den moderna tidens 
begrepp som norm, fast standard och assimilering eventuellt lever kvar i varda-
gen på förskolan. Den segregation som finns i kommunen beskriver båda för-
skolornas pedagoger med oro och efterfrågar en politisk tydlighet och handling i 
frågan. Studiens förskolor visar olika kontextuella förutsättningar men båda kan 
liknas vid monokulturella förskoleverksamheter, varav den ena med majoritet 
barn och föräldrar med somalisk kulturell bakgrund. För att möta förändrade 
samhällsvillkor i förskolan, och för att ge barn möjlighet att möta varandra, fö-
reslås i studiens resultat modellen med förskolebussar. Modellen kan utvecklas 
och ge barn med olika kulturella bakgrunder möjlighet att möta, besöka och lära 
känna varandra. Förskolan kan här som kulturell och social mötesplats stärka 
och förbereda barnen inför ett alltmer internationaliserat samhälle (Lpfö98, 
Rev 2010). 
 
Studiens resultat visar skillnader av pedagogernas erfarenhet och kompetens för 
att möta förskolebarn i ett mångkulturellt samhälle. Resultatet indikerar att de 
flesta pedagoger har erhållit reguljär utbildning till barnskötare och förskollä-
rare vid olika lärosäten. Tidigare forskning som Rubinsteian Reich & Tallberg-
Broman (2000) och Berthelsen & Karuppiah (2011) visar att lärarstudenterna är 
dåligt eller felaktigt förberedda på den verklighet de möter i ett mångkulturellt 
samhälle. Slutsatsen som kan dras är att den här studiens pedagoger, som 
sammantagen grupp, inte erhållit tillräcklig förberedelse och kunskap i sin 
grundutbildning för att möta barn i ett mångkulturellt samhälle. Studiens resul-
tat utifrån kompetensbehov kan leda till en ökad medvetenhet även hos huvud-
mannen, kommunen, för att satsa på ökad kompetensutveckling inom interkul-
turalitet och ledarskap. Pedagoger med ökad kunskap om interkulturella per-
spektiv kan troligen stärka det pedagogiska arbetet för barn med olika kulturella 
bakgrunder.  
 
Den här studiens resultat kan kopplas till tidigare kunskap om interkulturalitet 
och ledarskap. Som tidigare nämnts har den teoretiska referensramen i studien 
mer utgått från skolan, eftersom forskning om ämnet i förskolan varit svår att 
finna. Även om denna undersökning kan betraktas som en mindre studie, uti-
från tolv deltagare, framkom det i resultat och slutsatser indikationer till tidi-
gare forskning. Den fenomenologiska ansatsen och kvalitativa metoden har 
hjälpt studiens författare att få en inblick i just dessa pedagogers livsvärld och 
upplevelser av fenomenet interkulturellt ledarskap i förskolan. Att studiens för-
fattare har en anknytning till kommunen kan ha påverkat deltagare och till-
gängligheten att komma in i fältet som ska undersökas. I resultatdelen sticker 
kategorin organisation & kontext ut något mer i form av fler utsagor från peda-
gogerna i intervjumaterialet. Om detta har ett samband med författarens chefs-
roll innehållande organisationsfrågor kan beaktas i sammanhanget. Å andra 
sidan framkom inga större resonemang från pedagogerna utifrån kompetensut-
vecklingsfrågor, vilka även dessa finns på en chefs agenda. 
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Till slut önskar studiens författare att denna undersökning och uppsats kan bi-
dra med att lyfta perspektivet interkulturalitet och ledarskap i förskolan. Ett 
ämne som idag är högaktuellt med den samhällsförändring som sker i form av 
många nya människor som kommer till Sverige. Förskolans innehåll och under-
visning påverkas av barnens och pedagogernas identiteter, erfarenheter och 
samhällssyn. Pedagoger med didaktiska glasögon innehållande ett interkultu-
rellt synfält kan stärka möjligheterna för varje barns utveckling och lärande i ett 
mångkulturellt samhälle.  
 
