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frågeställningar: Hur beskrivs ett interkulturellt förhållningssätt av pedagoger i förskolan? Hur 
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Inledning 
Fjällhed (2012) menar att vi lever i en mångkulturell värld, där folk med olika kulturer lever 

sida vid sida med varandra. Men detta innebär inte nödvändigtvis att vi möter och interagerar 

med varandra. Fjällhed menar nämligen att det är möjligt att leva i en mångkulturell värld utan 

att någonsin interagera med någon med en annan bakgrund. För att mötas krävs en interkulturell 

värld där människor möter varandra med respekt och nyfikenhet för varandras olikheter. 

2016 gick nästan 500 000 barn i förskolan. Av dem har vart femte barn utländsk bakgrund där 

de och/eller båda deras föräldrar är födda utomlands (Skolverket, 2016a). Därtill kan läggas de 

som har en förälder eller mor- och farföräldrar som är födda utomlands, vilket innebär att många 

olika kulturer möts i den svenska förskolan. 

1985 beslutade riksdagen att interkulturalitet skulle vara ett synsätt och förhållningssätt som 

ska genomsyra hela skolans verksamhet (Prop. 1984/85:12). Detta har påverkat hur förskolan 

och skolans uppdrag har utformats och tolkats (Lunneblad, 2013). I Läroplanen för förskolan 

(Skolverket, 2016b) står det skrivet att förskolan är en kulturell mötesplats som ska ge barnen 

förståelse för den kulturella mångfaldens värde, samt att ”Medvetenhet om det egna kulturarvet 

och delaktighet i andras kultur ska bidra till att barnen utvecklar sin förmåga att förstå och leva 

sig in i andras villkor och värderingar.” (Skolverket, 2016b, s.6). Trots Läroplanens intentioner 

att förskolan ska arbeta mot att varje barn ska ges möjlighet till delaktighet utifrån sin egen men 

också andras kulturer, menar Lunneblad (2013) att i heterogena barngrupper i förskolor och 

skolor läggs fokus på det barnen har gemensamt utifrån det svenska språket samt de svenska 

traditionerna. Han menar vidare att lärare inte uppmärksammar barnens olika erfarenheter och 

kulturer. 

Vi har genom praktik och vikariat fått erfarenhet kring att arbeta i förskolor med en kulturell 

mångfald i barngrupperna. Hur pedagogerna har arbetat för att lyfta och tillvarata barns olika 

kulturer har varierat och ibland har detta inte lyfts alls. I tidigare forskning framkommer att inte 

mycket finns skrivet om hur det interkulturella arbetet ser ut i praktiken och hur detta synliggörs 

i förskolans miljö. Vi ser därför ett behov av att undersöka och belysa hur pedagoger beskriver 

interkulturellt förhållningssätt, hur de arbetar utifrån ett interkulturellt förhållningssätt samt hur 

detta synliggörs i förskolans miljö. Denna studie fokuserar främst på kulturer från olika länder 

då det, som beskrivs ovan, finns en stor mångfald av dessa i förskolan. 
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Bakgrund 
I bakgrunden presenteras begreppet interkulturalitet samt tidigare forskning som är relevant för 

studien. Bakgrunden avslutas med en sammanfattning av den tidigare forskningen samt de 

teoretiska begrepp som har använts i studien. 

Interkulturalitet som begrepp 
Begreppet interkulturalitet kommer från orden inter, som betyder mellanmänsklig interaktion 

eller ömsesidig påverkan, och kultur som innebär människors meningsskapande system. Dessa 

kan exempelvis vara religiösa, könsmässiga, etniska, språkmässiga, tankemässiga, 

klassmässiga eller livsstilsrelaterade. Interkulturalitet handlar därför om hur olika kulturer 

samverkar och den ömsesidiga påverkan de har på varandra (Lahdenperä, 2008). Lahdenperä 

beskriver begreppet interkulturalitet som: 

Interkulturellt är således en term som antyder en process, ett 

gränsöverskridande, interaktion och ömsesidighet och samtidigt sätter 

kvalitativa och värdemässiga aspekter på kulturmöten. Ömsesidig respekt, 

tolerans, jämlikhet och social rättvisa är bland de etiska värden som ofta 

förekommer som mål för ett interkulturellt syn- och arbetssätt i uppfostran 

och utbildning. (Lahdenperä, 2004. s. 15.). 

Det innebär att interkulturalitet både är ett synsätt men också en metod där olika kulturer ses 

som värdefulla resurser, som om de tillvaratas, kan bidra till lärande och ökad förståelse för 

varandras olikheter och likheter. Detta styrks av Ponciano och Shabazian (2012) som i sin 

litteraturforskning beskriver att begreppet interkulturalitet innebär ett ömsesidigt lärande 

mellan individer på ett respektfullt och meningsfullt sätt då de tar del av varandras kulturer. 

Detta lärande sker på lika villkor mellan barn och vuxna från olika kulturer då ingen kultur ses 

som bättre eller mer rätt än någon annan. Det innebär också en förståelse för att individen inte 

ensam kan representera den etnicitet hen tillhör, utan varje individ har sin egna kulturella 

kontext som skiljer sig från alla andras. Därför har alla samma förutsättningar att lära av 

varandra, men detta kräver dock interkulturella aktiviteter och samtal där olikheter såväl som 

likheter lyfts fram på ett sätt som belyser varje individs samhällsvärde. 

 

Tidigare forskning 
I detta avsnitt presenteras tidigare forskning som är relevant för studien. Den är indelad i 

rubrikerna; interkulturell kompetens i förskola och skola, interkulturalitet i förskolan och den 

interkulturella miljöns betydelse. 

Interkulturell kompetens i förskola och skola 
Layne och Dervin (2016) har bedrivit en studie där de har intervjuat sju lärarstudenter på det 

interkulturella förskollärarprogrammet på Helsinki University samt tre av deras lärare. De har 

undersökt hur dessa ser på begreppet interkulturalitet samt deras syn på vad interkulturell 

kompetens innebär. De har i sin forskning utgått ifrån Critical social theory, Postkoloniala 

teorier och Black feminism för att, på ett tvärvetenskapligt vis, synliggöra maktstrukturer i 

samhället och förskolan samt de diskurser och normer som förskollärarstudenterna och deras 
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lärare själva besitter. Layne och Dervin kom i sin studie fram till att ett interkulturellt 

pedagogiskt arbete kräver omfattande reflektion av pedagogen för att förstå begreppet samt för 

att synliggöra den egna och förskolans normer, diskurser och maktförhållanden i relation till 

detta. I de fall där förskollärarstudenten inte hade reflekterat närmare kunde Layne och Dervin 

se att interkulturalitet sågs som ett objekt, något skilt från den intervjuade själv, medan det hos 

de förskollärarstudenter som reflekterade mer ingående sågs som något som kom från dem 

själva, där olikheter sågs som normen. De intervjuade hade en stark önskan att få mer kunskap 

kring begreppet interkulturalitet och hur pedagogerna bör arbeta med det rent praktiskt i 

förskolan. De belyser även att interkulturalitet inte behöver handla om kulturer som kommer 

långt bortifrån utan det gäller även kulturer som ligger nära varandra. 

Stier (2006) beskriver interkulturell kompetens i sin studie där han har använt sig av tre olika 

ideologier. Dessa ideologier är, idealismen, instrumentalismen och educationalismen. Detta gör 

han för att undersöka den roll ett interkulturellt förhållningssätt har när det gäller att ta tillvara 

på personers olika erfarenheter men också på införskaffandet av interkulturell kompetens i en 

interkulturell värld. Han menar att interkulturell kompetens består av flera aspekter. Dels en 

förståelse och kunskap om den egna och andra kulturer, vilka normer, världsåskådningar, vanor, 

traditioner och värderingar med mera, dessa innefattar. Dels en förmåga till självreflektion och 

att sätta sig in i andras livssituation samt förmågan att klara av problem som uppstår i 

interkulturella möten och samtidigt hålla ett öppet och fördomsfritt sinne. Dessutom innebär 

interkulturell kompetens en förmåga att förstå känslor, hur och varför de uppkommer samt 

kunna förhindra att dessa känslor styr hur man agerar eller bedömer en människa och en 

situation i kulturellt okända situationer. Stier anser att interkulturell kompetens kräver 

kommunikativa förmågor som möjliggör förståelse av verbala och icke-verbala signaler, språk 

och känslouttryck. Det innebär även att kunna besvara dessa på ett för situationen 

tillfredsställande sätt, samt en medvetenhet kring den egna kommunikativa förmågan. 

Miller och Petriwskyj (2013) har genom att undersöka glappet mellan nya riktlinjer kring 

interkulturalitet i Australien och genomförandet av dessa, kommit fram till att det finns ett 

behov av ytterligare kompetens och utbildning hos förskollärarna för att tillämpa riktlinjer som 

syftar till ett interkulturellt förhållningssätt. De menar att förskollärarna behöver mer teoretisk 

kunskap kring interkulturalitet och andra kulturer än sin egen. De behöver också ges möjlighet 

att utveckla sin förmåga till kritisk reflektion både som individer, arbetslag och förskola. 

Samarbetet med hemmen ses också som viktigt i det interkulturella arbetet och vårdnadshavarna 

bör få en större plats i den interkulturella dialogen på förskolan. Det kräver också ett djupt 

engagemang och en förståelse för att de nya interkulturella riktlinjerna innebär en omvandling 

av verksamheten snarare än ytliga förändringar av den. 

 

Interkulturalitet i förskolan 
I förskolans styrdokument (Skolverket, 2016b) framkommer det att förskolan är en plats där 

sociala och kulturella möten sker. Förskolan ska därmed förbereda barnen för att kunna leva i 

ett samhälle som blir allt mer internationaliserat. Barnen ska bli delaktiga och medvetna om sin 

egen och andras kulturer för att få förståelse för hur andra lever samt deras normer och 

värderingar. Dessutom ska förskolan bidra till att varje barn ska få möjlighet till att utveckla sin 
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egen identitet. Utifrån detta har Lunneblad (2006) i sin avhandling valt att undersöka hur 

förskolan arbetar med kultur och barns identitetsutveckling, och hur detta står i relation till den 

kulturella mångfald som finns i samhället. I sin forskning har han under ett läsår följt en förskola 

som ligger i ett multietniskt område. Förskolan utgörs av två avdelningar med nitton barn i varje 

barngrupp. Arbetslagen på respektive avdelning består av tre personal. Empirin har samlats in 

genom intervjuer med vårdnadshavare och enhetschefen för förskolan, observationer av 

arbetslagen i vardagliga situationer och genom samtal. Lunneblad kom fram till att pedagogerna 

i sitt mångkulturella arbete använde sig av sånger, ramsor och traditioner från de kulturer vars 

barn med utländsk bakgrund fanns representerade i barngruppen. Detta menar Lunneblad inte 

bör ses som tillräckligt, utan kulturell mångfald omfattar mer än så och bör därför ses utifrån 

ett vidare perspektiv. Dessutom påvisar studien att pedagogernas förhållningssätt osynliggjorde 

den mångfald av språk och kultur som fanns i barngruppen. Detta tolkar Lunneblad kan bero 

på att pedagogerna vill undvika att tala om barns olikheter då de anser att barnen ska bemötas 

på ett likartat sätt, men också på de förutsättningar som ligger till grund för deras arbete. Dessa 

utgörs av brist på kunskap och tid samt storleken på barngruppen vilka kan försvåra det 

mångkulturella arbetet. I sin studie kom Lunneblad (2006) även fram till att pedagogerna hade 

svårt att på ett naturligt sätt inkludera mångfalden av kulturer i förskolans verksamhet. Det 

menar han kan bero på att förskolan ligger i ett ”invandrarområde” och att begreppet invandrare 

representerar något negativt. Ett dilemma för pedagogerna kan därför bli att inkludera 

erfarenheter och identiteter i verksamheten som står för problem i andra sammanhang. Det 

framkommer också i studien att pedagogernas egna erfarenheter och identiteter är 

betydelsefulla för hur de förstår och förhåller sig till barngruppens mångfald av kulturer. Det 

kan leda till att pedagogernas sociala och kulturella förståelse av samhället påverkar hur de 

arbetar med den kulturella mångfalden i verksamheten. Studien påvisar även att pedagogerna 

under sitt planerings- och utvärderingsarbete beskriver barn med utländsk bakgrund som 

innehavare av en annorlunda kultur. 

