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Den här studien syftar till att utveckla kunskap om hur interkulturellt arbete ser ut i 

förskolan, och hur förskolläraren uppfattar detta fenomen. För att undersöka detta har vi 

valt att göra en kvalitativ intervjustudie med en fenomenografisk ansats. Vi har intervjuat 

fem förskollärare på fem olika förskolor inom en medelstor ort i Sverige. Intervjuerna 

spelades in och transkriberades samt analyserades enligt fenomenografisk analys. I studien 

har vi fått fram olika variationer kring hur förskolläraren uppfattar det interkulturella 

arbetet. Efteråt sammanställde vi resultatet och jämförde detta med tidigare forskning och 

litteratur. Resultatet visade att förskollärare uppfattar det interkulturella arbetet som en del 

av det demokratiska arbetet och värdegrundsarbetet samt att barnens trygghet är viktigt. 

Det framkom också att det interkulturella arbetet är en viktig del i barns 

identitetsskapande och även att samverkan med hemmen kan vara både en utmaning och 

en tillgång. Förskollärare uppvisar en osäkerhet kring vad det interkulturella arbetet 

innebär och hur det ska gå till. Trots osäkerheten så visade det sig att förskollärarna 

arbetar till en stor del interkulturellt i verksamheten. 
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1. Inledning 

Sedan förskolan infördes år 1975 är det en fördubbling av inskrivna barn på förskolan på 

grund av en ökning av Sveriges befolkning. Ungefär 78 procent av barnen som har utländsk 

bakgrund går i förskolan jämfört med 84 procent av svenska barn (Lunneblad, 2018). 

Lahdenperä (2018) anser att den ökande mångfalden i det svenska samhället medför att 

förskolläraren dagligen möter barn och vårdnadshavare med olika kulturell bakgrund vilket 

ställer högre krav på förskollärarens interkulturella arbete. Under våra VFU: er och även 

vikariat på olika förskolor har vi sett att det interkulturella arbetet varierar ganska stort 

beroende på barngruppens kulturella mångfald. Därför anser vi att det är intressant att 

undersöka hur interkulturellt arbete ser ut i förskolan.  

Förskolan fick sin första läroplan år 1998 med uppdrag och mål för den pedagogiska 

verksamheten. Sedan dess har läroplanen reviderats men formuleringarna rörande förskolans 

centrala uppdrag står kvar oförändrat även i den omarbetade läroplanen från 2010 (Björk-

Willén, Gruber, & Puskás, 2013). Två av dessa uppdrag gäller att förskolan ska överföra ett 

gemensamt kulturarv och det andra uppdraget handlar om att förskolan ska stödja värden som 

är förenade med en kulturell mångfald (Björk-Willén, Gruber, & Puskás, 2013).  

Den 1 juli 2019 träder en ny läroplan för förskolan i kraft men Skolverket (2018) anser att 

utbildningen ska ge barnen möjlighet att utveckla sin förmåga till empati och förståelse för 

andra barn genom att uppmuntra och stärka deras medkänsla och inlevelse i andra människors 

situation. Alla barn ska visa öppenhet och respekt för varandras. Det svenska samhällets 

ökande internationalisering ställer höga krav på människors förmåga att leva med och förstå 

värden som ligger i en kulturell mångfald. 

Enligt skollagen (SFS 2010:800) ska utbildningen inom skolväsendet syfta till att barn och 

elever ska utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling 

och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska även förmedla och förankra 

respekt för de mänskliga rättigheterna och grundläggande demokratiska värderingar som det 

svenska samhället vilar på. Trots detta så ser vi att interkulturalitet saknas som begrepp i 

läroplanen och skollagen och därför skulle det bli intressant att se hur förskollärarna uppfattar 

interkulturalitet i förskolan. 
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2. Bakgrund 

I detta kapitel redovisar vi centrala begrepp och tidigare forskning inom interkulturalitet. Vi 

lyfter även upp vår teoretiska ansats. 

2.1 Vad är kultur? 

Det finns många begreppsförklaringar av ordet kultur. Benckert, Håland och Wallin (2008) 

anser att kultur kan definieras som i samhället rådande värderingar, uppfattningar och 

människors sätt att yttra sig och lösa problem. Människors kultur uppkommer genom 

barnuppfostran, det vill säga att vårdnadshavarna för över sitt tänk till nästa generation. Kultur 

handlar också om hur vi lär oss att bemöta andra människor, språk och uttryck, val av kläder, 

hur vi visar tacksamhet, med mera. Kultur kan även handla om dans, konst och böcker (ibid.). 

Stier (2019) anser att samhället är i behov av en gemensam historia. Kulturella och etniska 

identiteter gör att människor framställer sig som ”ett enda folk” samlade kring en gemensam 

tradition och historia. Genom att berätta för varandra varifrån vi kommer är grunden för 

gemenskap och samhörighet. Kulturella och etniska identiteter är av en stor betydelse för 

människor. Kultur innebär ett meningsskapande vilket ger ordning och riktning i människans 

liv. 

2.2 Mångkulturalitet blir till interkulturalitet 

Om flera personer från olika kulturer befinner sig inom ett område till exempel i en förskola, 

så kan den förskolan beskrivas som en mångkulturell förskola. Det innebär att flera kulturer 

existerar i varandras närhet (Lunneblad, 2018). Lorentz och Bergstedt (2016) skriver att inter 

medför en interaktionsprocess där ömsesidig kommunikation sker i samspel mellan personer 

från olika kulturella bakgrunder. Interkulturalitet är ett begrepp som innebär hela området av 

kulturmöten, mångkultur, skillnader och likheter samt att det kan ses som en kvalitetsaspekt 

på utbildning och kommunikation inom en särskild kulturmöteskontext (Lorentz & Bergstedt, 

2016). Författarna menar att interkulturalitet är en process där vi ofta sätter kvalitativa och 

värdemässiga synvinklar på kulturmöten. Lahdenperä (2018) lyfter fram att interkulturalitet är 

ett växelspel mellan olika parter. Betydelsen skapas när olika individer kommer i samspel 

med varandra och är medskapare och delaktiga i skapandet av kultur. För att lyckas med detta 

skapande behöver kommunikationen präglas av jämlikhet, öppenhet, respekt och 

gränsöverskridande. Därför utgör interkulturalitet värdemässiga aspekter på kommunikation 

och relationer mellan individer.  
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Den distinkta skillnaden mellan mångkulturalitet och interkulturalitet är graden av samverkan 

och kommunikation och samspel, det går att befinna sig i en mångkulturell miljö utan något 

samspel med andra. Individen är passiv, men när vi aktivt samspelar med andra i den 

mångkulturella miljön så blir den interkulturell (Lahdenperä, 2008, Lorentz & Bergstedt, 

2016). 

Samhället har utvecklats och förändrats från det moderna till det postmoderna (Lorentz och 

Bergstedt, 2016). Mångfald i mångkulturella förskolor/skolor har utmanat den pedagogiska 

praktiken, som har funnits sedan 1900-talet. År 1974 kunde vi ta del av ordet interkulturell i 

det pedagogiska sammanhanget utfärdat av Unesco om utbildning för internationell förståelse, 

fred och samarbete samt undervisning om mänskliga rättigheter och grundläggande friheter. 

Lahdenperä (2004) skriver att i Sverige har utvecklingen av interkulturalitet ägt rum sedan 

1980 vilket handlar om interkulturell kommunikation och undervisning. Ämnet kommit till 

som mål vilket ska behandla problem som kan uppstå med att hantera kultur i förskolan i 

samband med en ökad invandring. I samband med detta blev interkulturell undervisning mer 

officiellt i språk och kulturarvsutredningen (SOU 1983:57). Termen uttrycktes i behov av att 

på ett nytt sätt förhålla oss till varandra, det vill säga att ta del av varandras kulturer 

(Lahdenperä, 2004). Lunneblad (2018) anser att förskolan ska stödja barnen att utveckla 

medvetenhet om sin egen kultur och vara delaktig i andras kulturer vilket bidrar till att barnen 

utvecklar sin förmåga att förstå andras villkor och levnadssätt. 

