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Syftet är att undersöka hur förskollärare talar om sitt arbete med att utveckla interkulturalitet 
på förskolan. De frågeställningar studien har utgått från är: 
 

1. Hur beskriver förskollärarna att de arbetar med interkulturalitet i mångkulturella 
barngrupper? 
 

2. Hur beskriver förskollärarna att de arbetar med interkulturalitet i monokulturella 
barngrupper? 

 
3. Vilka skillnader finns mellan beskrivningarna av hur de arbetar i de mångkulturella 

och monokulturella barngrupperna? 
 
Vi har genom kvalitativa intervjuer med fem förskollärare som arbetar vid två förskolor lyft 
fram och analyserat hur de talar om sitt arbete med att utveckla interkulturalitet. Den första 
förskolan har mångkulturella barngrupper och den andra förskolan har monokulturella 
barngrupper. I undersökningen har vi utgått från det interkulturella perspektivet som beskrivs 
av Lorentz (2014). Resultatet visar att förskolan med mångkulturella barngrupper arbetar 
med interkulturalitet medan förskolan med monokulturella barngrupper inte arbetar aktivt 
med interkulturalitet av olika anledningar, trots att de har erfarenhet av och idéer om arbete 
med interkulturalitet. 
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ABSTRACT 

 
 
 
The purpose of this study is to examine how preschool teachers talk about how they work with 
developing interculturality in preschool. The study is based on the following questions: 
 

1. How do the teachers describe the work with interculturality in multicultural groups of 
children? 
 

2. How do the teachers describe the work with interculturality in monocultural groups of 
children? 

 
3. What are the differences between these descriptions? 

 
Through qualitative interviews with five preschool teachers working at two preschools we have 

analyzed how they talk about their work to develop interculturality. The first preschool has 

multicultural groups of children, and the second preschool has monocultural groups of 

children. In this study we have assumed the intercultural perspective as described by Lorentz 

(2014). The results show that the preschool with multicultural groups of children works 

actively with interculturality, while the preschool with monocultural groups of children does 

not work with interculturality, although the teachers have experience and ideas of how to work 

with interculturality. 
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Vi lever i ett samhälle där mångfald av kulturer och etniska grupper ökar och det speglas även i 
förskolan. Detta innebär att pedagoger på förskolan kommer att möta barn med olika kulturella 
bakgrunder och därför är det viktigt att ha i åtanke hur vi på bästa sätt kan bemöta barnen. Ett 
interkulturellt förhållningssätt är nödvändigt för att kunna genomföra ett gynnsamt arbete där alla 
barn känner sig accepterade och respekterade. Enligt Benckert, Håland och Wallin (2008) ska 
förskolan ha ett interkulturellt förhållningssätt, vilket innebär att förskolan ska se alla kulturer och 
språk som viktiga och skapa miljöer och möten där olika typer av dialog tillåts och alla åsikter är 
accepterade. Läroplanen för förskolan ger tydliga riktlinjer om arbetet med den kulturella mångfalden 
i förskolan, däremot står det inte hur detta ska göras i praktiken (Björk-Willén, Gruber & Puskás, 
2013). Det kan innebära att förskollärare väljer att arbeta utifrån sina egna idéer, erfarenheter och 
tillämpa det arbetssätt som de tycker praktiskt passar bra.  
  
Vi är två studenter som studerar till förskollärare och under utbildningens gång kom vi för första 
gången i kontakt med ordet interkulturalitet, vilket för oss var ett främmande begrepp och område. 
Under studietiden har ordet blivit mer bekant och detta har lett till en del funderingar och frågor kring 
hur det ser ut i förskolors verksamhet, och hur personalen tänker kring begreppet samt hur arbetet 
utformas. Lorenz (2009) anser att begreppet interkulturalitet fortfarande inte är ett vanligt ord i den 
svenska skolan, å andra sidan är begreppen interkulturell och mångkulturell vanliga idag. Med 
begreppet interkulturell pedagogik menas en undervisningssituation för alla barn/elever oavsett 
bakgrund, och har sedan 1990-talet existerat i den pedagogiska debatten. Trots att behovet ofta 
framhålls, saknas det mycket forskning på hur interkulturell pedagogik kan ske i praktiken, både i 
verkliga undervisningssituationer och organisationsmässigt menar Skans (2011). Detta har varit en 
anledning till att vi vill undersöka hur förskollärare talar om det arbete de genomför med 
interkulturalitet och även jämföra om det finns skillnader mellan två förskolor. Vi hoppas att vår 
studie kan bidra med mer kunskap om hur detta arbete kan se ut i praktiken. 
  

1 Inledning 



2 
 

 

 

 

 
 

Syfte är att undersöka hur förskollärare talar om sitt arbete med att utveckla interkulturalitet på 
förskolan. 