Stier och Sandström (2017) har i sin rapport undersökt hur 43 förskolepersonal förhåller sig till 

kulturell, religiös och etnisk mångfald i förskolans dagliga arbete. Personalen har i samband 

med studien haft två utbildningstillfällen då ett syfte var att höja kompetensen kring 

interkulturalitet. Personalens höjda kompetens skulle bidra till studiens andra syfte vilket var 

att utveckla förskolornas verksamheter. Studiens tredje och sista syfte var att forska kring vilka 

förändringar som skett i förskolans praktik med hjälp av utbildningen. Denna forskning skedde 

genom fokusgruppsamtal då förskolepersonalen diskuterade och problematiserade kring sitt 

förhållningssätt, hur de använder sina kunskaper samt hur och varför de agerar på ett visst sätt 

i förskolans verksamhet. Detta har sedan Stier och Sandström analyserat utifrån fyra olika typer 

av förhållningssätt. Det första kallar de instrumentellt mångkulturellt förhållningssätt och 

innebär att den egna kulturen går oreflekterad och ses som normalitet. Istället ses kulturer som 

något andra personer har och ofta som något exotiskt. Kulturer ses också som statiska, 

oföränderliga, homogena grupper. Individers beteenden förklaras utifrån grupptillhörigheten.  

Att möta andra kulturer ses som något svårt som måste hanteras och resulterar ofta i att 

personalen ger vika för vårdnadshavares önskemål även om det strider mot läroplanen. Det 

andra förhållningssättet kallas medvetet mångkulturellt förhållningssätt och det innebär att 

pedagogerna till viss del reflekterar över den egna kulturen men att de har en begränsad 
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medvetenhet kring denna. De har också en begränsad förståelse för hur kultur sammanflätas 

med etnicitet, klass och kön med mera. Människors fördomar, tolkningar och reaktioner ses 

som överensstämmande med deras kulturella tillhörighet och det uppfattas därför som svårt 

men inte omöjligt att säga emot dessa och sätta gränser. Samtal används som metod för att reda 

upp konflikter, missförstånd och skapa förståelse, men gränsdragningen blir dock ofta otydlig. 

Däremot ses kulturer som svåravgränsade och komplexa och alltså inte som homogena grupper. 

Det tredje förhållningssättet kallas det interkulturella förhållningssättet, där ses kultur som 

något som skapas och omskapas i socialt samspel. Med detta förhållningssätt reflekterar 

pedagogerna över den egna kulturen och normerna på ett kritiskt sätt och de är nyfikna och 

öppna i mötet med andra kulturer. De ser mångfald som en möjlighet till utveckling och vill 

belysa och dra nytta av det som är unikt hos varje person. De är medvetna om att konflikter kan 

uppstå men har en förmåga att sätta gränser på ett medvetet sätt när det kommer till att 

tillmötesgå krav och önskemål som har att göra med etnicitet, kultur, religion eller personliga 

önskemål. Det fjärde och sista förhållningssättet kallas transkulturellt förhållningssätt och 

pedagoger med detta förhållningssätt ser mångfald som något som samhället, och därmed även 

förskolan, har mer att vinna än förlora på. Därför ska alla barn främjas i flerspråkighet och 

flerkulturell tillhörighet genom gränsöverskridning när det kommer till kultur, etnicitet, religion 

och sociala kontexter. Pedagogerna har en medvetenhet kring de egna rollerna som både 

kulturproducent och kulturprodukt och kan därför använda sig av detta i förskolan. De vill 

främja att alla barn får en kosmopolitisk eller transkulturell identitet och att de lär varandras 

kulturer, språk, normer, traditioner och värderingar. Fokus ligger på att lyfta mänskliga likheter. 

Resultatet från fokusgruppsintervjuerna visade bland annat att förskolepersonalen anser att 

utbildningarna har lett till en förhöjd kännedom om egna fördomar och beteenden, en större 

förståelse för andra personers beteenden samt en ökad insikt om möten mellan individer. Stier 

och Sandström (2017) påvisar att personalen på förskolan till stor del har ett medvetet 

mångkulturellt förhållningssätt, men de visar även på ett interkulturellt förhållningssätt. Det 

instrumentellt mångkulturella förhållningssättet och det transkulturella förhållningssättet 

visades inte lika ofta hos personalen. Ibland uppvisades inget av de fyra förhållningssätten då 

pedagogerna undvek eller kringgick problem eller situationer som uppstod. Stier och 

Sandströms fyra förhållningssätt kommer även användas i vår studie för att undersöka och 

synliggöra vilket förhållningssätt pedagogerna arbetar utifrån. 

 

Den interkulturella miljöns betydelse 
I sin litteraturforskning beskriver Ponciano och Shabazian (2012) hur förskolans miljö ska 

spegla de barn och pedagoger som vistas där, och de kulturer som finns representerade hos dem. 

Det ska i förskolan ges utrymme för barn och pedagoger att dela med sig av sina olika kulturella 

bakgrunder samt samtala och reflektera kring dessa. Det ska också ges möjlighet att dela med 

sig av sånger, sagor och historier samt språk från den egna kulturella kontexten. Det 

interkulturella förhållningssättet innebär också en förståelse, respekt och nyfikenhet inför att 

det finns flera sätt att göra saker på även i vardagliga situationer. Detta kan exempelvis innebära 

att vissa barn inte är vana att bli tröstade genom kramar eller att de äter med händerna. Den 

fysiska miljön ska också representera barnen och pedagogerna vilket kan innefatta bilder på 

deras familjer och husdjur, lekmaterial från olika kulturer, böcker på olika språk och 
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vardagsföremål som inkluderas i de dagliga rutinerna. Exempelvis kan ätpinnar finnas med som 

alternativ vid måltiderna. Att den egna kulturen får utrymme i förskolans miljö stärker barnens 

känsla för sin egen identitet och ger en känsla av stolthet inför den egna kulturen som stärks 

ytterligare av att barnen själva får ta rollen som experter och lärare när de delar med sig av sin 

egen kultur. 

Detta styrks av Henning och Kirova (2012) som utifrån ett sociokulturellt perspektiv har 

observerat leken hos barn som kommer från andra länder i en kanadensisk förskola. De har 

kommit fram till att den miljö barnen vistas i och de artefakter, det vill säga det material barnen 

har tillgång till i miljön, har stor betydelse för vilken roll hemkulturen får i barnens lek och 

dagliga liv. Genom att tillföra vardagliga föremål från hemkulturen i förskolans miljö ges 

barnen möjlighet att se den egna kulturen istället för den västerländska kulturen som den 

dominerande. Henning och Kirova kunde även se hur barnen fick ta rollen som lärare i mötet 

med artefakterna då de var mer bekanta med dessa än pedagogerna. Barnen visade även en 

förmåga att sammanfläta de olika kulturerna i lekarna med artefakterna då de sjöng på engelska 

medan de mortlade vete till mjöl. Henning och Kirova menar att en interkulturell förskola där 

miljön representerar olika kulturer och ger möjlighet för barnens olika sätt att leka bidrar till 

lärande och lek. En interkulturell förskola är därför en förutsättning för barns lärande samtidigt 

som lek och lärande genom olika kulturella artefakter och aktiviteter bidrar till en interkulturell 

förskola. De menar därför att det inte räcker med teori för att skapa en interkulturell förskola 

utan den skapas i den praktiska verksamheten och de teorier och kunskaper som bildas i denna. 

Dachyshyn och Kirova (2011) lyfter i sin studie fram vikten av att den fysiska miljön i 

verksamheten är utformad utifrån barns kulturella bakgrunder. De menar att språk och kultur 

enbart kan läras i sitt sammanhang. Därför är en viktig grundförutsättning att barn och deras 

familjers kulturella bakgrund, språk, kunskaper och identiteter inkluderas och ges ett centralt 

utrymme i den fysiska miljön. Det innebär att material och kulturella artefakter så som 

maträtter, riktiga köksredskap, kläder, musik och musikinstrument bör avspegla de barn och 

familjer som befinner sig i verksamheten. Dachyshyn och Kirova belyser även hur 

betydelsefulla lärarna är i detta sammanhang. Om lärarna inte är engagerade, förstår och 

uppskattar språk och kultur kan det leda till att artefakterna enbart blir inredningsdekorationer 

som inte resulterar i ett meningsfullt undersökande och lärande. Det kan innebära att hur 

artefakterna ska användas samt ord relaterade till deras användning förloras. 

 

Sammanfattning av tidigare forskning 
Något som återkommer i den tidigare forskningen är att förskolans pedagoger behöver ökad 

kompetens kring begreppet interkulturalitet samt hur det interkulturella arbetet kan utföras i 

praktiken (Layne & Dervin, 2016; Miller & Petriwskyj, 2013; Stier, 2006). Stier (2006) 

beskriver att interkulturell kompetens innebär kunskap och förståelse kring den egna och andras 

kulturer, en hög kommunikativ förmåga samt förmågan att sätta sig in i andras livssituationer 

och klara av problem som uppstår med ett öppet sinne. Interkulturell kompetens kräver 

reflektion både individuellt och som arbetslag och samarbetet med hemmet är viktigt för att 

lyckas med det interkulturella arbetet (Miller & Petriwskyj, 2013). Sånger ramsor och 

traditioner används ofta i förskolan för att belysa olika kulturer, men kulturell mångfald kräver 
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ett vidare perspektiv än så. Pedagogernas förhållningssätt osynliggör dessutom ofta olikheter 

vilket kan bero på en önskan att behandla alla lika, okunskap och brist på resurser (Lunneblad, 

2006). Ponciano och Shabazian (2012) menar att förskolans miljö ska spegla barnen och 

pedagogernas kulturer samt att det ska ges utrymme för dessa i verksamheten, inte minst då 

detta ger barnen en ökad stolthet och känsla för sin egen identitet. Detta styrks av Henning och 

Kirova (2012) som även menar att införandet av artefakter från barnens egna kulturer i 

förskolan ger möjlighet för barnens olika sätt att leka, vilket i sin tur bidrar till en interkulturell 

förskola. Dachyshyn och Kirova (2011) menar dock att det inte räcker att införa artefakter från 

olika kulturer i miljön. Pedagogerna behöver också vara engagerade för att detta ska leda till 

meningsfullt undersökande och lärande. Pedagogerna i förskolan har olika förhållningssätt i 

mötet med andra kulturer, vilka Stier och Sandström (2017) benämner; instrumentellt 

mångkulturellt förhållningssätt, medvetet mångkulturellt förhållningssätt, interkulturellt 

förhållningssätt samt transkulturellt förhållningssätt. 

 

Teoretiska begrepp 
I denna studie används Stier och Sandströms (2017) fyra förhållningssätt; instrumentellt 

mångkulturellt förhållningssätt, medvetet mångkulturellt förhållningssätt, interkulturellt 

förhållningssätt och transkulturellt förhållningssätt, vilka beskrivs mer noggrant i tidigare 

forskning. Dessa möjliggör att undersöka och synliggöra vilket förhållningssätt pedagogerna 

arbetar utifrån. Det sociokulturella begreppet artefakter används också då det bidrar till att 

synliggöra det material förskolan använder sig av och hur det påverkar det interkulturella 

arbetet. 

Inom det sociokulturella perspektivet utmärker sig människor av att de använder olika redskap, 

så kallade artefakter. Artefakter kan vara antingen intellektuella eller materiella. Språk tillhör 

de intellektuella artefakterna vilket innefattar bokstäver, siffror och begrepp. Materiella 

artefakter innebär fysiska saker såsom penna och slev men också tekniska hjälpmedel. Språket 

ses inom det sociokulturella perspektivet som den viktigaste artefakten (Säljö, 2014). Wertch 

(1995) beskriver att användandet av artefakter formar och omformar både artefakten och 

människans tankar och handlingar. 

I den här studien kommer vi benämna alla som arbetar i förskolans verksamhet och har en 

pedagogisk funktion som pedagoger. Detta inkluderar förskollärare, barnskötare och resurser. 
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Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka och belysa hur pedagoger arbetar eller försöker arbeta 

utifrån ett interkulturellt förhållningssätt i förskolans verksamhet. Mer specifikt är vi 

intresserade av att studera hur pedagogers interkulturella arbete ser ut i praktiken och hur detta 

visar sig i förskolans fysiska miljö. Studiens frågeställningar är följande: 

• Hur beskrivs ett interkulturellt förhållningssätt av pedagoger i förskolan? 

• Hur beskriver pedagoger i förskolan att deras interkulturella arbete utförs i 

praktiken? 

• Hur beskriver pedagoger i förskolan att det interkulturella förhållningssättet 

synliggörs i förskolans fysiska miljö? 
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Metod 
I detta avsnitt redogörs för studiens metodval, utförande samt de respondenter som deltagit. 

Databearbetning, analysmetod samt de etiska överväganden som gjorts redogörs också. 

Därefter beskrivs studiens tillförlitlighet och avsnittet avslutas med en metoddiskussion. 

Val av metod 
Utifrån syftet och frågeställningarna har vi valt att göra en kvalitativ studie baserad på 

semistrukturerade gruppintervjuer och observationer. I nedanstående text kommer dessa 

metoder beskrivas mer ingående. 