 

2.3 Interkulturlitet i läroplanen 

Interkulturalitet finns inte med som begrepp i läroplanen trots att begreppet har funnits i 

utbildningssammanhang av (SOU 1983:57) sedan tidigt 1980-tal. Skolinspektionen (2012) har 

även uttryckt kritik mot att det saknas ett interkulturellt förhållningssätt på många förskolor. 

 Skolinspektionen (2012) nämner: 

Det är påfallande i granskningen att många förskolor, vare sig de har mycket homogena 

grupper, socioekonomiskt och etnisk, eller grupper med stor heterogenitet, inte har ett 

medvetet interkulturellt förhållningssätt. Ofta synliggörs överhuvudtaget inte i 

förskolans miljö eller praktik att det finns olika erfarenheter och kunskap. (s. 58). 

När det gäller förskolans läroplan (Skolverket, 2018) står det att förskolan ska visa respekt 

och öppenhet för andra människors kultur och levnadssätt.  
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Skolverket (2018) menar att kunskap om skilda levnadsförhållanden och kulturer kan bidra 

till att utveckla en förmåga att förstå och leva sig in i andra människors villkor och 

värderingar. Lahdenperä (2018) antyder att läroplanen med sitt kulturella uppdrag lutar åt ett 

interkulturellt förhållningssätt för förskolan. 

Vidare tar Lahdenperä (2008) upp kompetenser som är viktiga i ett interkulturellt arbete, 

bland annat att vara inkluderande, skapa goda relationer, att arbeta med värderingar samt 

värderingsfrågor och attityder. Kompetenser som utmärker ett interkulturellt arbete kan 

likställas med läroplanen och dess mål och riktlinjer samt att den vilar på en demokratisk 

grund och dra slutsatsen att förskollärare implicit ska arbeta interkulturellt i den svenska 

förskolan. 

2.4 Tidigare forskning 

I detta avsnitt tar vi upp några exempel på forskning relaterad till interkulturalitet och det 

interkulturella arbetet i förskolan. 

Lunneblad (2006) tar upp i sin doktorsavhandling att det interkulturella arbetet i förskolan är 

svårt för pedagoger att utföra. Det finns en osäkerhet kring tillvägagångssättet kring det 

kulturella arbetet och hur pedagogerna ska gå tillväga trots planering. Vidare är det ytterligare 

problem om de inte behärskar språken som barnen pratar och pedagogerna uttrycker att det 

skulle vara lättare med språk de behärskar annars blir de beroende av vårdnadshavare att 

tillgodose pedagogerna med ramsor och sånger.  

I en studie av Axelsson (2005) framkommer det att svenska förskolor, trots att många barn 

som vistas på förskolan är flerspråkiga eller har annat modersmål än svenska, domineras av 

böcker skrivna på svenska och få böcker på andra språk. Detta också trots det faktum att barn 

som har annat modersmål än svenska gynnas i sin kunskapsutveckling om de får utveckla sitt 

modersmål (Kultti, 2014). Enligt Axelsson (2005) går det dock se en positiv utveckling av det 

svenska språket hos barn med annat modersmål.  

Enligt Gerlich, Kersten, H., Kersten, K., Massler och Wippermann (2010) kommer olika 

kulturer närmare varandra och samhällen blir mer mångkulturella vilket ökar interaktionen 

mellan människor från olika kulturer. Författarna tar upp begreppet interkulturell kontakt som 

definieras som en interaktion mellan individer som pratar olika språk. De tar även upp 

interkulturell kompetens och menar att den ofta är bristfällig med missuppfattningar som 

följd, främst detta den ekonomiska och politiska världen. 
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Större delen av forskningen om interkulturalitet riktar sig till vuxna och deras behov. Det är 

fördelaktigt att utsättas för olika kulturella möten och det kan ge yngre barn en unik möjlighet 

att få konfronteras med, utmanas av och få öva sig på att utveckla sin interkulturella 

kommunikativa kompetens (Gerlich et al., 2010). 

Stier, Tryggvason, Sandström och Sandberg (2012) tar också upp interkulturell kompetens 

och anser att det är viktigt att systematiskt arbeta med interkulturell pedagogik och sin 

interkulturella kommunikationsförmåga samt sin diskursiva medvetenhet. Författarna menar 

att om förskollärare inte granskar sina egna värderingar och beteendeformer samt sin 

förståelse för ”kulturellt beteende” så finns det en risk att kulturella stereotyper bibehålls. 

Lunneblad (2017) har en studie om flyktingbarn där förskollärare uttrycker en medvetenhet 

om barnens behov baserat på deras tidigare erfarenheter och det går att tillgodose detta behov 

genom att anpassa verksamheten därefter. Det finns också en viss försiktighet gentemot 

vårdnadshavarna och deras historia vilket kan medföra att förskollärarna inte förmedlar 

kulturella koder eller normer som finns inom den svenska förskolans verksamhet. 

Medvetenheten framhäver Lahdenperä (2008) som en viktig kvalitetsaspekt när det gäller 

interkulturalitet i en organisation. Det innebär att medlemmar och ledare inom organisationen 

är medvetna om fenomen som påverkar det interkulturella arbetet. Enligt Stier och Sandström 

(2018) kan läroplanen för förskolan vara motstridig eftersom den dels anger öppenhet mot, 

tolerans för och uppskattning för kulturella och sociala skillnader och en respekt för folks 

unika bakgrunder. Samtidigt betonar läroplanen de mänskliga rättigheterna och 

grundläggande värderingar i det svenska samhället. Författarna menar att det finns situationer 

där kulturella och religiösa skillnader kan leda till dilemman och potentiell friktion mellan 

barn, förskollärare och vårdnadshavare. Läroplanen ger i dessa fall lite vägledning vilket 

medför att förskollärare utvecklar egna strategier för att hantera barns och vårdnadshavares 

krav genom att använda barnen som kulturella mellanhänder eller tolkar. Förskollärare hittar 

strategier som gör det möjligt att undvika ”svåra” situationer (ibid.). 

2.5 Teoretisk ansats 

Eftersom vi är ute efter att undersöka förskollärares uppfattningar om ett fenomen, det 

interkulturella arbetet i förskolan, så kommer vi att använda en fenomenografisk ansats. 

Fenomenografin är en sammansättning av grekiska orden grafia, som kan översättas till 

”beskriva i ord eller bild”, och phainomen¸ ”det som visar sig” (Alexandersson, 2009). 
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Fenomenografin kom till i slutet av 70-talet och myntades först av Ference Marton (1981) 

som är professor inom pedagogik. Fenomenografin har sitt ursprung inom pedagogiken och 

inlärning men har på senare tid även kommit att omfatta andra ämnen och människors 

uppfattningar om sin omvärld (Kroksmark, 2011).  

Människor uppfattar även omvärlden på kvalitativt olika sätt, bland annat påverkar 

erfarenheter, utbildning och yrke en individs uppfattningar om omvärlden och hur vi skulle 

beskriva olika fenomen (ibid.). Forskningsobjektet inom fenomenografin är att undersöka hur 

omvärlden, något fenomen uppfattas av människor och att hitta variationer i innehållet som 

samlas in (Marton & Booth, 2000). 

Det finns inom fenomenografin två aspekter att utgå från, en vad-aspekt och en hur-aspekt. 

Vad-aspekten innefattar vad som undersöks, vilket fenomen, i vår studie det interkulturella 

arbetet i förskolan. Hur-aspekten undersöker hur detta fenomen uppfattas och beskrivs samt 

vilka sätt som används för att förstå innehållet (Kroksmark, 2011). 