 
Följande citat får avsluta resultatdiskussionen och beskriva pedagogernas upp-
levelser om interkulturalitet och ledarskap i förskolan: 
 

”Ja, då får man vara lite ödmjuk [skratt]… man gör ju så himla 
gott man kan. Äh… ja, det är ju det här med att man har den här 
värdegrundssynen tycker jag, allas lika värde, den är ju liksom, 
den ligger ju där och den försvinner ju inte”. 
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9. Vidare forskning 
 
Den här studien har undersökt pedagogernas upplevelser och kunskap om in-
terkulturalitet och ledarskap. Under studiens arbete har nya reflektioner väckts 
om det mångkulturella samhället i Sverige. Ett intressant forskningsämne kan 
vara att undersöka den monokulturella förskolan i ett mångkulturellt bostads-
område. Hur påverkas integrationen i samhället när förskolans barn och föräld-
rar i majoritet består av en kulturell bakgrund, till exempel den somaliska? Ett 
ytterligare intressant forskningsämne ur integrationsperspektiv är modellen 
med förskolebussar. Hur kan modellen med förskolebussar utvecklas så att barn 
med olika kulturella bakgrunder möts och integreras med varandra? 
 
För att pedagogerna inom förskolan än mer ska kunna möta barn i det mång-
kulturella samhället bör en utveckling ske från mono- till mångkulturella verk-
samheter. Hur kan lärarrollen utvecklas i den mångkulturella förskolan? Tidi-
gare forskning visar att lärarstudenter inte erhåller den förberedelse och kun-
skap de behöver för att möta barn i ett mångkulturellt samhälle. Pedagogerna 
kan även ha mångårig erfarenhet av yrket inom förskolan men inte erfarenhet 
av barn och föräldrar med olika kulturella bakgrunder. 
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BILAGA 1 

Nyfiken på Dig och ditt arbete! 

 

Hej! 

Jag studerar på Mälardalens Högskola och håller på med arbetet inför min 

magisteruppsats. Under mina studieår inom didaktiken har jag blivit mer 

nyfiken på mångkulturella och interkulturella perspektiv i förskolans 

verksamhet. Mitt syfte är att titta närmare på pedagogers interkulturella 

ledarskap i en förskola som kan vara både mångkulturell och multietnisk. Jag 

avser att intervjua tolv pedagoger som arbetar på två olika förskolor i olika 

bostadsområden. Pedagogerna kommer att vara både barnskötare och 

förskollärare. 

Vill Du vara med i en intervjustudie? 

Studien kommer att behandla all information enligt forskningsetiska principer 

som upprättats av Vetenskapsrådet. Information som kommer fram i studien 

behandlas så att ingen enskild person kan identifieras. Ditt deltagande i studien 

är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan. 

Intervjupersonerna kommer att benämnas som respondenter i 

uppsatsskrivningen. När studien är slutförd kommer intervjumaterialet att 

arkiveras enligt gällande regler för arkivering. Inspelnings-teknik kommer att 

användas under intervjuerna och det inspelade materialet transkriberas (skrivas 

ner) efteråt. Intervjutillfället uppskattas ta ca 30-40 minuter.  

 

Plats och tid för intervjutillfället bestämmer vi tillsammans.  

 

Ser fram emot att möta dig och tack för ditt visade intresse! 

2015-02-08 

Annika Nilsson 

 

Vid frågor om studien, ring gärna: 

Annika Nilsson 

0xxx-xxxxxx 

annika.nilsson@xxxxxxx.se 
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BILAGA 2: Intervjuguide                                                                                                   

1. Bakgrundsfrågor 

 Yrkesroll? 

 Ålder? 

 Hur länge på nuvarande tjänst? 

 Arbete på andra arbetsplatser? 

 När blev du klar med din utbildning? 

 Vilken studieort? 

 

2. Teman 

Utövning av monokulturellt och interkulturellt ledarskap 

 Vad är ledarskap i förskolan för dig i din roll som förskollärare eller 

barnskötare? 

 Beskriv när du i förskolan ser ett ”vi och de andra” tänkande, mångfald 

som ett problem, etnisk segregering och att majoriteten har 

tolkningsföreträde. 

 Beskriv när du i förskolan ser att motsättningar tydliggörs och hanteras, 

mötesplatser finns för samverkan och interkulturell kommunikation och 

att nytänkande och innovationer premieras. 

 Vilka avtryck kan dessa olika synsätt ge i förskolans verksamhet? 

 

Pedagogernas egen kompetens 

 Vad har du för erfarenhet och kompetens att möta förskolebarn i ett 

mångkulturellt samhälle? 

 Vad önskar du mer av gällande kompetensutveckling för att möta 

förskolebarn i ett mångkulturellt samhälle? 

 

 

3. Avslutande frågor 

 Kan du sammanfatta dina tankar om interkulturellt ledarskap? 

 Någon synpunkt som du vill framföra (som du ser som viktig att det 

kommer med) 
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