Ahrne och Svensson (2015) menar att kvalitativa metoder har uppkommit som motpol till 

kvantitativa metoder. Kvantitativa metoder fokuserar på att ta fram beräkningar och statistik, 

medan kvalitativa metoder fokuserar på att studera fenomen och upplevelser av, eller känslor 

kring, ett fenomen. Kvalitativa metoder används ofta för att försöka uppfatta och tolka sociala 

processer och bidrar till att få syn på det unika snarare än det typiska och generaliserbara. Dessa 

metoder är användbara då forskaren vill få en helhetsbild och lyfta fram olika sidor av ett 

fenomen (Lichtman, 2006). Detta styrks av Christoffersen och Johannessen (2015) som menar 

att kvalitativa metoder belyser egenskaper, kännetecken och kvalitet hos det fenomen som 

studeras. Därför passar dessa metoder denna studies syfte. De kvalitativa metoder som valts är 

intervju och observation. Christoffersen och Johannessen (2015) menar att intervjuer ger 

detaljrika och fylliga beskrivningar av människors uppfattningar och erfarenheter. Intervjuer 

möjliggör därför, till skillnad från exempelvis observationer, att få reda på saker som hänt 

tidigare eller individers och gruppers uppfattningar av saker och ting. Även Eriksson-

Zetterquist och Ahrne (2015) menar att intervjuer möjliggör att undersöka människors 

uppfattningar av fenomen samt att de bidrar till att få insikt i sociala förhållanden. Intervjuerna 

i föreliggande studie har varit semistrukturerade, vilket innebär att intervjun utgår från en 

intervjuguide men frågorna är öppna och det finns inga på förhand utformade svarsalternativ. 

Deltagarna svarar istället på frågorna med sina egna ord, vilket möjliggör fylliga och detaljrika 

svar (Christoffersen & Johannessen, 2015). Intervjuerna har genomförts i grupp, vilket Wibeck 

(2010) menar ger betydligt bredare och djupare svar på frågorna än vid individuella intervjuer. 

Detta beror på att om flera personer diskuterar olika ämnen kommer det fram mer idéer än om 

en person skulle göra det, samt att deltagarna i en gruppintervju under samtalen kan forma nya 

idéer och åsikter kan prövas och formuleras om. 

Direkt efter intervjuerna har observationer av förskolans miljö genomförts. Observation innebär 

att det som observeras måste leda till någon form av data- eller dokumentationsinsamling och 

är som metod lämplig att använda när forskaren vill få direkt tillträdde till det som ska studeras, 

och i många situationer är observation det enda sättet att få den kunskap som behövs. Dessutom 

kan observation vara en bra metod att använda som ett komplement för att få svar på 

frågeställningar eller för att få ytterligare ett perspektiv på det som ska undersökas 

(Christoffersen & Johannessen, 2015). Observation av den fysiska miljön har valts som metod 

för att få ytterligare ett perspektiv på hur det interkulturella arbetet utförs i praktiken. Det kan 

också ge svar på hur det interkulturella förhållningssättet synliggörs i förskolans fysiska miljö. 
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Urval  
Rienecker och Stray Jörgensen (2014) menar att kvalitativa data beskriver specifika egenskaper 

och kvaliteter hos det som studerats. Detta innebär också att data inte behöver vara omfattande 

då en liten mängd istället kan analyseras på djupet. Vi har därför valt att begränsa vår studie till 

att omfatta fyra arbetslag på fyra olika förskolor. Det anser vi är ett tillräckligt litet urval för att 

kunna gå på djupet i vår analys men tillräckligt stort för att uppnå en mättnad. Eriksson-

Zetterquist och Ahrne (2015) beskriver mättnad som något som sker då forskaren upplever att 

samma svar återkommer och det inte finns något nytt att vinna på ytterligare intervjuer. 

Vi har valt att intervjua arbetslag. Detta val grundas på att det interkulturella arbetet utförs av 

arbetslaget som helhet och vi vill ta del av allas perspektiv, åsikter, funderingar och tankar kring 

interkulturalitet. Dessutom ger gruppintervjuer som metod deltagarna möjligheter att 

vidareutveckla varandras tankar och uttalanden samt gör dem mer bekväma i 

intervjusituationen vilket kan bidra till utförligare svar på våra frågor (Wibeck, 2010). 

Vi har inte haft några specifika kriterier vid val av förskolor eller arbetslag. Detta val grundas 

på att det i läroplanen för förskolan framkommer beskrivningar som syftar till att det ingår i 

förskolans uppdrag att arbeta med interkulturalitet (Skolverket, 2016b). Vi har valt att ta kontakt 

med förskolor som, geografiskt sett, ligger förhållandevis nära oss. Kontakt har i första hand 

tagits genom telefonsamtal till förskolechefer som, beroende på svar, antingen har tilldelats 

missivbrevet personligen eller via mail (bilaga 1). De första fyra arbetslagen som tackat ja är 

de som deltagit i studien. 

Beskrivning av förskolorna och deltagarna 

Totalt har tio pedagoger intervjuats, fördelat på fyra arbetslag från fyra olika förskolor. 

Förskolornas namn och namnen på personalen i arbetslagen är fingerade. För att få en bra 

struktur på den insamlade empirin benämns förskolan och deltagarna i arbetslaget med namn 

som har samma begynnelsebokstav. 

 

Tabell 1 Presentation av deltagare 

Arbetslag 

 

Antal deltagare Utbildning Intervjuns och 

rundvandringens längd 

 

Skalbaggen 

 

3 deltagare 

 

1 Förskollärare 

1 Barnskötare 

1 Resurs 

 

 

90 minuter 

Myran 2 deltagare 2 Förskollärare 

 

50 minuter 

Larven 3 deltagare 2 Förskollärare 50 minuter 

  1 Barnskötare 

 

 

Humlan 2 deltagare 1 Förskollärare 

1 Barnskötare 

50 minuter 
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Förskolan Skalbaggen 

Förskolan är en traditionell kommunal förskola i ett mångkulturellt område. Barngruppen består 

av femton barn som är i åldrarna fyra till fem år. Arbetslaget utgörs av en förskollärare, en 

barnskötare och en resurs och de har arbetat ihop i fyra år. Vi har valt att kalla deltagarna för 

Sofia, Siv och Sonja. Under intervjun var alla i arbetslaget väldigt engagerade och delaktiga. 

Siv var den person som pratade mest. I den fysiska miljön är det språket som ges mest utrymme 

i pedagogernas interkulturella arbete. Det synliggörs bland annat genom att sagor på flera språk 

finns tillgängliga, både i bokform och som QR-kod. Det sitter uppe olika sorters alfabet samt 

bilder på mat där det under står skrivet det bilden visar på alla förskolans språk. Annat material 

som framkommer är utklädningskläder från olika kulturer och danssjalar som hänger från en 

ställning i taket. 

 

Förskolan Myran  

Förskolan är en traditionell kommunal förskola i ett mångkulturellt område. Barngruppens ålder 

är fyra till fem år och utgörs av tjugo barn. Arbetslaget består av tre personer och de har arbetat 

tillsammans i två år. De två som har deltagit i intervjun arbetar som förskollärare. Deltagarna 

benämns med namnen Malin och Maria och båda var lika delaktiga under intervjun. I den 

fysiska miljön är det språket som ges mest utrymme i pedagogernas interkulturella arbete. Det 

framkommer genom att böcker på fleras språk finns tillgängliga, bilder sitter uppe där tecken 

som stöd visas samt bildstöd. 

 

Förskolan Larven 

Förskolan är en traditionell kommunal förskola i ett mångkulturellt område. Barngruppen består 

av sjutton barn som är i åldrarna ett till tre år. Arbetslaget utgörs av två förskollärare och en 

barnskötare och de har arbetat ihop i nio månader. Vi har valt att kalla deltagarna för Lena, 

Linda och Lotta. Under intervjun pratade Lotta mest medan Linda var mer tystlåten. I den 

fysiska miljön är det språket som ges mest utrymme i pedagogernas interkulturella arbete. Det 

synliggörs av att det sitter uppe bilder på frukt där hälften av barngruppens språk finns 

representerade och bilder som visar tecken som stöd. Dessutom använder pedagogerna sig av 

pen pal (en kombinerad scanner, mp3spelare och mikrofon som kan läsa upp ljudfiler från 

planscher och böcker på olika språk) och olika appar i sitt arbete med barnen. Annat material 

som synliggörs är en affisch av en världskarta och olika flaggor. 

 

Förskolan Humlan  

Även denna förskolan är en traditionell kommunal förskola i ett mångkulturellt område. 

Barngruppens ålder är ett till tre år och utgörs av femton barn. Arbetslaget består av tre personer 

och de har arbetat tillsammans i ett och ett halvt år. De två som har deltagit i intervjun är en 

förskollärare och en barnskötare. Deltagarna benämns med namnen Harriet och Hanna. Under 

intervjun pratade Hanna mest medan Harriet var mer tystlåten. I den fysiska miljön är det 

språket som ges mest utrymme i pedagogernas interkulturella arbete. Det framkommer bland 

annat genom att det sitter uppe bilder som har med deras projektarbete och fruktstund att göra 

där det under bilderna står skrivet det bilden visar på alla språk i barngruppen. De har även 

böcker på andra språk. Annat tillgängligt material som framkommer är en mångkulturell 

almanacka och en affisch av en världskarta. 
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Genomförande 
I nedanstående avsnitt redogörs genomförandet av metoderna, databearbetningen, analys-

metoden, etiska överväganden samt studiens tillförlitlighet. Avsnittet avslutas med en 

metoddiskussion. 

Semistrukturerade intervjuer 
Gruppintervjuerna är semistrukturerade, vilket innebär att vi utgår från en intervjuguide (bilaga 

2) som har arbetats fram på förhand. Denna består av öppna frågor för att få bredare och djupare 

svar från deltagarna. Det innebär också att vi har varit flexibla i hur och i vilken ordning 

frågorna ställs, samt att kompletterande följdfrågor har ställts för att bidra till ytterligare 

information som kan vara av intresse för studien. 

När det kommer till val av tid och plats är vi medvetna om att detta påverkar hur deltagarna ser 

sig själva, den roll de har, och på så sätt även hur de uttrycker sig (Eriksson-Zetterquist & 

Ahrne, 2015). För att vara tillmötesgående och visa respekt för deltagarna och den tid de ger 

oss och vår studie har deltagarna fått bestämma tid. Alla fyra arbetslag valde att utföra 

intervjuerna på förmiddagen. Förskolan har dock redan på förhand varit bestämd att vara platsen 

för intervjun då observationerna av förskolans miljö gjorts i anslutning till den. Förskolorna 

Skalbaggen, Myran och Humlan valde att genomföra intervjuerna på respektive avdelning, 

medan Larven istället valde att genomföra sin intervju i personalrummet. Barnen var inte 

närvarande vid tillfällena utan togs om hand av de andra avdelningarna på förskolorna. 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) menar att en fördel när det är två som genomför 

intervjun är att en kan föra anteckningar. Genom att anteckna kan sådant som är ohörbart 

dokumenteras, så som gester, grimaser och miljön där intervjun genomförs. Vi har därför valt 

att låta en av oss ha huvudansvaret för själva intervjun, det vill säga ställa frågor och följdfrågor, 

medan den andra har fört stödanteckningar och ställt följdfrågor vid behov. Vem som har haft 

ansvar för vad alternerade mellan intervjutillfällena. Intervjuerna har spelats in med 

diktafonfunktionen på två mobiltelefoner, vars funktion har testats på förhand för att säkerställa 

tillräcklig ljudupptagning. Inspelningen innebär att intervjun kan lyssnas igenom flera gånger 

för att ta del av svaren och hur de formuleras på nytt, vilket bidrar till att få en helhetsbild över 

intervjun (Kvale & Brinkmann, 2009). 

 

Observation 
I samband med intervjun har vi gjort en observation av den fysiska miljön, där deltagarna visade 

oss runt och beskrev hur de arbetar med miljön utifrån ett interkulturellt förhållningssätt. 

Samtalen har spelats in med mobilens diktafonfunktion och foton har tagits med mobilens 

kamerafunktion på det deltagarna har pekat ut som relevant i sitt interkulturella arbete samt det 

vi själva funnit av intresse. Fotona har använts som stöd i analysarbetet. Sverrisson (2015) 

menar att fotografering är en vanlig metod att använda i samband med andra 

dokumentationsmetoder för att fördjupa och underlätta i analysarbetet. 

På förskolan Skalbaggen har en pedagog visat oss runt på avdelningen och förskolans 

gemensamma torg samtidigt som barnen var närvarande. På förskolorna Myran, Larven och 



13 

 

Humlan har arbetslagen visat oss runt på avdelningen. Förskolan Larven har även visat upp 

förskolans gemensamma miljö. Barnen var inte närvarande vid dessa tillfällen. 

 

Databearbetning och analysmetod 
Det första som gjorts i analysarbetet är att transkribera det inspelade materialet från intervjuerna 

och observationerna. Med transkribering menas den utskrift av det inspelade materialet som 

görs inför en analys. Det ska göras så snart som möjligt efter intervjun för att minnet av den 

fortfarande ska vara färskt, vilket möjliggör att tillvarata intrycken från intervjun i 

transkriberingen (Öberg, 2015). Därför påbörjades transkriberingen med en gång efter avslutad 

intervju och observation. Detta gjordes på var sitt håll genom att dela upp inspelningen, då en 

av oss transkriberade första halvan och den andra transkriberade den andra halvan. 