Grundläggande för den fenomenografiska ansatsen är skillnaden mellan hur något är och hur 

något uppfattas vara (Larsson, 1986). Vidare utvecklar Larsson dessa begrepp inom 

fenomenografin, där hur något är kallas för första ordningens perspektiv, det är faktabaserat, 

något som kan observeras utifrån. Hur något uppfattas kallas för andra ordningens perspektiv 

och handlar om hur någon upplever något eller hur ett fenomen visar sig för någon. Andra 

ordningens perspektiv som är det fenomenografin hamnar inom, handlar inte om huruvida 

något är rätt eller fel utan det handlar om vad som undersöks. Flera personer uppfattar samma 

fenomen på skilda sätt och det som en person uppfattar är sant för hen.  Enligt Kroksmark 

(2011) är fenomenografin innehållsrelaterad vilket innebär att det är innehållet av det 

människor beskriver som är intressant, inte vem som säger vad eller i vilken situation det 

uttalas. Innehållet, som inom fenomenografin oftast samlas in med hjälp av intervjuer, 

analyseras noggrant för att få fram olika variationer av uppfattningar som respondenter ger 

uttryck för och kategoriseras sedan in beskrivningskategorier (Alexandersson, 2009, Larsson, 

1986). 
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3. Syfte 

Syftet med studien är att utveckla kunskap om det interkulturella arbetet i förskolan och 

undersöka variationer kring det genom att synliggöra förskollärares tankar och erfarenheter. 

3.1 Frågeställning 

Hur uppfattar förskollärare det interkulturella arbetet i förskolan? 
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4. Metod 

I detta kapitel beskrivs studiens metodval med utgångspunkt i studiens syfte. Vi beskriver vårt 

urval och genomförande av databearbetning och analys av empirin som vi fick fram genom 

intervjuerna. Därefter diskuteras studiens trovärdighet och vilka etiska ställningstaganden som 

gjorts. Intervjufrågorna som ställdes till respondenterna finns tillgängliga i Bilaga 1. 

Missivbrevet finns tillgängligt i Bilaga 2. 

4.1 Kvalitativ metod 

Eftersom vår studie handlar om att få fram hur förskollärare uppfattar interkulturalitet så valde 

vi att ha en kvalitativ metod. Ahrne och Svensson (2015) menar med kvalitativa data 

exempelvis ett yttrande, en händelse, en bild, smak eller beröring. En kvantitativ metod 

beräknar siffror, statistik, summa, antal, referens, med mera. Med kvantitativa data är det svårt 

att få fram upplevelser, tankar, känslor med mera, jämfört med en kvalitativ metod (Ahrne & 

Svensson, 2015). 

Empirin består av information som samlas in via semistrukturerade kvalitativa intervjuer. 

Bryman (2011) skriver att semistrukturerad intervju innebär att forskaren inte behöver följa 

den ordning som var planerad innan och att följdfrågor kan ställas fritt under samtalets gång 

men att intervjupersonen har frihet till att utforma svaren. 

4.2 Urval 

Respondenterna var fem förskollärare som är aktiva inom verksamheten, det spelade ingen 

roll vilken utbildning deltagarna hade eftersom alla verksamma i förskolan ska arbeta 

interkulturellt. Dock blev det slumpmässigt bara legitimerade förskollärare. Vi tänkte att ca 

fem-åtta förskollärare ger ett tillräckligt bra underlag att använda i studien och gör att vi kan 

få tillräckligt med material att analysera. Ahrne och Svensson (2015) anser att det inte räcker 

med att bara intervjua en eller ett par stycken. Vi borde intervjua 6–8 personer för att öka 

säkerheten att vi får material som är jämförelsebart men efter ca fem intervjuer märkte vi 

vissa likheter i förskollärarnas svar. Enligt Ahrne och Svensson (2015) så kan det efter ett 

visst antal intervjuer uppstå en mättnad vilket innebär att svar och svarsmönster upprepas och 

då ger inte nödvändigtvis fler respondenter mer information (Ahrne och Svensson, 2015). 

Vi skickade ut förfrågningar till förskolor som vi känner till eller som ligger i vårt närområde 

för att underlätta för oss att ta oss till förskolan för intervjusituationen. Förskolorna är utvalda 

av oss och därför ett icke-slumpmässigt urval kallat bekvämlighetsurval (Kjellberg & 

Sörqvist, 2011). 
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Det var en förskollärare som svarade på vår förfrågan om intervju inom detta ämne, hen 

svarade att hen kunde ställa upp om det behövdes. Efter en viss tid hade vi inte fått tag i några 

respondenter, vilket satte oss under en tidspress. Då valde vi att kontakta denna förskollärare 

samt förskollärare vi kände sedan innan, från bland annat verksamhetsförlagd utbildning.  

4.3 Genomförande 

Vi valde att inte skicka ut intervjufrågorna på förhand eftersom vi ville ha förskollärarnas 

oreflekterade och spontana svar. Däremot så fick deltagarna reda på syftet när vi skickade ut 

förfrågan och missivbrev när vi bad om intervju. Vi valde tillsammans med förskollärarna att 

ha intervjuerna på förskollärarnas arbetsplats. Vi använde mobilerna som 

inspelningsinstrument för att spela in intervjun, vilket gjorde att vi efteråt kunde transkribera 

materialet för analys. Enligt Dahlgren och Johansson (2015) så är det viktigt att transkribera 

intervjun för att genomföra en grundlig fenomenografisk analys. Enligt Eriksson-Zetterquist 

och Ahrne (2015) är det viktigt att anteckna med penna och papper eftersom tekniken kan 

fallera. Vi valde dock att inte göra detta för att kunna fokusera mer på intervjun eftersom vi 

intervjuade förskollärarna en och en, förutom vid ett tillfälle. Allt inspelat material var tydligt 

och kunde transkriberas. Eftersom vi hade en viss tidspress i och med att det var få som 

svarade på vår förfrågan så bokade vi in intervjuerna så tidigt som det gick. Detta gjorde att vi 

genomförde två intervjuer var, ensamma med förskolläraren och en intervju tillsammans med 

en förskollärare. Intervjuerna tog cirka 10–20 minuter. 

4.4 Analys 

Analysen av materialet skedde utifrån fenomenografins variation. Syftet var att få fram 

kvalitativa skillnader av respondenternas uppfattningar av fenomenet i vår analys. Det innebär 

att de olika uppfattningarna inte ska vara likasinnade och det inte ska finnas någon möjlighet 

till ”gradvis övergång” mellan uppfattningarna, de ska vara skilda från varandra (Larsson, 

1986). 

Vi lämnade kommentarer på båda sidorna av intervjutexterna och numrerade sidorna så vi vet 

vems intervju det var. Vi gick igenom texterna flera gånger för att få fram likheter och 

skillnader (Dahlgren & Johansson, 2015). Analysprocessen och tolkningsarbetet av 

intervjuerna som vi använde oss av kan delas in i fyra faser. Dessa faser har olika syften. 

Alexandersson (2009) menar att i fas ett så försöker vi skapa ett helhetsintryck genom en 

ostrukturerad och upprepad genomläsning av intervjuerna. 
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Författaren menar att den första analysen medför ett sökande efter utsagor, i syfte att kunna 

avtäcka kvalitativa skillnader i undersökningspersonernas sätt att behandla innehållet i den 

händelse eller i det objekt som har varit i fokus. Den andra fasen av analysprocessen innebär 

att vi uppmärksammar likheter och skillnader i transkriberingen av intervjuerna, vilket leder 

till att motsatser framträder mer eller mindre tydligt. Den tredje fasen menar författaren är att 

kategorisera uppfattningar i beskrivningskategorier, och den fjärde fasen är att studera den 

underliggande strukturen i kategorisystemet (Alexandersson, 2009). 