2.1 Frågeställningar 

 
1. Hur beskriver förskollärarna att de arbetar med interkulturalitet i mångkulturella 

barngrupper? 
 

2. Hur beskriver förskollärarna att de arbetar med interkulturalitet i monokulturella 
barngrupper? 

 
3. Vilka skillnader finns mellan beskrivningarna av hur de arbetar i de mångkulturella och 

monokulturella barngrupperna? 
 

 
 
 

 

 

 

  

2 Syfte och Frågeställningar 
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I det här kapitlet kommer vi göra en historisk tillbakablick av begreppet interkulturalitet, redogöra 
förskolans uppdrag, förklara de begrepp vi kommer använda och gå igenom det interkulturella 
perspektivet samt tidigare forskning. 
 

3.1 Tillbakablick av interkulturalitet 

Lahdenperä (2011) skriver att historiskt startade Förenta Nationerna (FN) diskussioner kring 
interkulturalitet som en förebild inom utbildning för att öka förståelsen mellan olika nationer och 
folkgrupper och gynna fred. UNESCO, FNs organisation för utbildning, vetenskap och kultur, antog på 
sin generalkonferens i Paris 1974 en rekommendation om utbildning för internationell förståelse, 
samarbete, fred och även undervisning om de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 
friheterna. I rekommendationen uppmanas medlemsstaterna att främja studier av olika kulturer, 
levnadssätt och deras påverkan på varandra, för att alla parter ska kunna se och förstå de skillnader 
som finns. I samma dokument betonas vikten av att alla delar och former av utbildningar ska förmedla 
ett internationellt och interkulturellt synsätt. 
  
En interkulturell undervisning finns också med i Europarådets rekommendation från 1984 som en 
lösning på de utbildningsproblem och andra sociala problem som invandringen medförde. Problemen 
kan bestå av diskriminering, rasism och etniska fördomar samt sämre skolresultat bland 
invandrarelever. Syftet med deklarationen var att åsikter och värderingar mellan elevgrupper av olika 
etnicitet skulle utvecklas positivt med intergruppsinlärning samt att minoritetsgruppers känslor till 
den egna gruppen och identiteten skulle stärkas. Europarådet ville skapa en större europeisk 
samhörighet genom att integrera olika länder och kulturer med hjälp av interkulturell undervisning 
(Lahdenperä 2011).  
 
Lorentz (2014) skriver att begreppet interkulturalitet började användas av forskare på 1990-talet för 
att bedöma kvaliteten på interkulturella möten. Det kan även användas för att beskriva lärarnas 
förmåga att på ett bra sätt stärka elevernas identitet i vardagliga möten. Vidare skriver Lorentz (2014) 
att interkulturalitet i skolan har som syfte att skapa en gemenskap bland eleverna, vilket utgår från att 
en bra relation mellan eleverna leder till en bra lärandeprocess där eleverna kan dra nytta av varandra.  
 

3.2 Förskolans uppdrag 

Skans (2011) skriver att förskolan är tänkt att vara en kulturell och social mötesplats, där barn med 
olika bakgrund möts och interagerar, och då kan barnen lära känna och få respekt för andra kulturer. 
Förskolan ska även arbeta med att överföra ett kulturarv, som består av värden, språk, traditioner, 
kunskap och historia. 
 
I Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2011) står det att förskolan ska vila på demokratins grund. Det 
innebär att förskolan ska utformas utifrån de grundläggande demokratiska värderingar som detta 
samhälle vilar på. Förskolan har i uppdrag att förmedla och förankra respekt för mänskliga rättigheter. 
Individens okränkbarhet, frihet, integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen samt 
solidaritet med svaga och utsatta är värden som förskolan ska arbeta aktivt med barnen (Skolverket, 
2011). 
 
Barn med utländsk bakgrund ska enligt Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2011) få stöd att 
utveckla en dubbel kulturtillhörighet. För att kunna göra det på ett bra sätt är personalens 
förhållningssätt och värdesystem av betydelse enligt Myndigheten för skolutveckling (2006), för det 
påverkar kontakten med de föräldrar och barn med annan kulturell bakgrund. Det står även i 
Skollagen (2010:800, kapitel 8, 10§) att förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål 
än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål. 
 
Enligt Skolverket (2011) ska förskolan verka för att stärka och utveckla barnens medkänsla och empati, 
och även lära dem tolerans och respekt för andra människors levnadssätt och åsikter. Förskolan ska 

3 Bakgrund 
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stödja barnens behov att reflektera över och diskutera tankar och livsfrågor med andra (Skolverket, 
2011). 
 