Transkriptionsnyckeln (bilaga 3) har bestämts på förhand, vilket Kvale och Brinkmann (2009) 

menar är viktigt för att underlätta i kommande analysprocess. Vi har valt att göra en 

grovtranskribering av våra inspelningar, där intervjuerna skrivs ut i sin helhet med undantag av 

vissa ”mm” och ”ja”. Dessa har valts bort i de fall då de inte tillför något nytt till samtalet eller 

gör transkriptionen mer svårläslig. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) menar att det kan 

krävas viss omskrivning av det som sägs för att göra deltagarna rättvisa och för att göra 

transkriptionen läsvänlig. Transkriptionerna är inte skrivna i talspråk och därför har vissa 

ändringar gjorts exempelvis har ”och” skrivits istället för ”å”. Transkriptionen av 

observationerna har utförts mer selektivt då de delar som är av intresse för vår studie har 

transkriberats och exempelvis bakgrundsljud av barn som leker har valts bort. I 

transkriptionsarbetet har de anteckningar som förts under intervjuerna varit till hjälp när det 

kommer till vem som säger vad, då deltagarna i gruppintervjuerna ibland har pratat samtidigt. 

Den typ av analys som utförts är en tematisk analys. Det innebär att materialet har lästs igenom 

flera gånger för att hitta övergripande teman, vilka bland annat upptäcks genom att titta efter 

repetitioner, lokala uttryck, metaforer, övergångar, likheter och skillnader, språkliga kopplingar 

och saknade data. Efter ytterligare läsning urskiljs, under de övergripande temana, subteman, 

vilket kan liknas vid underrubriker (Bryman, 2011). Efter att materialet lästs upprepade gånger 

har det insamlade materialet sorterats genom att markera det som sagts med olika färger, en 

färg för varje tema. Sedan har det som sägs inom varje tema klistrats in i nya dokument, ett för 

varje tema. Rennstam och Wästerfors (2015) menar att sortering ger en överblick över 

materialet och skapar en ordning i det. 

Utifrån detta framkom fyra återkommande teman som består av; Förhållningssätt, 

Pedagogernas beskrivningar av arbetssättet, Samverkan med vårdnadshavare och Effekter av 

arbetet. Därefter har allt lästs igenom på nytt för att komma fram till vad som sägs, vad som 

nämns ofta och vilka olikheter som syns. Dessa har märkts ut med pennor i olika färger och 

anteckningar har förts i marginalen för att få en överblick. Under temat ”Pedagogernas 

beskrivningar av arbetssättet” framkom även fyra subteman, vilka är; Egen reflektion, I samtal 

med barnen, Språk samt Högtider och kulturella uttrycksformer. Rennstam och Wästerfors 

(2015) skriver om reducering att det innebär att välja vad som ska vara med och inte. Detta är 

nödvändigt då materialet annars blir alltför omfattande för att kunna säga något med studien, 

men det krävs att forskaren inte väljer endast det som är önskvärt utan det ska även efter 
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reduceringen representera det ursprungliga materialet. Därför har citat valts ut som speglar det 

som sägs, men som också är relevanta utifrån frågeställningarna och analysbegreppen. Dessa 

består som tidigare nämnts av Stier och Sandströms (2017) fyra förhållningssätt; instrumentellt 

mångkulturellt förhållningssätt, medvetet mångkulturellt förhållningssätt, interkulturellt 

förhållningssätt och transkulturellt förhållningssätt, vilka finns beskrivna i bakgrunden. 

Dessutom används begreppet artefakter som även det finns beskrivet i bakgrunden. Dessa 

begrepp bidrar till att synliggöra vilket förhållningssätt pedagogerna beskriver att de arbetar 

utifrån samt vilka typer av redskap, det vill säga artefakter, som beskrivs användas i det 

interkulturella arbetet. 

 

Etiska överväganden 
Vetenskapsrådet (2002) beskriver fyra huvudkrav att ta hänsyn till i all forskning som ska 

bedrivas. Dessa består av informationskravet, Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet och 

Nyttjandekravet. För att möta dessa krav har vi informerat förskolechef och arbetslag kring 

syftet med, och utförandet av, vår forskning både muntligt och skriftligt. Deltagarna har fått en 

samtyckesblankett (bilaga 4) att fylla i innan forskningen påbörjats. Där framgår att de när som 

helst och utan förklaring kan välja att avbryta sitt deltagande. De medverkande har 

avidentifierats och de uppgifter vi har om vilka som deltagit i studien har förvarats så att ingen 

obehörig kan ta del av den. Den empiri som samlats in används endast i den avsedda studien 

och förstörs efter avslutad kurs. 

 

Tillförlitlighet 
Här beskrivs studiens trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering för att öka 

tillförlitligheten. Bryman (2011) beskriver trovärdighet som att de regler för forskning som 

finns har följts och att forskaren har en riktig uppfattning om det som forskats kring. 

Överförbarhet handlar om huruvida resultaten kan överföras till en annan kontext. Pålitlighet 

innebär att forskningen ska kunna utföras även av andra och att resultaten då blir likartade. 

Konfirmering innebär att forskaren så långt det är möjligt inte låtit egna erfarenheter eller 

teoretiska utgångspunkter påverka resultatet av forskningen. 

Studiens trovärdighet ökar då vi har valt att använda oss av två metoder i vår studie, intervju 

och observation. Observationen av miljön ger ytterligare ett perspektiv på hur det interkulturella 

förhållningssättet synliggörs i verksamheten än om enbart intervjuer skulle använts. 

Christoffersen och Johannessen (2015) bekräftar att observation är en bra metod att använda 

som komplement för att undersöka det som studeras utifrån ett annat perspektiv. Vi har försökt 

undvika att lägga egna värderingar i fotograferingen genom att inte endast fotografera det som 

vi finner av intresse, utan vi har även fotograferat allt som deltagarna har pekat ut som relevant 

i deras interkulturella arbete för att stärka studiens konfirmering. 

Deltagarna har inte fått tillgång till frågorna i förväg. Detta val grundas i att de inte skulle kunna 

förbereda svaren så att de passar vår studie, utan ge så ärliga och spontana svar som möjligt för 

att öka studiens trovärdighet. Denna ökas ytterligare genom att vi själva har transkriberat det 

inspelade materialet från intervjuerna och observationerna. Detta har gett oss en bättre 
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förståelse av sammanhanget vilket har underlättat för tydliga och riktiga transkriptioner. 

Transkriptionerna har lästs igenom upprepade gånger av oss båda, vilket stärker studiens 

konfirmering och trovärdighet. 

Pålitligheten i vår forskning framkommer av att hela forskningsprocessen synliggörs detaljerat 

i vår text. Vi har också gjort intervjuguiden tillgänglig som bilaga. Studiens konfirmering 

framkommer av vår medvetenhet kring de normer och värderingar vi själva besitter. Fullständig 

objektivitet är inte möjlig, men vi eftersträvar att komma så nära som möjligt. Genom att 

reflektera kring de egna värderingarna och normerna kan riskerna för subjektiva bedömningar 

minskas (Larsson, 2005). Studiens överförbarhet framkommer av att resultatet är relevant för 

hela skolväsendet. 

 

Metoddiskussion 
Utifrån studiens syfte och frågeställningar har vi valt intervjuer och observationer som 

kvalitativ metod. Dock är en svaghet med intervjuer att de ger en avgränsad uppfattning av 

fenomenet och kan behövas kompletteras med ytterligare metoder (Eriksson-Zetterquist & 

Ahrne, 2015). Christoffer och Johannessen (2015) menar att observation är en bra metod att 

använda som ett komplement till det som studeras. Vi har därför valt att observera förskolans 

fysiska miljö för att få fler än ett perspektiv på det som ska undersökas. Vi hade även kunnat 

observera hur pedagoger arbetar för att få ytterligare ett perspektiv på deras interkulturella 

arbete, men med tanke på den tidsram vi har att förhålla oss till hade detta varit svårt att hinna 

med. 

Utifrån våra gruppintervjuer och observationer fick vi fram tillräckligt med empiri för att kunna 

få svar på våra frågeställningar, vi upplevde mättnad. Mättnad beskriver Eriksson-Zetterquist 

och Ahrne (2015) som något som sker då samma svar återkommer. 

Valet av semistrukturerade gruppintervjuer som metod, grundas i att de ger bredare och vidare 

svar på frågorna än vid individuella intervjuer (Wibeck, 2010). Däremot kan en svårighet i 

gruppintervjuer bli att alla inte får lika stort talutrymme om någon i gruppen tar ledarrollen och 

inte bjuder in de andra i samtalet. Vi upplevde under våra intervjuer att alla personer i 

arbetslagen gavs möjlighet till att uttrycka sin åsikt, även de deltagare som var mer tystlåtna. 

Båda var närvarande under gruppintervjuerna varav en hade huvudansvaret för själva intervjun 

genom att ställa frågor och följdfrågor. Den andra förde stödanteckningar och ställde vid behov 

följdfrågor. Christoffersen och Johannessen (2015) menar att frågor måste ställas snabbt, 

deltagarna ska inte behöva vänta medan intervjuaren tänker ut nya frågor. Att vara två på plats 

under intervjun var ett bra stöd då följdfrågor ställdes som den andra inte tänkt på. Detta gjorde 

att intervjun genomfördes utan avbrott. Ytterligare en fördel med att vara två var att vi kunde 

diskutera våra tolkningar av det som sades med varandra, vilket Christoffersen och Johannessen 

menar minimerar risken för missuppfattningar. 

Vi intervjuade sammanlagt fyra arbetslag. I två av arbetslagen kunde inte alla närvara. Detta 

berodde på att en deltagare inte kunde undvaras från barngruppen och att en deltagare var 

hemma på grund av sjukdom. I dessa fall kan detta ha lett till att empirin inte fått samma djup 

och bredd som om de skulle varit närvarande. 
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Resultat och analys 
I följande avsnitt presenteras studiens resultat utifrån dess syfte och frågeställningar kring hur 

pedagoger beskriver ett interkulturellt förhållningssätt, hur de arbetar utifrån detta i praktiken 

och hur det synliggörs i förskolans fysiska miljö. Resultatet beskrivs utifrån fyra teman vilka 

är: Förhållningssätt, Pedagogernas beskrivningar av arbetssättet, Samverkan med 

vårdnadshavare och Effekter av arbetet. Under temat Pedagogernas beskrivningar av arbetet 

kommer även fyra underteman vilka är; Egen reflektion, I samtal med barnen, Språk samt 

Högtider och kulturella uttrycksformer. I varje tema och undertema har empirin tolkats utifrån 

Stier och Sandströms (2017) fyra förhållningssätt; instrumentellt mångkulturellt 

förhållningssätt, medvetet mångkulturellt förhållningssätt, interkulturellt förhållningssätt, 

transkulturellt förhållningssätt samt det sociokulturella begreppet artefakter, vilka finns 

beskrivna i bakgrunden. 

 

Förhållningssätt 
Arbetslagen nämner flera egenskaper som de anser är viktiga i ett interkulturellt 

förhållningssätt. De lyfter bland annat fram vikten av att vara nyfiken och intresserad av alla, 

både barn och deras familjer, oavsett kulturell bakgrund. I nedanstående citat menar Siv att det 

är viktigt att vara nyfiken på och intresserad av andra personers erfarenheter och bakgrunder. 

Hon betonar att det inte bara innefattar människor från andra länder utan även människor som 

kommer från samma land. Siv beskriver nyfikenhet som: 

Siv: Att (.) man är nyfiken (.) på vad andra har med sig. Att (.) man kan jämföra likheter och 

olikheter (.) Jag är intresserad av (.) att lära mig om andra. (.) Jag vet var jag själv står (.) 

i vad jag tycker och anser men (.) kanske kan lära mig någonting av dem som (.) jag 

möter. Och det kan ju liksom vara från om de kommer från något annat land men det kan 

ju även vara från Ortsnamn, en bondgård eller (.) uppifrån Norrland eller Skåne eller 

någonting. Men alltså att man är nyfiken på och intresserad av vad andra människor har 

med sig 

En annan egenskap som framkommer under intervjuerna är öppenhet. Siv anser att en viktig 

grundförutsättning i ett interkulturellt förhållningssätt är att pedagoger inte är rädda för att lära 

av barn. Hon menar att pedagoger inte har all kunskap och därför är det av stor betydelse att 

vara öppen och lyhörd till det som barnen förmedlar för att kunna lära. Det Siv uttrycker visar, 

enligt vår tolkning, på det Stier och Sandström (2017) kallar interkulturellt förhållningssätt, där 

mångfald ses som en möjlighet till utveckling och lärande. På Förskolan Myran lyfter 

pedagogerna fram vikten av att barn behöver uppleva att de hör hemma någonstans, att barn 

bör få vara flerkulturella i sin tillhörighet. Arbetslaget menar att det är viktigt att utgå från ett 

perspektiv där flera kulturer samverkar och tillsammans bildar ett barns individuella helhet. 