4.5 Trovärdighet 

Vi har använt oss av semistrukturerade intervjuer i vår studie. För att läsaren ska tro på det 

hen läser i uppsatsen måste det vara trovärdigt. När vi gör en kvalitativ analys av vår samlade 

intervjudata så tolkar vi innebörden av respondenternas svar (Larsson, 1986). Det går inte att 

hitta svaren spontant utan det kräver ett tolkande subjekt, genom att vi får fram en förklaring 

av kontexten för att förstå innebörden. Författaren menar för att tolkningen ska vara rimlig 

förde vi olika intervjusvar till olika kategorier. Utgångspunkten var att få fram och fördela 

svaren genom att göra ett kategorisystem.  

4.6 Etiska överväganden 

Vi började med att ta kontakt med rektorer och förskollärare via mejl och telefonsamtal. Vi 

bifogade även ett missivbrev med informationsmejlet. Förskollärarna som ville delta i vår 

intervju såg vi till att informera om vår studie, dess syfte samt kom överens om en tid och 

plats för att utföra intervjun. Förskollärarna informerades även om att allt insamlat material 

kommer att sparas fram till dess att studien är avklarad och materialet inte längre behövs, 

varpå det kommer att raderas. Respondenterna är avidentifierade genom att inte nämnas vid 

namn samt att arbetsplatsen inte nämns. Inspelningen är även den skyddad enligt 

överenskommelsen med intervjupersonerna. Respondenterna blev informerade att de har rätt 

att bestämma över sitt val kring medverkandet och även rätten till att avbryta när som helst 

utan att det uppstår negativa konsekvenser. Forskaren har även en plikt att respektera 

respondenternas privatliv. Vetenskapsrådet (2002) anger fyra huvudkrav som forskaren måste 

ta hänsyn till när det gäller det etiska överväganden med att skydda individen: 

• Informationskravet: Forskarna ska informera respondenterna om forskningsuppgiftens 

syfte. 

• Samtyckekravet: Respondenterna får bestämma över sitt medverkande och avbryta när 

dem vill. 
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• Konfidentialitetskravet: All information som genereras kommer att anonymiseras 

vilket garanterar att all information som samlas in förvaras på ett säkert sätt. 

• Nyttjandekravet: Insamlade uppgifter om enskilda personer får endast användas för 

forskningsändamål.  
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5. Resultat 

I resultatdelen redovisas förskollärarens svar på intervjufrågorna. Under analysprocessen fann 

vi olika kategorier som vi har kommit fram till genom vår bearbetning. Vi har använt oss av 

en fenomenografisk analys eftersom vi har undersökt förskollärarens uppfattningar av ett 

fenomen. Vi kommer presentera en variation av empirin av hur förskollärare uppfattar det 

interkulturella arbetet i förskolan. 

5.1 Hur uppfattar förskollärare det interkulturella arbetet i förskolan? 

Kategori A: Interkulturellt arbete i förskolan utgår från värdegrundsarbetet 

Alla respondenter uppger det interkulturella arbetet i någon form utifrån värdegrunden och att 

det är viktigt att lära barnen utveckla empati och respekt för sina medmänniskor. 

En förskollärare svarade: 

”Ska vi jobba för empatiska barn, demokratiska barn då måste vi se till att alla är lika 

mycket värda och där är interkulturellt arbete viktigt” 

En annan förskollärare beskriver också det interkulturella arbetet utifrån värdegrundsarbetet 

som en stor del. 

”…alltså det är ju hela värdegrundsarbetet i förskolan, det handlar ju jättemycket om att 

respektera varandra, att acceptera varandra […] att lära av varandra, att mitt sätt inte är 

det enda rätta”. 

Här kan vi se att förskollärare kopplar samman det interkulturella arbetet med 

värdegrundsarbetet genom att ta upp empati och respekt för medmänniskor samt allas lika 

värde. Det kan ses i ett större perspektiv och inte bara interkulturellt, utan att vi ska ha 

öppenhet och tolerans mot alla oavsett bakgrund. 

En annan förskollärare tar även upp allas lika värde och empati som en viktig del av det 

interkulturella arbetet, men lägger till även till jämställdhet: 

”Det är ju det här med jämställdhet känner jag och, allas värde, allas lika värde helt   

enkelt att man lyfter det. Så att inte nån känner att nån är mindre värd utan alla är ju lika 

mycket värda och det är viktigt att barnen känner det och att, dom har, visar empati mot 

andra människor.” 
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En annan förskollärare berättar om handlingar. Hen försöker ta bort ordet kultur och väljer att 

fokusera på beteende istället, hur vi ska uppföra oss i förskolan och hur vi ska vara mot 

varandra: 

”… interkulturalitet handlar inte bara om kultur, utan det handlar om hur vi ska vara i 

förskolan. Hur ska vi vara med varandra? Hur ska vi samarbeta med varandra?” 

Kategori B: Ett trygghetsperspektiv är viktigt i det interkulturella arbetet 

Fler förskollärare tar upp det interkulturella arbetet som ett sätt att skapa trygghet för barnen 

på förskolan. Genom att ta in en del av barnens kultur i förskolan för att barnet ska känna igen 

sig men också för att erbjuda andra möjlighet att möta varandras olika kulturer. 

En förskollärare tar upp att dom tar del av varandras kultur som ett sätt att lära känna varandra 

och att det skapar en trygg miljö på förskolan. 

”Vi tar in andras kultur, speciellt när man tar upp förskolan så tycker jag att 

interkulturalitet är viktigt för att kunna lära känna varandra och anpassa sig till 

varandra.” 

Vidare fortsätter samma förskollärare om vikten att lära känna varandra på förskolan för att 

skapa trygghet. 

”Det skapar en trygghet. Och respekt. När jag vet om din kultur så har jag mer förståelse 

för dig, mer respekt. Och du har detsamma gentemot mig.” 

En förskollärare tar upp att en del av det interkulturella arbetet oftast och enklast synliggörs 

genom språk och att genom att a del av ett barns modersmål kan vara ett sätt att få barnen att 

känna sig trygga dels genom att skapa en bra relation mellan förskollärare och barn: 

”Där handlar ju om trygghet för barnen att om jag kan få några ord på ett barns 

modersmål om det inte är svenska, och kan hjälpa till i det stödet för barnet som 

kommer till mig till förskolan så är det oftast en väldigt stor bro till trygghet för barnen, 

dom får oftast en bättre relation till oss.” 

Kategori C: Interkulturellt arbete är viktigt för barns identitetsskapande 

Ett annat sätt att skapa trygghet utöver tryggheten på förskolan kan också vara att barnen får 

känna trygghet i sig själva och sin identitet. 
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”...det ligger ju i grunden för identitetsskapandet och liksom…främst idag, i dagens 

samhälle så finns det mycket som kan påverka oss som människor där sociala medier, 

kompisar…liksom man jämför kanske mycket mer än vad man gjorde förr och då tycker 

jag att det är ännu mer viktigt för oss pedagoger i dagens förskolor att vi arbetar mycket 

kring interkulturalitet och liksom lyfter upp det här med allas lika värde, också en 

jätteviktig del i det…” 

Det hen uttrycker kan även ses i ett längre perspektiv, att barnen senare i livet kan komma att 

stöta på miljöer med normer och förväntningar på hur de ska vara och se ut, som till exempel 

sociala medier, och det är viktigt att tidigt i livet få skapa och känna en trygghet i sig själv och 

sin egen identitet. 

En annan förskollärare är inne på samma spår angående att få tilltro till sig själv och att tidigt 

få lära sig att barnen duger som de är och får vara som de vill: 

”…att man får lära sig att alla är olika och det finns liksom inga rätt och fel, alltså vem 

man vill vara, det känns som man att det underlättar för att komma ifrån dem här 

normerna som finns. Hur ska vi vara? Hur vi borde vara… Det hjälper en människa att 

få ett bredare perspektiv som sagt som barn. Lär man sig det redan som barn så blir det 

inga konstigheter sen när man växer upp.” 

Det är viktigt att barnen lär sig tidigt att de får vara som de vill men också att det är viktigt för 

barnen att se varandras olikheter för att lära sig att vara accepterande mot andra. 