Detta kan, enligt vår tolkning, kopplas samman med det Stier och Sandström (2017) beskriver 

som ett transkulturellt förhållningssätt, där flerkulturell tillhörighet främjas genom kulturella 

gränsöverskridningar. Malin säger: 

Malin: Och sen med just det här med att få va flerkulturell i sin tillhörighet det tror jag är 

poängen, en viktig poäng alltså, att få va flerkulturell, att jag är inte den här kulturen eller 

jag är inte (.) ja bara den här delen utan, jag är så många olika delar och jag medverkar ju 
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i så många olika nätverk, och det är inte antingen si eller så utan det är den här helheten 

som är den viktiga och så. […] kan man liksom jobba för att få in ett annat perspektiv 

[…] att vi alla är flerkulturella, att vi alla är, ja att det är så många delar som samverkar 

och så man behöver inte kategorisera. Så även om det är lätt och snabbt att göra det så 

behöver man inte göra det utan, att ja nu är den här individen här 

Sammanfattningsvis framkommer av pedagogernas beskrivningar att egenskaper som 

nyfikenhet, intresse och öppenhet bör ligga till grund i förhållningssättet. Dessutom anses det 

vara viktigt att barn bör få vara flerkulturella i sin tillhörighet. Andra egenskaper som 

arbetslagen lyfter fram som viktiga är bland annat empati, ödmjukhet och flexibilitet, samt att 

se till alla barns lika värde. Även dessa begrepp anser arbetslagen bör ligga till grund för 

förhållningssättet och genomsyra hela verksamheten. Utifrån pedagogernas utsagor kan, enligt 

vår tolkning, både Stier och Sandströms (2017) interkulturella förhållningssätt och 

transkulturella förhållningssätt utläsas i pedagogernas utsagor. 

 

Pedagogernas beskrivningar av arbetssättet 
I detta avsnitt redovisas pedagogernas arbetssätt och metoder utifrån följande underrubriker; 

Pedagogernas reflektion, I samtal med barnen, Språk samt Högtider och kulturella 

uttrycksformer. 

 

Pedagogernas reflektion 
Flertalet pedagoger lyfter vikten av reflektion i det interkulturella arbetet och förhållningssättet. 

De menar att det är viktigt att förstå den egna kulturen, normerna och hur dessa påverkar deras 

synsätt samt hur de arbetar. Vi kopplar detta till Stier och Sandström (2017) som lyfter fram ett 

interkulturellt förhållningssätt där kritisk reflektion kring egna normer och kulturella 

bakgrunder ses som en grund. I nedanstående citat beskrivs detta av Lena: 

Lena:  Hur man är själv gentemot sättet man ARBETAR (.) och normerna man har själv. (…) 

det är ju dem man får jobba med 

Pedagogerna ger även uttryck för att de egna värderingarna och förhållningssättet bör 

reflekteras kring tillsammans i arbetslaget, då samtal med andra kan synliggöra de egna 

normerna både för sig själv och kollegorna. Maria säger: 

Maria: Ja och sen är det ju viktigt att man samtalar i arbetslagen vad man har för erfarenheter 

(…) så att det är ju lättare att jobba med det om man vet lite grann vad man har för 

bakgrund själv, och hur man tänker och vilket förhållningssätt man har 

Flertalet pedagoger beskriver även att den gemensamma reflektionstiden är viktig för att skapa 

ett gemensamt arbetssätt och förhållningssätt i arbetslaget. Det uttrycks även att reflektionstiden 

är alltför begränsad och att den ofta inte blir av, vilket ses som ett hinder. I nedanstående dialog 

uttrycker pedagogerna på Larven: 

Lotta: Och samtal, kommunikation, a och o samtidigt både med föräldrar och även att vi 

ventilerar som den här reflektionstiden vi har till exempel en gång i veckan då. Även 



18 

 

planering och APT och allting, sen att vi tar upp såna här frågor (…) och hittar en 

gemensam värdegrund i sitt tänk 

Lena: Ja precis, att vi har ett gemensamt arbetssätt /Mmm/  

Linda: Bollar mycket (…) med varandra 

Intervjuaren: Reflektionstiden är liksom viktig 

Lotta: Oja (.) och just att vi har det liksom ändå schemalagt annars så blir det ju mer. Men 

det kommer, men det är möten hit och det är, det händer saker emellan och liksom. 

Det är nån som är sjuk, men så är vardagen 

Reflektion beskrivs som en viktig del i det interkulturella arbetet och Lotta menar att det är 

viktigt att det finns tid avsatt för detta. Om reflektionstiden inte får tillräckligt utrymme ses det 

som ett hinder och det interkulturella arbetet blir lidande. Lotta beskriver även att 

reflektionstiden är viktig för att ventilera, vilket kan förstås utifrån det Stier och Sandström 

(2017) kallar ett instrumentellt mångkulturellt förhållningssätt, där andra kulturer ses som något 

som ska hanteras och den egna kulturen till stor del går oreflekterad. 

 

I samtal med barnen 
I pedagogernas beskrivningar av sitt interkulturella arbete är samtal med barnen något som 

återkommer i alla intervjuer. De beskriver samtalen mellan barn och pedagoger som en metod 

de använder för att lyfta och skapa förståelse kring likheter och skillnader. På Skalbaggen 

uttrycker de: 

Siv : Nämen , HUR vi arbetar. Nämen alltså att (.) den bakgrund och den kunskap alla 

har med sig är lika viktig. Och att vi lyfter fram det då. Så att eh (.) vi har ju barn 

som (.) Vad ska vi säga (.) Nämen säg att du inte äter med kniv och gaffel utan 

du äter med händerna hemma. Men varför äter du med händerna och att man 

lyfter fram det och här äter vi med kniv och gaffel och vi, varför gör vi det? Och 

att man diskuterar och sen så är ju (.) lyssnar på varandra och lär oss. Av det vi 

Sonja: Om varandra och berättar […] 

I ovanstående citat beskriver Siv och Sonja hur de i samtal med barn under en vardaglig 

situation kan lyfta olikheter som finns i gruppen. De beskriver att de lyfter olikheterna på ett 

likvärdigt sätt då de reflekterar kring både varför någon äter med händerna och varför de äter 

med kniv och gaffel. Det framkommer att de ser samtalet som en möjlighet att lära av och om 

varandra. I nedanstående citat beskriver Malin att de istället samtalar mer kring likheter än 

skillnader. Hon säger: 

Malin: Ja det är ju just de här delarna då lite och att (..) inte (…) ah att (.) man vill ju 

gärna dela upp och sätta i olika fack sådär det kan man ju göra snabbt, men att 

det är viktigt att (.) ah (.) hitta likheter och skillnader och inte fastna så mycket 

kanske i skillnaderna utan det är så mycket och (.) det vi skapar här 

tillsammans är ju för oss väldigt (.) väldigt viktigt och så 
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Det framkommer i det Malin säger att de vill fokusera på likheterna och den gemensamma 

kulturen på förskolan. Hon uttrycker en oro kring att för stort fokus på skillnader kan bidra till 

att skapa en uppdelning mellan barnen i barngruppen. Samtidigt visar nästa citat att hon anser 

att det är viktigt att samtala med barn kring olikheter. Hon säger:  

Malin: Jätteviktigt och att man hjälper barnen att öppna upp för ett vidare perspektiv 

att det är inte (...) mamma, pappa i alla familjer alltså att även sådana saker att 

det är så många delar som går IN här det är inte bara (.) vi kommer från olika 

länder eller så utan (…) att (.)ah, det är många kulturella aspekter som kommer 

in och samverkar inom detta, ja 

Malin beskriver här att det finns många olika kulturella aspekter, vilka inte behöver komma 

från något specifikt land utan även kan ha att göra med familjekonstellationer. Detta är något 

som alla pedagogerna påvisar i intervjuerna. De lyfter bland annat socioekonomisk bakgrund 

och sexuell läggning. Detta tyder, enligt vår tolkning, på det Stier och Sandström (2017) 

benämner ett medvetet mångkulturellt förhållningssätt, vilket visar på en viss förståelse för att 

kulturer sammanflätas med kön, etnicitet, klass med mera. Malin menar att det är viktigt att 

samtala kring olikheter med barnen för att ge dem möjlighet att se mer än den egna kulturen. I 

alla intervjuer framkommer att pedagogerna samtalar mycket kring de olika hemkulturer som 

finns i gruppen. Samtliga pedagoger lyfter att alla har olika hemkultur och det förefaller vara 

ett vanligt förekommande samtalsämne som oftast sker i spontana situationer. När det kommer 

till att lyfta olikheter finns en viss skillnad hos Siv och Malin. Siv uttrycker ingen oro kring att 

samtala kring dessa, medan Malin tar ett visst avstånd från det men ändå kan se en nytta med 

att barnen får ta del av olika perspektiv. Utifrån Stier och Sandströms (2017) fyra 

förhållningssätt beskriver Siv, enligt vår tolkning, ett interkulturellt förhållningssätt där den 

egna kulturen och normerna utsätts för kritisk reflektion, samtidigt som andra kulturer bemöts 

med nyfikenhet och öppenhet. Malins beskrivningar tyder delvis på det Stier och Sandström 

kallar ett transkulturellt förhållningssätt som handlar om att synliggöra likheter, lära av 

varandras kulturer och skapa nya. Men det kan även tyda på att Stier och Sandströms 

förhållningssätt kringgås genom att olikheter undviks helt.  

 

Språk 
Under intervjuerna och observationerna framkommer det att pedagogerna till stor del beskriver 

sitt interkulturella arbete utifrån hur de arbetar med språk. Detta tyder på att de ser språket som 

en väsentlig del i det interkulturella arbetet, vilket är en uppfattning som kan förstås med hjälp 

av det sociokulturella perspektivet och Säljös (2014) beskrivning av språket som den främsta 

artefakten. Arbetet med språk beskrivs både utifrån hur de arbetar för att möjliggöra för barnen 

att lära sig svenska men också hur de arbetar för att ta tillvara på de övriga språk som finns i 

verksamheten. Hur arbetslagen på de olika förskolorna ser på språk och flerspråkighet och hur 

detta bör arbetas med skiljer sig en del. På Skalbaggen och Humlan uttrycker pedagogerna att 

alla barn gynnas av att exponeras för olika språk. Hanna på Humlan beskriver hur de arbetar 

med språk i sitt projektarbete: 

Hanna: Vi har jobbat ganska mycket med daggmaskar, nyckelpigor, grodor, växtlighet, 

naturvetenskap så då har vi fått lite hjälp utav modersmålspedagogerna. De har gjort de 
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här små collagen så att vi kan liksom (.) ja men (.) att jag säger så här åhh delmalik 

((skrivet som det uttalas)) och vilket språk är det. Ja då är det tjetjenska liksom och att det 

är lika viktigt som att säga nyckelpiga 

Det Hanna uttrycker i ovanstående citat visar på att arbetet med språk inte bör ses som något 

som är utöver det vardagliga arbetet i verksamheten, utan bör komma in på ett naturligt sätt i 

olika sammanhang. Pedagogerna på Skalbaggen och Humlan påtalar även vikten av att 

enspråkiga barn också får möjlighet att lära sig och få förståelse kring andra språk när dessa 

lyfts i förskolan. Dessutom menar de att barn vars hemspråk lyfts i förskolans verksamhet får 

en ökad känsla och förståelse för sin egen identitet och känner stolthet i den. Detta visar, enligt 

vår tolkning, på det som Stier och Sandström (2017) beskriver som ett interkulturellt 

förhållningssätt, där pedagoger är öppna och nyfikna på andra kulturer och ser mångfald som 

en utvecklingsmöjlighet. På Larven beskriver pedagogerna att de har lärt sig en del ord på 

arabiska som de använder i vardagliga situationer så som vid måltider. Detta sker även på 

Humlan och Skalbaggen men på Larven beskrivs det som något de gör för de barnen som har 

arabiska som hemspråk. De nämner inte att det även gynnar de andra barnen. Däremot använder 

de tecken som stöd, vilket beskrivs uppskattas av alla barn. På Myran framkommer att fokus 

ligger mer på att barnen ska få möjlighet att lära sig det svenska språket. Visst fokus hamnar 

även på att ge dem möjlighet att utveckla sitt hemspråk men det sker inte tillsammans med 

övriga barn, vilket kan förstås utifrån det Stier och Sandstöm (2017) kallar ett instrumentellt 

mångkulturellt förhållningssätt, där kulturer ses som homogena, oföränderliga grupper. 

I den fysiska miljön synliggörs olika språk på många sätt genom både intellektuella och 

materiella artefakter. Bland annat har alla förskolor sagor på olika språk vilka läses av antingen 

modersmålspedagoger, kollegor som talar annat språk eller med hjälp av pen-pal, appar eller 

QR-koder. Flertalet använder sig av bilder som stöd i exempelvis samling eller vid påklädning. 

På Humlan sitter även bilder uppe som har med projektarbetet och fruktstunden med mera att 

göra och under står det skrivet det bilden visar på alla barngruppens språk. Samma sak finns i 

Skalbaggens matsal där de har bilder på mat. Pedagogerna på Skalbaggen och Larven beskriver 

även att de sjunger sånger och ramsor på flera olika språk. 

 

Högtider och kulturella uttrycksformer 
När det kommer till högtider och kulturella uttrycksformer skiljer det sig en del mellan 

förskolorna i vilken utsträckning de ger utrymme för olika kulturer i verksamheten, på vilket 

sätt och hur de ser på detta. Pedagogerna på Larven säger: 

Lotta: Utan (.) det är väl mer (.) beroende på vilka barn vi har i barngruppen och (.) vad vi (.) 

lite vad vi själva väljer att, vi kanske hör att något barn (.) jag vet förut att det varit något 

(…) persiskt nyår och liksom och då kanske vi har frågat föräldrarna, men vad gör man 

då och sånt där också och så har man (.) då har det blivit mer spontant att man liksom 

lyfter fram det. Skulle jag vilja säga (.) kanske är dåliga på att liksom lyfta fram det (.) 

(xxx) var och varannan dag vi skulle fira då kanske men […] ((skrattar)) nä, så vi riktar 

väl oss kanske MEST får vi väl säga (.) på de svenska sen så kommer de andra in mer 

spontant vid (.) när det kommer upp 
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I detta citat ger pedagogerna uttryck för att de uttrycksformer som får utrymme i verksamheten 

är beroende av de kulturer som finns representerade i barngruppen. Samtidigt säger de att det 

mestadels är de svenska traditionerna som får utrymme i verksamheten. Med svenska 

traditioner menas här de klassiskt svenska traditionerna så som exempelvis Lucia och 

midsommarfirande. Att värna om dessa traditioner är något som alla pedagoger i studien har 

beskrivit som viktigt och de refererar detta till läroplanen. Pedagogerna ser också en svårighet 

med att fira alla barns högtider då det skulle leda till att de skulle ha firande väldigt ofta. 

Dessutom menar flertalet pedagoger att de är dåliga på att lyfta högtider på förskolan. Detta 

beskrivs bland annat bero på att de inte har tillräcklig kunskap kring andra kulturer och de 

uttrycker en önskan om att bli bättre på detta. Några pedagoger beskriver att de visar intresse 

genom att prata med vårdnadshavarna om de högtider de firar hemma. Några beskriver att de 

vid enstaka tillfällen firar andra högtider än de klassiskt svenska och att de då tar hjälp av 

vårdnadshavare eller modersmålspedagoger. Att se den egna kulturen som normen tyder på ett 

instrumentellt mångkulturellt förhållningssätt (Stier & Sandström, 2017). 

Andra kulturella uttrycksformer som nämns, främst i intervju med pedagogerna på Skalbaggen 

men även till viss del med resterande arbetslag, är dans, musik, ramsor, mat och kläder. I 

dialogen nedan beskrivs att pedagogerna har fått sjalar av en familj vilka pedagogerna tar på 

sig. Pedagogerna på Skalbaggen uttrycker: 

Siv: Nämen att man kan (.) nämen alltså(.) och sen så, en dag så (.) när det har gått länge att 

man kommer med här sjalarna eller att man sätter på sig som (.) dem, även fast (,) man 

inte är muslim men visar att nämen jag RESPEKTERAR. De (.) alla blir väldigt glada 

och då kommer ju även de andra och säger nämen varför har du det SÅ? Jomen det har 

deras mamma. Då kan jag ha det, också det är ju inget konstigt 

Sofia:  Men sen har vi ju tvärtom en som alltid kommer så. Att hon har den på sig, men vi har 

fått lov av föräldrarna, och sen när hon kommer in hit. Då börjar hon leka då sliter hon av 

sig den ((Sjalen)) och sen drar hon ut alla sina flätor också står håret också kör hon. Och 

sen går hon hem och då klär hon på sig det igen och så. Men det är okej med föräldrarna 

för det har vi frågat, får hon ta av sig, får hon ta ut flätorna, för de är ju lite rädda om håret 

så (.) det är okej här. Så att (.) det är ju både och 

Pedagogerna beskriver att de inte upplevde att vårdnadshavarna försökte tvinga på dem sin 

religion, utan att det var avsett som en present som syftar till det intresse som de visat för 

familjens kultur. Pedagogerna beskriver att de med hjälp av sjalen som kulturell artefakt kan 

förmedla till familjen att de respekterar dem, men även att de kan avdramatisera sjalen som 

kulturell artefakt i kontakten med andra familjer. Detta kan förstås utifrån det sociokulturella 

perspektivet där användandet av artefakter omformar både dem och människors tankar och 

handlingar (Säljö, 2014). De påvisar även att ett barn som vanligtvis bär sjal väljer att inte göra 

detta på förskolan. Pedagogerna uttrycker att deras relation till vårdnadshavarna har gjort att de 

känner sig bekväma med detta. Sjalarna visades även upp under observationen. De fanns 

tillgängliga i den fysiska miljön då de tillsammans med kläder från flera olika kulturer låg i en 

utklädningslåda på förskolans torg. Flera av kläderna kopplas även till danser från andra länder 

eller kulturer. Bland annat fanns danssjalar tillgängliga på avdelningen där de hängde i en 

ställning från taket. Om dans säger pedagogerna på Skalbaggen:   
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Sonja: Men typ om dom kan själva och visa typ som en tjej här, kan dansa den där dansen 

assyriska dansen. Såå säger vi inte nej, vi gör inte det här utan vi lär oss alla och vi är med 

och vi dansar och sånt där. [...] 

Siv: […] Och sen så även föräldrarna och då när du satte på dig och skulle dansa afrikansk 

dans det kom någon (.) och vi satt här och övade, försökte. Och det kommer en mamma 

då in (.) som är stel och har ont i allting men nog började hon dansa! För att visa hur man 

gör ja ((skrattar)) 

Alla: ((Skrattar)) 

Siv: Och alla barnen tycker ju att det är så KUL. Och det (..) och det säger ju de flerspråkiga 

pedagogerna som är här med (.) alltså när de kommer in och vi dansade Bagiye och man 

såg hur de sken. Alltså ååh kan man göra det här! 

De beskriver att dans som uttrycksform är något som mottages med glädje och öppenhet av alla 

på förskolan. De beskriver hur de lär sig av varandra då både barn och vårdnadshavare agerar 

experter. Detta tyder, enligt vår tolkning, på ett interkulturellt förhållningssätt där kulturer 

skapas och omskapas i socialt samspel och olikheter och mångfald ses som möjligheter till 

utveckling och lärande (Stier & Sandström, 2017). Det framkommer även att de flerspråkiga 

pedagogerna blir glatt förvånade över att afrikansk dans är något som kan utövas i en svensk 

förskola. 

Sammanfattningsvis beskrivs arbetssättet av pedagogerna till stor del bestå av reflektion, samtal 

med barn, språk samt högtider och kulturella uttrycksformer. Reflektionen kring egna normer, 

värderingar och kulturell bakgrund beskrivs som viktig av pedagogerna för att kunna arbeta 

interkulturellt. Samtal med barn återkommer som metod för att synliggöra och skapa förståelse 

kring likheter och skillnader i kulturer. Det skiljer sig huruvida pedagogerna beskriver att de 

bör lyfta olikheter eller inte. En pedagog beskriver en oro kring att detta kan skapa en 

uppdelning mellan barnen och vill hellre fokusera på likheter, medan flera andra ser det som en 

möjlighet att lära av varandra och stärka identiteten hos barnen. Språk är det som lyfts mest i 

intervjuerna och observationerna. Flertalet artefakter som pedagogerna kopplar till 

interkulturalitet har med språk att göra. Detta kan enligt vår tolkning, förstås utifrån Säljös 

(2014) beskrivningar av det sociokulturella perspektivets syn på språk som den främsta 

artefakten. Hur pedagogerna beskriver arbetet med språket skiljer sig mellan förskolorna. Från 

att utgå från svenska som normen och övriga språk som något som arbetas med separat med de 

barn som har annat modersmål, till att beskrivas handla om att alla språk talas tillsammans med 

hela barngruppen. När det gäller högtider och andra kulturella uttrycksformer är det ovanligt 

att fira andra kulturella högtider än de klassiskt svenska. Pedagogerna uttrycker en önskan att 

fira fler men det ses som svårt, då tid och kunskap saknas. De kulturella uttrycksformer som 

nämns är dans, musik, ramsor, mat och kläder. Dessa nämns främst av pedagogerna på 

Skalbaggen vilka uttrycker att detta ger barnen möjlighet att stärka sin identitet, 

kompetenskänsla och att lära av varandra. Enligt vår tolkning synliggörs samtliga av Stier och 

Sandströms (2017) fyra förhållningssätt i pedagogernas beskrivningar av arbetssättet. 



23 

 

Samverkan med vårdnadshavare 
Som beskrivs i avsnittet ovan tar pedagogerna hjälp av vårdnadshavare för att få information 

och kunskap om deras bakgrunder och kulturer. Pedagogerna anser även att det är viktigt att 

vara lyhörd för det som vårdnadshavarna uttrycker, men också att vara nyfiken och intresserad 

av familjernas vardagliga liv, vilket ses som en betydelsefull del för att skapa goda relationer 

dem emellan. Under observationen på Humlan berättar Hanna: 

Hanna: Och vi vill ju gärna att det ska synas i lärmiljön (.) för att alla ska känna sig välkomna (.) 

framför allt våra föräldrar det är ju (.) vi skolar ju in barn (.) varje termin och vill ju att 

alla ska känna sig välkomna liksom. Och att de ska (…) ja vi hoppas ju att de ska få lika 

mycket förutsättningar för att få (.) information eller liksom (…) våra värdegrundsord ska 

liksom nå fram till alla på (.) på de språken som finns här liksom att (…) Och vi frågar 

jag brukar alltid fråga liksom hur (.) men hur gör NI då […] Vi har en sån här liten 

almanacka där man kan kolla lite i den varje månad (.) också kan man säga, ja men du jag 

såg här i april att ni(.) firar ni detta här framöver (.) eller har ni ramadan nu (.) eller jag 

såg det i våran almanacka (…) att man (.) har en dialog (.) med dem. Vi träffar de både 

vid hämtning och lämning så att det är ju liksom många tillfällen till och prata (.) pratas 

vid liksom. Ja 

Hanna uttrycker i citatet att hon anser att det interkulturella förhållningssättet ska synas i 

förskolans fysiska miljö. Hon menar att alla vårdnadshavare oavsett kulturell bakgrund ska 

känna sig välkomna och ha samma förutsättningar att ta del av informationen som finns i 

tamburen. Hon lyfter fram vikten av att ställa frågor och ha en dialog med vårdnadshavarna för 

att få reda på vilka högtider de firar. Något som dock återkommer i alla intervjuer är att 

pedagogerna beskriver kommunikationen med vårdnadshavarna som problematisk när det inte 

finns ett gemensamt språk. De anser att inte minst de vardagliga samtalen vid hämtning och 

lämning blir påverkade genom att de inte kan förmedla till vårdnadshavarna vad som skett under 

dagen på samma sätt som de kan till de vårdnadshavare som förstår svenska. Under intervjuerna 

och observationerna framkommer olika metoder som arbetslagen använder sig av för att 

motverka detta. Förutom att arbetslagen använder sig av tolkar, modersmålspedagoger och 

flerspråkiga kollegor använder de sig även av materiella artefakter i form av tekniska 

hjälpmedel. Till exempel visar pedagogerna på Larven filmer och fotografier på barnen i 

vardagliga sammanhang. De använder också översättningsappar och särskilda böcker med 

bilder som förtydligar det de försöker förmedla till vårdnadshavarna. 

En annan del i samverkan med vårdnadshavarna är att det förekommer att de har åsikter om hur 

verksamheten i förskolan bedrivs. En svårighet som nämns under intervjuerna är konflikter som 

uppstår när olika kulturer möts. Konflikterna har ibland lett till att vårdnadshavare har valt att 

ha sina barn hemma från förskolan. Pedagogerna på Skalbaggen beskriver en konflikt i följande 

dialog: 

Siv: Däremot så hade vi en jättekonflikt med att vi hade barnyoga här. / Ja det var konflikt ja./ 

För då kom dom som var med i Pingstkyrkan och var jätteupprörda att vi hade yoga, och 

barnen fick inte vara med på yoga 

Intervjuare: Varför? 
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Siv: Ähh då börjar vi googla för vi stod ju som frågetecken. Det var ju från Friskis och svettis, 

och alltså det var ju stretching vi gjorde. /Och ute var vi./ Friskvårdsvecka i Vår stadsdel. 