En förskollärare sammanfattar kategorin: 

”Det handlar om identitet, självförtroende och självkänsla, att få bekräftat att man är bra 

på det man kan.” 

Kategori D: Samverkan med hemmen är en tillgång 

Flera förskollärare nämner vikten av samarbetet med barnens vårdnadshavare för att 

underlätta det interkulturella arbetet och för att få större förståelse för barnens kultur. Det som 

kommer fram är mestadels barnens modersmål som ska synliggöras och utvecklas.  

”…vi jobbar ju mycket med modersmålsstöd där vi låter föräldrarna skriva…översätta 

många ord åt oss för att få rätt ord…det är ju barnen trygga med det dom hör hemma 

och så…” 
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En förskollärare tar upp samverkan och lägger en stor vikt vid vårdnadshavarnas bidrag inom 

det interkulturella arbetet: 

”Det svåraste är ju att få kunskap. Därför är det viktigt att ta del av föräldrarnas, för 

dom vet ju mer än vad vi vet. […] varje individ har sin egen uppfattning om sin kultur. 

[…] så att det som är svårt är att få kunskap tänker jag men det blir lättare om man 

hjälper varandra med kunskapen.” 

Kommunikation och samarbete med hemmen ska fungera och ett utbyte av information 

underlättar i det interkulturella arbetet. 

Mer specifikt nämner en annan förskollärare om vad förskolan kan ta för hjälp av 

vårdnadshavarna när det kommer till enklare uppgifter som att låta barnen få med sig något 

kulturellt hemifrån: 

”… då blir det en uppgift för föräldrarna också att barnen får med sig sin bok som man 

tycker om eller en favoritsång till exempel […] då har barnen, föräldrarna hjälpt till då 

och hittar den ibland på Youtube då så kan vi göra en QR-kod på den då, och det kan ju 

vara ett annat språk eller en sång som inte vi känner igen.” 

Kategori E: Samverkan med hemmet kan vara en utmaning 

Även om samverkan fungerar bra enligt vissa förskollärare så kan det också bli en del 

utmaningar i samverkan med hemmen. Vårdnadshavarna vill att deras barn ska komma in i 

det svenska samhället på ett bra sätt. 

”Sen när det gäller modersmål […] så kan vi även möta motstånd från vårdnadshavare. 

Många föräldrar som kommer till Sverige vill att deras barn ska lära sig svenska…det är 

helt självklart, jag förstår den grejen…men då vill dom att deras modersmål tas bort, att 

nej men nu pratar vi bara svenska…och där kan vi stöta på problem…” 

En förskollärare tar upp en liknande utmaning, men inte i form av motstånd utan att 

samverkan med hemmen inom det interkulturella arbetet kan bli ytligt: 

”Det känner jag att det blir inte så mycket så, utan det vi har arbetat med det är ju mer 

att vi vet om att dom har ett annat språk och sen får vi tips på barnsånger och såna 

saker.” 
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En annan utmaning beskrivs av en annan förskollärare: 

”För att vi träffar vårdnadshavare som kanske inte kan behärska det språket så väl, och 

då får man hitta andra vägar i det…” 

Hen menar att det försvårar kommunikationen mellan förskolläraren och vårdnadshavaren och 

då kan samarbetet mellan hem och förskola bli lidande. 

Kategori F: Det finns en osäkerhet kring vad det interkulturella arbetet kan vara 

Det var flera som var osäkra kring hur det interkulturella arbetet ska och kan se ut eller till 

och med vad det är, även om de flesta arbetar interkulturellt i och med det demokratiska 

arbetet och värdegrunden. Även om det inte finns en given mall så vill förskollärana gärna ha 

en som kan berätta hur de ska arbeta. En förskollärare nämner att de inte arbetar så mycket 

med interkulturalitet eftersom barngruppen inte har så stor kulturell variation, ”det är ganska 

monokulturellt” och att de är inte så bra på det men nämner också att de arbetar mycket med 

värdegrunden, det blir då mer en fråga om definition, vad är interkulturellt arbete?  

En förskollärare uttrycker vad som kan bidra till osäkerhet kring vad det interkulturella kan 

vara och i och med kulturbegreppet kan det vara lätt att det fokuseras mest på språk som 

kultur:  

”Det kanske kan vara det här med att man tänker för smalt i det interkulturella…alltså 

att man bara tänker på det här med olika kulturer och språk…att man kanske inte 

tänker… stort eller brett.” 

En förskollärare tar upp pedagogerna som en del av problemet kring interkulturellt arbete i 

förskolan, det vill säga osäkerhet kring hur de ska börja med arbetet. 

”Jag tror att det egentligen är den största bromsklossen som man säger är nog vi 

själva… inte för att vi inte vill… utan kanske för att vi står handfallna för hur… vad ska 

vi börja med?” 

En förskollärare tillägger att det skulle vara bra med mer kunskap inom ämnet: 

”Jag tycker att det är viktigt att få kunskap kring interkulturalitet, ofta blandar man in 

interkulturalitet med kultur men det handlar om hur vi kommunicerar med 

varandra…Det har med kultur att göra men det viktigaste är att kommunicera med 

varandra och med andra som har en annan kultur, det handlar om samspel.” 
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Vad som utgör kultur kan vara olika saker, språk och religion kan vara lättare att se som 

kultur, men det kan handla om mer, alla på förskolan har olika traditioner och intressen, 

barnen kan ha en egen kultur, populärkultur som fångar barnen till exempel men som kanske 

vuxna inte är så insatta i. 

5.2 Sammanfattning 

Ur intervjuerna framkom det att interkulturalitet används mer eller mindre dagligen i 

förskolan. Alla respondenter kopplar interkulturalitet till värdegrunden. Förskollärarna menar 

att förskollärare och barn ska visa respekt, empati och förståelse för varandra vilket är en 

viktig del i förskolan. Några förskollärare anser att det interkulturella arbetet är ett sätt att 

skapa trygghet genom att ta del av varandras kulturer och språk, så att det går att skapa en bra 

relation mellan förskollärare och barn. På det sättet får barnen känna trygghet i sig själva 

vilket blir en positiv inverkan för barns identitetsskapande. Vissa förskollärare nämner att 

samarbetet med vårdnadshavarna är en viktig del i det, och det underlättar det interkulturella 

arbetet. Förskollärarna tar hjälp av vårdnadshavarna genom att översätta ord på barnens språk 

och att få tips på sånger och musik. Även om samverkan fungerar bra finns det en del 

utmaningar i samverkan med hemmen. Förskollärarna kan möta motstånd från 

vårdnadshavarna.  

Många vårdnadshavare som kommer från andra länder vill att deras barn endast ska lära sig 

det svenska språket. En annan utmaning är att förskollärarna möter vårdnadshavare som inte 

behärskar det svenska språket. Då blir det svårt att samarbeta och det blir inte mycket arbete 

kring det interkulturella. Även om alla förskollärare arbetar interkulturellt i förskolan finns 

dock en osäkerhet kring det interkulturella arbetet hos många förskollärare. En förskollärare 

som arbetar på en monokulturell förskola säger att de arbetar mycket med värdegrund, och då 

blir det en fråga om definition om vad ett interkulturellt arbete innebär.  

En annan förskollärare var osäker om vi ska tänka stort eller brett och en annan vill ha mer 

kunskap kring det interkulturella arbetet för att bli mer bekväm i det. Förskollärarnas svar 

visar att det finns olika metoder med det interkulturella arbetet. Vissa förskollärare använder 

interkulturellt arbetssätt genom att barnen får visa sina intressen som exempelvis vilken låt de 

tycker om att lyssna på och där används barnens intressen istället för kultur. En förskollärare 

nämner att det är svårt att veta hur de ska börja, och där ligger problemet hos förskollärarna, 

att det är de som är bromsklossarna. 
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6. Diskussion  

I diskussionskapitlet kommer vi att sammanfatta resultatet av vår studie. Vi kommer koppla 

vår undersökning till tidigare forskning, teori samt egna ställningstaganden. Vi kommer även 

diskutera vårt metodval. Vi avslutar med vidare forskning. 