Nej får då, då när vi började googla så var det nåt med de religiösa i USA för fem år sen 

som också hade reagerat, men att det (.) härstammar från buddismen och det ska inte 

läggas på deras barn för det tror de inte på 

Denna typ av konflikt där mötet mellan kulturer och religioner har gjort att vårdnadshavarna 

valt att ha barnen hemma, beskrivs även av pedagogerna på Myran, där barn har fått stanna 

hemma från Luciafirandet. Arbetslagen försöker i den mån de kan vara tillmötesgående för 

vårdnadshavares åsikter om verksamheten genom att förklara hur och varför de arbetar på ett 

visst sätt och det händer också att de kompromissar med dem. I exemplet med barnyogan valde 

pedagogerna att döpa om aktiviteten till stretching och avslappning. Detta kan förstås utifrån 

det Stier och Sandström (2017) kallar medvetet mångkulturellt förhållningssätt då pedagogerna 

inte själva såg något problem med yogan men ändrade namnet för att delvis tillmötesgå 

vårdnadshavarna. Det har även förekommit situationer där arbetslagen anser att de inte kan 

tillmötesgå vårdnadshavares åsikter. I nedanstående citat beskrivs en sådan situation av 

pedagogerna på Skalbaggen: 

Siv: Mm (.) och vi har ju föräldrar som alltså reagerat på att kanske ett barn från Eritrea, 

Somalia har kramat deras barn (.) nä men de får inte göra det för de är smutsiga och de 

bär på sjukdomar och sånt här (…) Då är det ju liksom så här att jag kan aldrig ändra på 

vad du säger eller vad du tycker men HÄR är alla barn lika mycket värda. Ska du ha ditt 

barn här, då gäller våra regler annars får du ta ditt barn härifrån. Vi kan inte ändra på vad 

du tycker men du måste acceptera vad som gäller. / Det som gäller här/ Så (.) det är ju 

inte så att man står och säger ja självklart, nämen vi möts och vi hittar på en lösning (.) 

för vissa saker då är det (.) det står i Skollagen och så här och FN:s barnkonvention och 

och sånt har vi ju också att förhålla oss till. /Nä, aah precis/ Men (..) men vi kan alltid 

lyssna och säga, jag hör vad du säger 

I denna situation anser Siv att de inte kan tillmötesgå vårdnadshavaren eftersom det skulle strida 

mot Skollagen och FN:s barnkonvention. Däremot menar hon att det alltid går att lyssna på det 

som vårdnadshavaren uttrycker. Denna förmåga, som Siv beskriver, att vara tydlig och 

medveten i sin gränsdragning och inte ge vika för vårdnadshavarnas åsikter när det strider mot 

styrdokumenten, kan förstås som det Stier och Sandström (2017) beskriver som ett 

interkulturellt förhållningssätt. 

Sammanfattningsvis anser pedagogerna att det är viktigt att lyssna på vårdnadshavares åsikter 

och vara intresserade av familjernas vardag. Detta ses som en betydelsefull del för att främja 

bra relationer. Dessutom menar de att ställa frågor till vårdnadshavare är en bra metod för att 

få reda på vilka högtider de firar och vad dessa innebär. Något som alla arbetslag beskriver som 

problematiskt är kommunikationen med de vårdnadshavare som inte talar eller förstår svenska. 

De menar att detta främst påverkar de vardagliga samtalen som sker vid hämtning och lämning. 

För att underlätta kommunikationen med vårdnadshavarna tar pedagogerna hjälp av tolkar, 

modersmålspedagoger och flerspråkiga kollegor, men också tekniska hjälpmedel. Pedagogerna 

nämner även att ibland uppstår konflikter när olika kulturer möts. De menar att de i den mån de 

kan försöker tillmötesgå och kompromissa med vårdnadshavarna så länge det inte strider mot 

Skollagen och FN:s barnkonvention. Utifrån pedagogernas beskrivningar kan, enligt vår 
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tolkning, både Stier och Sandströms (2017) medvetet mångkulturella förhållningssätt och 

interkulturella förhållningssätt utläsas. 

 

Effekter av arbetet 
Pedagogerna beskriver arbetet utifrån ett interkulturellt förhållningssätt som både utmanande 

och givande. Lotta säger: 

Lotta: […] det är inget man behöver vara rädd för eller (.) se som ett (.) nu får vi att man gör 

någonting extra utan det är mer en tillgång (…) känner att det är väldigt, som du sa förut 

att det är väldigt givande (.) även fast man får hitta, men man (.) får ju utmana sitt (…) 

tänk hela tiden. Hur når vi (.) hur gör vi nu (.) det är inte bara det där liksom att (.) dagarna 

går utan man måste liksom (.) hitta nya lösningar på saker hela tiden och det är väldigt 

utmanande (.) och givande 

Detta citat tillsammans med andra uttalanden i de intervjuer som gjorts tyder på att pedagogerna 

ser att de utvecklas i sin yrkesroll i mötet med olika kulturer då detta leder till att de utmanas 

att reflektera över det egna arbetssättet och de egna normerna och värderingarna. I flertalet 

intervjuer framkommer att alla människor har olika kulturer och besitter olika kunskaper vilket 

möjliggör för lärande mellan alla som möts i förskolan. Detta kopplar vi till Stier och 

Sandströms (2017) interkulturella förhållningssätt där pedagoger reflekterar kritiskt kring egna 

kulturer och normer och ser mångfald som en möjlighet till utveckling och lärande. 

Pedagogerna uttrycker att deras förhållningssätt har utvecklats och att de tillsammans med 

barnen har fått en ökad nyfikenhet, ödmjukhet och öppenhet gentemot andra människor. De 

uttrycker även att barnens känsla och förståelse för sin egen identitet ökar genom att de lyfter 

olika kulturer i verksamheten. Pedagogerna på Skalbaggen menar att barnen uttrycker en 

stolthet och säkerhet i sin kultur på ett sätt som inte skedde i tidigare barngrupper då de inte 

arbetade på samma sätt. De ser också att barnen genom detta sätt att arbeta, oftare får ta 

ledarrollen och agera experter. De säger: 

Siv: Nä (.) eller att de ställer sig om vi ska dansa eller någonting så (.) nämen då ställer man 

sig ju inte och dansar ringdans utan(.) då (.) kom igen nu så dansar vi afrikansk dans 

Sonja: Aa! 

Siv:  Eller (xxx) eller nåt sånt här och då tar de ledarrollen för att visa 

Sonja: Aa! För de KAN det aa (.) mm 

Sammanfattningsvis uttrycker alla arbetslag att det är positivt att arbeta på en förskola som är 

mångkulturell. De beskriver svårigheter i mötet med andra kulturer men även att de ser dessa 

som utmaningar som utvecklar dem i både synsätt, förhållningssätt och arbetssätt. De beskriver 

också att barnens känsla för sin egen identitet stärks, att de känner en stolthet i sin kultur och 

en tilltro till sin egen förmåga. Utifrån pedagogernas beskrivningar, kan enligt vår tolkning, 

Stier och Sandströms (2017) interkulturella förhållningssätt utläsas. 
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Resultatdiskussion  
Syftet med denna studie har varit att undersöka och belysa hur pedagoger arbetar eller försöker 

arbeta utifrån ett interkulturellt förhållningssätt i förskolans verksamhet. Mer specifikt har vi 

undersökt hur pedagoger beskriver ett interkulturellt förhållningssätt, hur deras interkulturella 

arbete ser ut i praktiken samt hur detta synliggörs i förskolans miljö. Vi har använt oss av Stier 

och Sandströms (2017) fyra förhållningssätt som beskriver fyra olika sätt att förhålla sig till 

mångfald. Vi har även använt oss av det sociokulturella begreppet artefakter som syftar till de 

redskap som människor använder. Dessa finns beskrivna mer utförligt i bakgrunden. 

I resultatet har samtliga av Stier och Sandströms (2017) fyra förhållningssätt kunnat utläsas. 

Mest visade pedagogerna på det tredje förhållningssättet som benämns interkulturellt 

förhållningssätt. Pedagogernas beskrivningar av ett interkulturellt förhållningssätt är väldigt 

lika och relaterar även till det Ponciano och Shabazians (2012) uttrycker. De menar nämligen 

att ett interkulturellt förhållningssätt kräver förståelse, respekt och nyfikenhet samt ett 

ömsesidigt lärande mellan individer, vilket även beskrivs av pedagogerna. Vi menar dock att 

detta kan vara baserat på hur pedagogerna önskar och anser att ett interkulturellt förhållningssätt 

bör vara och att det därför inte nödvändigtvis speglar hur de arbetar. Det syns inte minst i miljön 

då detta förhållningssätt till största del inte visas där. Dachyshyn och Kirova (2011) menar att 

miljön ska spegla de barn och pedagoger som vistas på förskolan. Det skulle innebära att miljön 

på förskolorna i denna studie skulle visa på en stor mångfald, med lekmaterial, inredning och 

redskap från de olika kulturer som finns representerade på avdelningen. Trots att pedagogerna 

i vår studie uttrycker att allas kulturer, erfarenheter och kunskaper är lika värda, är detta dock, 

enligt vår tolkning, inte något som återspeglas i den fysiska miljön. Förskolornas miljö visar 

nämligen huvudsakligen på en traditionell svensk förskolemiljö, vilket representerar en 

västerländsk, svensk kultur. Undantaget är språket då olika språk ges stort utrymme i miljön, 

vilket syns främst på Humlan och Skalbaggen. Det tyder på att pedagogerna har kunskap om 

vad ett interkulturellt förhållningssätt innebär och att de besitter de värderingar som Ponciano 

och Shabazian (2012) beskriver, men att de har svårt att omsätta dem i praktiken. 

Layne och Dervin (2016) uttrycker att interkulturellt arbete kräver omfattande reflektion kring 

både de egna och förskolans normer, diskurser och maktförhållanden. Detta beskrivs inte ske 

fullt ut på förskolorna. Pedagogerna beskriver reflektion som en viktig del i det interkulturella 

arbetet och förhållningssättet, men de nämner inte att de reflekterar kring förskolans normer 

och maktförhållanden. Däremot uttrycker de, precis som Miller och Petriwskyj (2013) att det 

är viktigt att kritiskt reflektera kring egna normer och värderingar både som individer och som 

arbetslag. Pedagogerna fokuserar dock på de normer de som individer besitter samt att det är 

viktigt att genom reflektion skapa ett gemensamt förhållningssätt. Det uttrycks även att 

reflektionen ses som tid att ventilera, vilket vi tolkar som att prata om svårigheter eller problem. 

Detta tyder, som nämnts i resultatet, på Stier och Sandströms (2017) instrumentellt 

mångkulturella förhållningssätt där den egna kulturen går oreflekterad och andra kulturer ses 

som något som måste hanteras. Trots detta har samma pedagog och arbetslag i flera uttalanden 

också visat på Stier och Sandströms (2017) interkulturella förhållningssätt. Att pedagogerna 

visar på flera förhållningssätt är något som återkommer i resultatet och det överensstämmer 

även med Stier och Sandströms studie. Vi tolkar det som att pedagogerna behöver ytterligare 
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kunskap för att kunna inneha ett interkulturellt förhållningssätt fullt ut. Detta trots att 

pedagogerna, enligt vår tolkning, påvisat en god kännedom i sina beskrivningar av ett 

interkulturellt förhållningssätt. Vi frågar oss om det ens är möjligt att endast visa på ett enda 

förhållningssätt. Människor är färgade av sina tidigare erfarenheter, de normer och värderingar 

de besitter samt vilken kulturell kontext de befinner sig i. Att fullt ut agera utifrån ett 

interkulturellt förhållningssätt innebär därför att vara medveten om dessa hela tiden och inte 

låta dem påverka sitt förhållningssätt. Detta skulle innebära konstant reflektion i varje 

mellanmänskligt möte, vilket vi anser inte är möjligt. 

Som tidigare nämnts speglar inte förskolans miljö ett interkulturellt förhållningssätt. Det som 

framkommit under observationerna är att språket får mycket utrymme i den fysiska miljön, 

främst på Humlan och Skalbaggen. Det tyder på att pedagogerna ser språket som viktigt i det 

interkulturella arbetet och kan, som nämnts i resultatet, förstås utifrån Säljös (2014) 

beskrivningar av det sociokulturella perspektivets syn på språket som den främsta artefakten. 