6.1 Resultatdiskussion  

I analysens diskussionsdel har vi kopplat andra författare som studerar samma fenomen. Vi 

har diskuterat vilka olika uppfattningar som vi har fått fram och jämfört svaren. Vi fick fram 

att vissa uppfattningar utesluter andra, och då är det viktigt att vi skriver ner slutsatserna som 

vi har fått fram (Larsson, 1986).  

Alla förskollärare var osäkra kring hur det interkulturella arbetet ser ut. Alla tog upp 

värdegrundsarbetet i någon form, antingen genom att nämna allas lika värde, empati, 

jämställdhet, det demokratiska arbetet eller att respektera och acceptera varandra som 

exempel på det interkulturella arbetet i förskolan. Det har framkommit i våra intervjuer att 

förskollärarna arbetar med värdegrundsarbetet dagligen i förskolan. Vissa arbetar med det i 

större och andra i mindre utsträckning. För att utveckla sin interkulturella kompetens är det 

viktigt att förskollärare systematiskt arbetar med sina egna värderingar och sitt eget beteende 

för att få förståelse för sitt ”kulturella” beteende så att inte förstärker och bibehåller kulturella 

stereotyper (Stier, Tryggvason, Sandström & Sandberg, 2012). 

Förskollärarna kopplar in värdegrundsarbetet utifrån kulturer, traditioner, språk och musik 

vilket är viktigt att se med ett interkulturellt synsätt, och där framträder det interkulturella 

arbetet. Enligt Skolverket (2018) ska barnen ha kunskap om olika levnadsförhållanden och 

kulturer samt språk vilket bidrar till att barnet får en förståelse gällande andra barns olika 

levnadssätt. Om vi inte synliggör kulturer och traditioner i förskolan kan inte barnet förstå och 

leva sig in i andra människors villkor och värderingar. 

Eftersom interkulturalitet eller interkulturellt arbete inte benämns i läroplanen, så kan det vara 

svårt att svara på hur det interkulturella arbetet används. Målen i läroplanen är tolkningsbara 

och då är det svårt att få fram ett specifikt innehåll. Enligt Stier och Sandström (2018) kan 

läroplanen till och med vara motsägelsefull med de kulturella målen och värdegrundsarbetet. 

Den ger heller ingen information om hur man ska arbeta med det. I och med att alla 

förskollärare nämner värdegrundsarbetet så arbetar dom ändå till viss del med det 

interkulturella arbetet tillsammans med bland annat arbetet med inkludering, attityder och att 

skapa relationer (Lahdenperä, 2008).  
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I vår analys har vi fått fram att några förskollärare nämnde det interkulturella arbetet utifrån 

ett trygghetsperspektiv genom att bland annat ta in en del av barnets hemkultur i förskolan för 

att barnet ska känna igen sig, men också för att erbjuda dem möjlighet att möta varandras 

kulturer i förskolan. Genom att förskolläraren synliggör barnets kultur och språk som andra 

barn kan ta del av skapas en trygg miljö i förskolan, och det är en viktig aspekt eftersom det 

står i förskolans läroplan. Skolverket (2018) menar att det är viktigt att förskolan erbjuder en 

trygg miljö för att bidra till att grundlägga barnens trygghet och självkänsla. Förskolan ska 

präglas av omsorg och barnets välbefinnande och trygghet och får barnen känna glädje över 

att få vara på förskolan. 

En förskollärare menar att trygghet skapas genom att ta del av varandras modersmålsspråk. 

Genom att ta del av varandras språk, till exempel under samlingar, i tamburen eller under 

utevistelsen så följer tryggheten med överallt. Barnet vet att det är det språket de talar hemma 

genom att förskolläraren byter några enstaka ord på barnets språk. Det finns vårdnadshavare 

som inte talar det svenska språket så väl och då behöver förskollärarna tala några ord på 

barnets språk som stöd utifrån barnets behov och på det sättet skapas en bra relation mellan 

förskolläraren och barnet. Lunneblad (2017) anser i sin studie att det är en fördel att ändra 

förskolans miljö utifrån barnets behov, det vill säga baserat på deras tidigare erfarenheter och 

även anpassa sitt arbetssätt efter barns behov. Förskollärarna som blev intervjuade nämnde det 

interkulturella arbetet utifrån ett trygghetsperspektiv för barnen i förskolan, genom att bland 

annat ta in lite av barnens hemkultur till förskolan för att barnen ska känna igen sig och även 

för att barnen ska få lära känna varandras olika kulturer. Trots att Lunneblads (2017) studie 

handlade om flyktingbarn i förskolan så är det fördelaktigt att anpassa verksamheten efter 

barnens behov i alla förskolor vilket förskollärarna tar fasta på i vår studie.  

Flera förskollärare beskriver vikten av att få utveckla sin identitet, utifrån bland annat språk, 

men också andra kriterier som till exempel kön. Vi ska acceptera varandra och respektera 

andra oavsett olikheter som till exempel kultur. Enligt Skolverket (2018) ska förskolan ”ge 

varje barn förutsättningar att utveckla sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet 

om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet”. (s. 13). Enligt Lunneblad (2006) sker 

det ofta att förskollärare i en mångkulturell förskola lägger fokus på likheter och inte så 

mycket på skillnader barnen emellan. Vi har funnit att skillnader är viktigt att lyfta enligt 

förskollärare och att ett visst fokus hamnar på olikheter, oavsett hur stort det är rent kulturellt, 

om det är traditioner eller språk till exempel så är det viktigt att lyfta det.  
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Även Gerlich et al. (2005) tar upp att det är fördelaktigt för barn att möta olika kulturer tidigt 

eftersom barnen då utvecklar sin interkulturella kompetens, att det blir lättare att samverka 

och samspela med folk från olika kulturer. Det kan ses ur två perspektiv, som individ i möten 

med andra kulturer blir vi accepterande och respekterande mot det som är olikt oss själva. 

Men det kan också vara stärkande för en person som har en annan kulturell bakgrund än 

normen i en grupp eller ett samhälle att få chansen att visa upp sin kultur och känna trygghet i 

sig själv. 

En del förskollärare har en positiv bild av samverkan med hemmen och att de kan ta hjälp från 

vårdnadshavarna för att skapa en förståelse för barnens kultur. Enligt Axelsson (2005) så 

dominerar svenska böcker i förskolan, men vissa av förskollärarna vi har intervjuat har 

uppgett att de tar hjälp från vårdnadshavare med att få till exempel barnsånger på barns 

hemspråk, eller om det behövs översättas något och det saknas kunskap i språket. Vi har dock 

inte undersökt eller frågat förskollärarna vilket språk som dominerar i deras förskola och inte 

heller vilket språk som böckerna är skrivna på. Enligt Lunneblad (2006) så kände pedagoger 

att de var beroende av hemmen får att få sånger till exempel på barnens hemspråk. Det vi har 

kommit fram till är att vissa av förskollärarna inte ser detta som ett problem utan mer som att 

det kan leda till en positiv samverkan med hemmen, ett sätt att få vårdnadshavare involverade 

i förskolan.  

Enligt några av förskollärna kan det vara en utmaning om samverkan med hemmen inte 

fungerar och då måste de hitta andra vägar. En svårighet kan uppstå när vårdnadshavare inte 

behärskar det svenska språket så väl och då blir kommunikationen en utmaning, vilket också 

gör samarbetet svårare. Enligt Skolverket (2018) ska förskolan samarbeta med hemmen för att 

barnen ska utvecklas efter sina förutsättningar. Det är viktigt att alla i arbetslaget har förmåga 

att förstå och samspela med barnen och att skapa tillitsfulla relationer med hemmen så att det 

blir en positiv inverkan för barnet. Stier, Tryggvason, Sandström och Sandberg (2012) menar 

att den interkulturella kommunikationsförmågan är en viktig del av den interkulturella 

kompetensen. Därför är det viktigt att utveckla ett bra samarbete med vårdnadshavarna, och 

där vårdnadshavarna får känna sig delaktiga i verksamheten. Ett annat dilemma är att vissa 

vårdnadshavare inte vill att barnets modersmål ska användas utan vill att barnet bara ska 

utveckla det svenska språket i förskolan. Enligt Skolverket (2018) ”ska förskolan ge varje 

barn förutsättning att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett 

annat modersmål än svenska”. (s. 14).  
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I och med att förskollärare ska arbeta efter styrdokumenten så kan de förmedla till 

vårdnadshavarna att barnen ska få möjlighet att utveckla sitt modersmål på förskolan, men 

samtidigt ska vårdnadshavarna enligt samma styrdokument ha möjlighet att påverka 

(Skolverket, 2018). Enligt Stier och Sandström (2018) finns det förskollärare som hittar egna 

strategier för att hantera vårdnadshavares förväntningar och krav på förskolan. Dessa 

strategier gör att förskollärare kan undvika vad de upplever som ”svåra” situationer. Ett annat 

problem med detta är när personal på förskolan inte pratar det språk som barnen har som 

modersmål. Det försvårar barnens möjlighet att utveckla sitt modersmål på förskolan. Vi har 

sett att det finns en brist hos förskollärarna i att informera. Vi anser att varje förskollärare ska 

informera vårdnadshavarna om hur viktigt det är att barnet använder sitt språk och inte bara 

det svenska språket om de möter motstånd till det. Det är för barnets utveckling och lärande, 

annars kan det uppstå ett problem som får barnet att glömma sitt eget modersmål. Lahdenperä 

(2008) menar att den bristande kontakten med vårdnadshavaren med utländsk bakgrund kan 

bero på att vårdnadshavaren har svårt att förstå förskolan och vilka värderingar förskolan 

grundar sig på och får därmed svårt att känna tillhörighet. Att bli bättre på att samarbeta med 

vårdnadshavarna är viktigt, vilket innebär att förskollärarna anstränger sig att försöka förstå 

vårdnadshavarna och se skolan ur deras synsätt. 

Flera av förskollärarna som blev intervjuade uppger olika syn på det interkulturella arbetet. 

Det finns många olika sätt att tolka det vilket kan innebära en osäkerhet kring hur de ska 

arbeta med det. Några förskollärare uppvisar under intervjutillfället en viss osäkerhet kring 

det. Samtidigt nämner alla i någon mån värdegrunden och allas lika värde, vilket är en stor del 

av det interkulturella arbetet (Lahdenperä, 2008). I och med att förskollärarna enligt sina 

utsagor arbetar interkulturellt så handlar osäkerheten nog mer om vad det interkulturella 

arbetet innebär, eftersom begreppet inte nämns i läroplanen. Det finns inte heller bara ett sätt 

att arbeta med det interkulturella utan det beror också på andra faktorer, som till exempel 

personal och barngruppens sammansättning. Enligt Lunneblad (2006) upplever förskollärare 

svårigheter kring utförandet av det interkulturella arbetet eftersom det finns en osäkerhet 

kring tillvägagångssättet, men det vi har kommit fram till är kanske att det mer är en fråga om 

svårigheter att definiera vad interkulturellt arbete innebär. En av förskollärarna arbetar på en 

monokulturell förskola och där blir det inte så mycket interkulturellt arbete. Hen utgår ändå 

mycket från värdegrunden och det blir då mer en fråga om definition, vad är interkulturellt 

arbete?  
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Vi har fått fram att förskolläraren arbetar med värdegrunden genom att utveckla kunskaper 

om människors lika värde, jämställdhet och solidaritet mellan barnen utan att behöva dra in 

kulturella och traditionella perspektiv. Enligt Skolverket (2018) så ska barnen ha kunskap om 

olika levnadsförhållanden och kulturer. Det bidrar till att barnet får en förståelse gällande 

andra barns olika levnadssätt. Om inte kulturer och traditioner synliggörs i förskolan kan inte 

barnet förstå och leva sig in i andra människors villkor och värderingar. Det står även i 

förskolans läroplan att förskolan ska lägga grunden för barnens förståelse för olika språk och 

kulturer (Skolverket, 2018). 

I våra intervjuer framkommer det att en förskollärare menar att det går att tänka smalt eller 

brett när det gäller det interkulturella arbetet. Vi vill lyfta fram att det kan uppstå en 

begränsning om förskollärare tänker för smalt och då får de inte in andra delar i det 

interkulturella arbetet. Vi har även sett att vissa förskollärare är i behov av mer kunskap kring 

interkulturalitet för att vara bekväm i sin roll. Om förskollärare inte vet hur de ska förhålla sig 

till arbetet, då blir det svårt att veta hur och vad de ska göra.  

6.2 Metoddiskussion och tillförlitlighet 

Vi valde att använda intervjuer eftersom vi anser att det är bäst när det kommer till att 

undersöka uppfattningar, i vårt fall hur förskollärare uppfattar det interkulturella arbetet i 

förskolan. Resultatet hade troligtvis blivit annorlunda om vi hade använt oss av en annan 

metod, som till exempel observation. Men med en observation hade det blivit svårare att 

undersöka uppfattningar om ett fenomen. I och med att vi har valt en fenomenografisk ansats 

så har det inte spelat någon roll vem som sagt vad utan innehållet har varit skilt från personen, 

vilket betyder att vi inte har valt att lägga någon större vikt vid ålder, kön, erfarenhet eller 

utbildning av vem som sagt vad (Kroksmark, 2011). Vi hade kunnat få en större variation i 

empirin vilket i sin tur kanske hade påverkat resultatet om vi hade valt att lägga större fokus 

vid dessa variabler.  

Vi upplevde att vi var bundna av intervjuguiden vilket gjorde att det inte blev en naturlig följd 

av intervjufrågor och att följdfrågor inte kom vid varje fråga. Detta medförde att det inte blev 

en diskussion med uttömmande information från varje förskollärare, vilket kan påverka 

resultatet i en fenomenografisk studie. Vi valde att inte ha en teori i studien att utgå ifrån. 

Risken finns att vi fokuserar på teorin vilket kan göra att vi missar annat i empirin och bara 

fokuserar på det som passar in inom teorin. Vi kanske hade fått ett annorlunda resultat med en 

teori att utgå från. 
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6.3 Slutsats 

Vi har kommit fram till att förskollärarna uppfattar det interkulturella arbetet utifrån 

värdegrunden och ett inkluderande arbetssätt. Resultatet visar att förskollärarna arbetar med 

interkulturalitet för att få barnen att känna trygghet, visa empati och förståelse för varandra. 

Trots att förskollärarna arbetar interkulturellt så finns det ändå en viss osäkerhet hos dem 

kring det interkulturella arbetet. Därför är det viktigt att synliggöra begreppet interkulturalitet 

i läroplanen. Alternativt att pedagoger behöver vidareutbildas inom interkulturalitet för att 

vara säkra på att de arbetar korrekt. Samverkan med vårdnadshavarna/hemmen kan ses både 

som en tillgång och utmaning. Genom vidareutbildning inom ämnet får pedagoger också en 

större förståelse för vårdnadshavare från andra kulturer. 

6.4 Vidare forskning 

I och med att samverkan med hemmen både var en tillgång och en utmaning i vår studie så 

skulle det vara intressant att undersöka det interkulturella arbetet utifrån deras perspektiv. Det 

går att forska inom området utifrån rektorer eller andra ledares perspektiv. Det skulle vara 

intressant med en studie som undersöker hur det interkulturella arbetet ser ut i praktiken, 

exempelvis med en observationsstudie. En annan möjlig studie kan vara en jämförelsestudie 

mellan monokulturella förskolor och mångkulturella förskolor för att se om och hur arbetet 

skiljer sig. 