Eftersom stort fokus ligger på språk, menar vi att det kan det leda till att andra kulturella 

aspekter glöms bort, vilket skulle innebära att det endast blir en liten del av kulturerna som 

synliggörs i verksamheten. Övriga artefakter i förskolornas miljö som kan kopplas till mångfald 

är musik, sånger, ramsor, danser, kläder och danssjalar. Dessa artefakter ges betydligt mindre 

utrymme på förskolorna och överlag är det den klassiskt svenska kulturen som syns i miljön 

och verksamheten. Vi ser en risk med att detta kan sända en signal till barnen att den klassiskt 

svenska kulturen, dess normer och värderingar, anses mer rätt och värdefull än andra, vilket i 

sin tur påverkar hur barnen ser på sig själva och sin egen kultur. Ponciano och Shabazian (2012) 

menar att om barnens egen kultur får utrymme i förskolans miljö stärks deras känsla för sin 

egen identitet och skapar en känsla av stolthet för den egna kulturen. Detta framkommer även 

i denna studie då Skalbaggen är den förskola som uttrycker att det interkulturella arbetet bidrar 

till just detta, och det är även där mångfalden synliggörs mest i miljön och i deras beskrivningar 

av arbetssättet. Däremot beskriver samtliga arbetslag att en stor del av deras interkulturella 

arbete sker i samtal med barnen. De beskriver det som en metod de använder sig av för att 

belysa likheter och olikheter samt lära av och om varandra. Dock skiljer det sig hur pedagogerna 

ser på att lyfta olikheter. Flertalet pedagoger beskriver samtal om olikheter som viktigt för att 

skapa nyfikenhet, respekt och förståelse. Däremot uttrycks även att fokus bör ligga på likheter 

och inte olikheter. Som framkommer i resultatet kan detta kopplas till Stier och Sandströms 

(2017) transkulturella förhållningssätt. Det skulle också kunna visa på det Lunneblad (2006) 

menar med att pedagoger ofta osynliggör mångfalden, vilket beror på att de undviker att tala 

om olikheter då de vill bemöta alla lika. Att arbetslagens beskrivningar skiljer sig åt när det 

kommer till hur det interkulturella arbetet sker, och i vilken utsträckning, är något som 

återkommer i denna studie. Detta trots att deras beskrivningar av interkulturalitet som begrepp 

och förhållningssätt liknar varandra. Förutom att det beskrivs att samtalen med barnen bör ske 

på olika sätt, skiljer det sig även i hur stort utrymme mångfalden får i miljön och verksamheten. 

Det, menar vi som tidigare nämnts, tyder på att pedagogerna har kunskap om och förståelse för 

vad ett interkulturellt förhållningssätt innebär, men de har olika förståelse för hur det 

interkulturella arbetet bör ske i praktiken. Det kan bero på att den tidigare forskning som finns 

kring interkulturalitet, enligt vår erfarenhet, till största delen beskriver det interkulturella 

förhållningssättet och sällan lyfter hur arbetet bör ske i praktiken. Även de styrdokument och 
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riktlinjer som gäller förskolan är otydliga i hur det interkulturella arbetet bör ske, vilket innebär 

att ansvaret för hur det tillämpas i verksamheten ligger på det enskilda arbetslaget. Vi frågar 

oss hur detta påverkar möjligheterna för förskolor att uppnå Skollagens (2010:800) krav på att 

alla barn har rätt till likvärdig förskola. Vi menar att arbetslag har olika förutsättningar, dels när 

det kommer till vilken utbildning och kunskap som finns inom arbetslaget, men också när det 

kommer till vilka förutsättningar förskolechefer och kommuner ger arbetslagen i form av 

exempelvis reflektionstid och vidareutbildning. Det innebär att de möjligheter barnen får, när 

det kommer till interkulturalitet i förskolan, skiljer sig mellan förskolor. Vi menar vidare, att 

detta till stor del skulle kunna avhjälpas om förskolan fick tydliga riktlinjer och stödmaterial 

kring hur det interkulturella arbetet kan och bör ske i praktiken. Detta skulle leda till ökade 

möjligheter till en likvärdig förskola, då alla kommuner, förskolor och arbetslag skulle få 

gemensam grund att förhålla sig till i det interkulturella arbetet. 

Kontakten med vårdnadshavarna beskrivs av pedagogerna både som en tillgång och en 

svårighet. En svårighet som beskrivs är när konflikter uppstår då olika kulturer möts. Stier 

(2006) menar att när problem uppstår i interkulturella möten krävs interkulturell kompetens, 

vilket bland annat innebär att pedagoger har ett öppet och fördomsfritt sinne. Pedagogerna i 

denna studie beskriver att de försöker vara tillmötesgående mot vårdnadshavarnas önskemål, 

men att det är viktigt att dra tydliga gränser om dessa strider mot förskolans riktlinjer och 

styrdokument. Pedagogerna uttrycker bland annat att de är tydliga i sin gränsdragning med en 

vårdnadshavare som inte ville att hens barn ska krama ett barn med afrikanskt ursprung. 

Däremot undviker de möjlig konflikt med vårdnadshavare då pedagogerna frågar dem om det 

är okej att deras barn tar av sig slöjan på förskolan. Det beskrivs även att de kompromissar med 

vårdnadshavarna som i exemplet med barnyogan. Vi tolkar det som att pedagogerna ser 

gränsdragningen som självklar i de fall då vårdnadshavares önskemål tydligt strider mot 

läroplan och styrdokument, men svårare i de fall då detta inte sker lika tydligt. Att pedagogerna 

tillmötesgår önskemål eller krav som de egentligen inte är bekväma med kan också bero på att 

dessa kopplas till vårdnadshavarnas kultur och de inte vill uppfattas som respektlösa. Utifrån 

ett instrumentellt mångkulturellt förhållningssätt ses kulturer som oföränderliga grupper och 

individers beteenden förklaras utifrån grupptillhörigheten (Stier & Sandström, 2017). Med detta 

synsätt, menar vi, att det inte heller finns någon poäng med att försöka dra gränser, då beteenden 

kopplas till kulturer vilka ses som oföränderliga. För ett interkulturellt förhållningssätt krävs att 

pedagogerna i mötet med vårdnadshavare kan dra tydliga gränser (Stier & Sandström, 2017). 

För att det ska kunna ske menar vi att pedagogerna behöver ha omfattande kunskaper både 

kring styrdokument samt sin egen och andras kulturer. De ska också, enligt Läroplanen för 

förskolan (Skolverket, 2016b), ha en god relation till vårdnadshavarna och bemöta dem med 

respekt. Pedagogerna i vår studie beskriver samverkan med vårdnadshavarna som en 

betydelsefull del i det interkulturella arbetet. Detta menar vi kan inverka på gränsdragningen då 

relationen till vårdnadshavarna riskerar att påverkas negativt. För att våga konfrontera 

vårdnadshavarna och riskera en konflikt krävs mod. Överlag anser vi att det krävs mycket av 

pedagogerna i det interkulturella arbetet. De ska kunna reflektera kritiskt, ha goda kunskaper 

om förskolans, sin egen och andras kulturer. De ska vara nyfikna, modiga, respektfulla, 

förstående och vilja lära av andra. Dessutom ska de veta hur detta omsätts i praktiken och 

synliggörs i förskolans miljö. Trots dessa krav står det väldigt lite om interkulturalitet i 
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förskolans riktlinjer och styrdokument. Det vi har hittat har till största delen handlat om 

flerspråkighet, vilket även är det som synliggörs mest i de förskolor som deltagit i vår studie. 

Det får oss att dra slutsatsen att fler och tydligare riktlinjer skulle behövas för att utveckla 

förskolornas interkulturella arbete. 

 

Vidare forskning 
Studiens resultat kan i praktiken användas för att synliggöra de metoder som används i 

förskolornas interkulturella arbete, de svårigheter som finns, samt vilka kompetenser och 

kunskaper som krävs för detta. För att ytterligare synliggöra det skulle samma studie kunna 

genomföras med ett större urval. Det skulle även vara intressant att se om ett mer medvetet 

urval skulle påverka resultatet, med exempelvis, förskolor som har en variation och bredd i sin 

mångfald. För att få fler perspektiv skulle samma studie även kunna genomföras med 

observation av pedagogernas arbete som metod. Eftersom vi endast utgått från pedagogers syn 

på det interkulturella arbetet skulle ett intressant förslag på vidare forskning vara att undersöka 

barns syn på mångfald och kultur. 
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Bilagor 

Bilaga 1 - Missivbrev 

 

Hej! 

Vi är två studenter som läser till förskollärare på Jönköping University. Vi är nu inne på vår 

sjätte termin av sju och har påbörjat vårt Examensarbete. Ämnet vi valt är Interkulturellt 

förhållningssätt i förskolans praktik. 

Vårt syfte med studien är att undersöka och belysa hur pedagoger i förskolan arbetar eller 

försöker arbeta utifrån ett interkulturellt förhållningssätt i förskolans verksamhet, samt hur detta 

förhållningssätt synliggörs i förskolans fysiska miljö. 

För att undersöka och ta reda på hur detta arbete kan se ut så behöver vi er hjälp. Vi vill därför 

gärna intervjua er som arbetslag för att ta del av era kunskaper och erfarenheter inom ämnet. 

Intervjun kommer att utföras i form av gruppintervju, vilket innebär att vi intervjuar arbetslaget 

som helhet. Efter intervjun vill vi gärna att ni visar oss runt på avdelningen så att vi kan se hur 

ert interkulturella arbete synliggörs i miljön. Allt som allt räknar vi med att intervjun och 

observationen kommer ta max 1½ timme. Både intervjun och observationen kommer 

ljudinspelas. 

I enlighet med Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer kommer ert deltagande vara 

konfidentiellt och ni kan när som helst och utan förklaring välja att avbryta intervjun och 

därmed ert deltagande i studien. Det insamlade materialet kommer endast användas i vår 

forskning. 

Vi kommer att kontakta er Fredagen den 13 April för att höra om ni kan tänka er att medverka 

i vår studie och i så fall boka in en tid under vecka 16-17 (eventuellt vecka 18). 

Har ni några frågor eller funderingar får ni gärna kontakta oss. 

Hoppas vi ses! 

 

Med Vänliga Hälsningar 

Sara Karlsson                     @student.ju.se 

Helena Goodh                    @student.ju.se 
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Bilaga 2 – Intervjuguide 

 

Intervjufrågor 

1. Typ av förskola/profilering? 

2. Vad har ni för utbildning och tidigare erfarenheter? 

3. Hur länge har ni varit yrkesverksamma? 

4. Ålder? 

5. Hur länge har ni arbetat tillsammans? 

6. Vad innebär interkulturalitet för er? 

7. Vad innebär ett interkulturellt förhållningssätt för er? 

8. Vad innebär kultur för er?  

9. Hur ser ni på ert uppdrag när det kommer till att skapa förutsättningar för interkulturellt 

lärande i barngruppen? (läroplanen) 

10. Vilka egenskaper och kunskaper är betydelsefulla för att kunna arbeta utifrån ett 

interkulturellt förhållningssätt? 

11. På vilket sätt arbetar ni för att väcka nyfikenhet i barngruppen kring egna och andras 

kulturer? 

12. På vilket sätt anser ni att ni tar tillvara på barnens olika bakgrunder och kulturer? 

13. Vilka metoder använder ni för att inkludera fler kulturer i er verksamhet? 

14. Vad anser ni är viktig kunskap att ha i ett mångkulturellt samhälle och hur arbetar ni för 

att stödja barnen i detta lärande?  

15. Vilka effekter kan ni se som resultat av ert arbete? (positiva/negativa) 

16. Vad ser ni att barnen har lärt sig kring interkulturalitet när det gäller ökad medvetenhet 

och kunskap? 

17. Finns det några svårigheter eller hinder när det kommer till att arbeta utifrån ett 

interkulturellt förhållningssätt? 

18. Har ni något att tilläga? 

Rundvandring 

19. Hur synliggörs mångfalden i den fysiska miljön i verksamheten? 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Bilaga 3 - Transkriptionsnyckel 

 

(.) kort paus, ett hack i talflödet 

(…) Längre paus, någon eller några sekunders tystnad 

(xxx) Ohörbart tal 

((kursivt)) Transkribentens kommentarer 

VERSALER Stark betoning 

Understruket Överlappande tal 

/Snedstreck/ Någon annan deltagares kommentar 

Namnen i intervjuerna är fingerade och identifierbara områden benämns som Stadsdel, Ortsnamn och 

så vidare. Transkriptionen skrivs inte i talspråk för att underlätta för läsaren, vilket till exempel innebär 

att ”å” skrivs som ”och”, vissa ”mm” och ”ja” har inte skrivits med i de fall de inte tillför något i 

intervjun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Bilaga 4 – Samtyckesblankett 

Samtyckesblankett 

Vi heter Sara Karlsson och Helena Goodh och vi studerar till förskollärare på Jönköping 

University. Vi ska i vårt examensarbete undersöka och belysa hur pedagoger i förskolan arbetar 

eller försöker arbeta utifrån ett interkulturellt förhållningssätt, samt hur detta synliggörs i 

förskolans fysiska miljö. 

Vi kommer att använda oss av gruppintervju och observation av förskolans fysiska miljö. 

Miljön kommer att fotograferas och intervjun och observationen kommer att spelas in med 

mobilens diktafonfunktion. 

I enlighet med Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer kommer ert deltagande vara 

konfidentiellt och ni kan när som helst och utan förklaring välja att avbryta intervjun och 

därmed ert deltagande i studien. Det insamlade materialet kommer endast att användas i vår 

forskning och kommer att förstöras efter examensarbetet blivit godkänt. 

Du samtycker till att deltaga i studien genom att skriva på detta dokument. 
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