Under vårt examensarbete har vi fått fördjupade kunskaper kring det interkulturella arbetet i 

förskolan. Dessa kunskaper är en fördel som vi kommer ha nytta av i arbetslivet. Med detta 

arbete har vi kommit fram till att det leder till funderingar kring det interkulturella arbetet så 

länge det inte står skrivet i läroplanen. Vår förhoppning är att det interkulturella arbetet eller 

interkulturalitet läggs till som begrepp i framtida revidering av styrdokumenten. 

  



24 

 

7. Referenser 

Alexandersson, M. (2009). Den fenomenografiska forskningsansatsens fokus. I Starrin, B. & 

Svensson, P-G (red.). Kvalitativ metod och vetenskapsteori (sid. 111–136). Lund: 

Studentlitteratur. 

Axelsson, M., Rosander, C., Sellgren, M., & Rinkeby språkforskningsinstitut. (2005). Stärkta 

trådar: Flerspråkiga barn och elever utvecklar språk, litteracitet och kunskap : Utvärdering 

av Stockholms stads storstadssatsning - målområde språkutveckling och skolresultat. Spånga: 

Rinkeby språkforskningsinstitut. 

Benckert, S., Håland, P. & Wallin, K. (2008). Flerspråkighet i förskolan: ett referens och 

metodmaterial. Stockholm: Myndigheten för skolutveckling. 

Björk-Willén, P., Gruber, S., & Puskás, T. (2013). Nationell förskola med mångkulturellt 

uppdrag. Stockholm: Liber. 

Bryman, A., & Nilsson, B. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber. 

Dahlberg, L. O. & Johansson, K. (2015). Fenomenografi. I Fejes, A., & Thornberg, R. (Red.) 

(2015). Handbok i kvalitativ analys. (s. 162–175) Stockholm: Liber. 

Eriksson-Zetterquist, U. & Ahrne, G. (2015). Intervjuer. I Ahrne, G. & Svensson, P. (Red.) 

(2015). Handbok i kvalitativa metoder. (s. 34–54). Stockholm: Liber 

Gerlich, L., Kersten, H., Kersten, K., Massler, U. & Wippermann, I. (2010). Intercultural 

Encounters in Bilingual Preschools. I Kersten, K., Rohde, A., Schelletter, C. & Steinlen, A. K. 

(Red.), Bilingual Preschools Volume 1 Learning and Development (s. 137–176). Trier, 

Deutschland: WVT Wissenschaftlicher Verlag Trier. 

Kjellberg, A., & Sörqvist, P. (2011). Experimentell metodik för beteendevetare. Lund: 

Studentlitteratur. 

Kroksmark, T. (red.) (2011). Den tidlösa pedagogiken. Lund: Studentlitteratur. 

Kultti, A. (2014). Flerspråkiga barns villkor i förskolan: Lärande av och på ett andra språk. 

Stockholm: Liber. 

Lahdenperä, P. (2004). Interkulturell pedagogik – vad, hur och varför? I Lahdenperä, P. (red.), 

Interkulturell pedagogik i teori och praktik (s. 11–32). Lund: Studentlitteratur. 



25 

 

Lahdenperä, P. (2008). Interkulturellt ledarskap – förändring i mångfald. Lund: 

Studentlitteratur. 

Lahdenperä, P. (2018). Att realisera förskolans interkulturella uppdrag–samtal mellan 

forskare och förskolepersonal. I Lahdenperä, P. (red.), Den interkulturella förskolan: mål och 

arbetssätt. (s. 25–39). Stockholm: Liber. 

Lahdenperä, P. (red.) (2018). Den interkulturella förskolan: mål och arbetssätt. (Första 

upplagan). Stockholm: Liber. 

Larsson, S. (1986). Kvalitativ analys - exemplet fenomenografi  

Lorentz, H. & Bergstedt, B. (red.) (2016). Interkulturella perspektiv: pedagogik i 

mångkulturella lärandemiljöer. (2., [rev.] uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

Lunneblad, J. (2006). Förskolan Och Mångfalden: En Etnografisk Studie På En Förskola I 

Ett Multietniskt Område. 

Lunneblad, J. (2017). Integration of Refugee Children and Their Families in the Swedish 

Preschool: Strategies, Objectives and Standards. European Early Childhood Education 

Research Journal, 25(3), 359–369. 

Lunneblad, J. (2018). Den mångkulturella förskolan: motsägelser och möjligheter. (Tredje 

upplagan). Lund: Studentlitteratur 

Marton, F. (1981). Phenomenography — Describing conceptions of the world around us. 

Instructional Science, 10(2), 177–200. 

Marton, F. & Booth, S. (2000). Om Lärande. Lund: Studentlitteratur. 

SFS 2010:800. Skollag. Stockholm: Utbildningsdepartementet. 

Skolinspektionen. (2012). Förskola, före skola – lärande och bärande: 

kvalitetsgranskningsrapport om förskolans arbete med det förstärkta pedagogiska uppdraget. 

Stockholm: Skolinspektionen 

Skolverket. (2018). Läroplan för förskolan: Lpfö 18. Stockholm: Skolverket 

SOU 1983:57. Olika ursprung – Gemenskap i Sverige – Utbildning för språklig och kulturell 

mångfald. Stockholm: Utbildningsdepartementet. 



26 

 

Stier, J. (2019). Kulturmöten: en introduktion till interkulturella studier. (3. uppl.) 

Studentlitteratur AB, Lund. 

Stier, J., & Sandström, M. (2018). Managing the unmanageable: Curriculum challenges and 

teacher strategies in multicultural preschools in Sweden. Journal Of Intercultural 

Communication, (48), Journal of Intercultural Communication, 2018(48). 

Stier, J., Tryggvason, M., Sandström, M., & Sandberg, A. (2012). Diversity management in 

preschools using a critical incident approach. Intercultural Education, 23(4), 285–296. 

Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk – 

samhällsvetenskaplig forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet. 

 

 

 

 

 



 

 

Bilagor 

 

Bilaga 1 – Intervjuguide 

 

1. Hur länge har du arbetat som förskollärare/pedagog i förskolan? 

2. Vilken utbildning har du? 

3. Vad innebär interkulturalitet för dig? 

4. Skulle du säga att ni i eran verksamhet arbetar interkulturellt? 

• Hur ser arbetet ut? Utveckla... 

5. Varför är det interkulturella arbetet viktigt i förskolan anser du? 

6. Vad finns det för fördelar med det interkulturella arbetet i förskolan? 

7. Finns det några dilemman med det interkulturella arbetet? 

8. Hur mycket utrymme anser du att det interkulturella arbetet får i verksamheten? 

9. Har du något mer att tillägga kring interkulturalitet? 

 

 

 

 

  



 

 

Bilaga 2 - Missivbrev 

 

Studenter: Rogin Osman, Mattias Rönnlund 

Program: Förskollärarprogrammet 

Kurs: Examensarbete för förskollärare - LEFP17 - V19 

 

Hej!  

Vi är två studenter som genomför en studie i kursen Examensarbete i förskollärarprogrammet 

vid Jönköping University. Vi vill undersöka hur förskolläraren/pedagoger uppfattar 

interkulturalitet och det interkulturella arbetet i förskolan. 

Syftet med studien är att undersöka variationen av uppfattningar kring det interkulturella 

arbetet inom förskolan genom att synliggöra förskollärarens/pedagogers tankar och 

erfarenheter. 

Intervjun kommer att spelas in och transkriberas. All information kommer att anonymiseras 

och samtliga namn som används vid transkribering kommer att vara fingerade. Vi skulle 

verkligen uppskatta om du vill medverka i en intervju som ligger till grund för vårt arbete. 

Om du har frågor angående vår undersökning och/eller ditt deltagande, vänligen kontakta 

kursansvarig eller examinator i kursen. 

Med vänliga hälsningar 

Rogin Osman 

Mattias Rönnlund 