Norell (1995) pekar på vikten av att lyfta fram de positiva aspekterna med mångfalden för att motverka 
diskriminering, rasism och fördomar, och om vi enligt uppdraget ska förbereda barnen för ett liv i ett 
internationellt samhälle. Vi ska inte vara rädda för de olikheter och skillnader som finns och försöka 
gömma dem, utan vi ska lyfta fram dem och visa att det finns skillnader och att det är helt normalt. 
Lorentz (2014) skriver att pluralism måste betonas på flera sätt i vårt samhälle, att visa på skillnader 
och olikheter, men samtidigt också framhålla likabehandling. Det innebär att olikheter ska behandlas 
på samma sätt, och därmed kan vi bejaka mångfald i praktiken. Detta kan göras genom att komma 
fram till gemensamma värderingar och diskutera skolans olika mål. Enligt Lorentz (2014) bör både 
fostrans- och bildningsperspektivet användas i det interkulturella arbetet med skolans värdegrund, 
och pedagogerna måste vara medvetna om detta. 
 
Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2011) förtydligar hur förskolan ska planera, genomföra, 
utvärdera och utveckla arbetet med barnen, med fokus på barnens utveckling och lärande. Det 
enskilda barnets kunskaper och prestationsförmåga ska varken mätas eller bedömas. Skillnader i 
kulturella bakgrunder och språklig mångfald ska ses som tillgångar och ska därför uppmuntras på ett 
konstruktivt sätt. Flerspråkiga barn ska ges möjlighet att utveckla både sitt modersmål och det svenska 
språket. Grundtankarna i läroplanen för förskolan (Skolverket, 2011) är att ta tillvara på barnens 
språkliga och kulturella tillhörighet, och ge dem möjligheter att utvecklas i sin egen takt och på sina 
egna villkor oavsett bakgrund (Myndigheten för skolutveckling, 2006).  
 

3.3 Begreppsförklaring 

De begrepp som relevanta för studien är: mångkulturell, interkulturell, kultur, interkulturalitet, 
interkulturellt förhållningssätt, interkulturell pedagogik och interkulturellt arbetssätt. Definition och 
förklaring av hur vi använder begreppen kommer nedan. 
 

3.3.1 Mångkulturell och Interkulturell 
Lorenz (2009) skriver att ordet ”mång” anger ett karaktärsdrag eller läge hos kulturen medan ordet 
”inter” står för aktion och rörelse mellan personer. Enligt Lorentz & Bergstedt (2006) står ”inter” i 
interkulturell för samspel och kommunikationen mellan individer med olika kulturella bakgrunder. 
”Inter” brukar även innebära närvaro av minst två medverkande. Ordet ”kultur” indikerar att det finns 
en relation mellan kulturer (Lorenz & Bergstedt, 2006), och ”kultur” står även för att beskriva vårt 
uppförande, värderingar och sätt att leva (Lorenz, 2009).  
 
Lorentz och Bergstedt (2006) beskriver begreppet interkulturell som en handling, en samverkan eller 
påverkan bland människor med skilda bakgrunder och/eller kulturer. Det kan lätt förväxlas med 
mångkulturell, som betyder att flera kulturer är närvarande, men mångkulturell betyder inte att dessa 
grupper interagerar. Med en mångkulturell skola menas en skola där många kulturer finns 
representerade, men det säger ingenting om hur dessa kulturer samverkar eller hur skolan anpassar 
undervisningen till dessa grupper. Lorentz & Bergstedt (2006) hänvisar till Europarådets förklaring av 
begreppet mångkulturell för att definiera ett tillstånd, en situation eller en position. Exempelvis kan 
samhälle och skola ses som mångkulturella eftersom båda är befolkade av individer som representerar 
olika kulturer och etnicitet. 
 

3.3.2 Kultur  
Elmeroth (2008) sammanfattar att det finns många definitioner av vad kultur är. Ofta används ordet 
finkultur för att beskriva de synliga formerna som konst, teater, litteratur, sång och mat, det är något 
som går att uppleva med sinnena. På skolornas temadagar med internationellt fokus är det ofta just 
finkultur som visas, det serveras typiska maträtter och elever som tillhör den kulturen sjunger och 
dansar. Vidare skriver Elmeroth (2008) att när ordet interkulturalitet används är det dock inte denna 
del av begreppet kultur som är i fokus, utan det är de regler, meningssystem, värderingar, tankesätt 
som en grupp människor delar. Wigg (2011) (refererat i Eriksen, 1998) skriver att etnisk och nationell 
tillhörighet ofta kopplas ihop med kultur, men kultur behöver inte baseras på varken etnicitet eller 
nationalitet. Wigg (2011) menar att kultur kan ses som en verksamhet som delar in människor i 
grupper baserat på likheter eller skillnader.  
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Sedan finns en antropologisk definition som handlar om typiska drag i människors beteende och 
tänkande. De antropologiska definitionerna anser att kulturen är överförbar och kan läras in, från en 
generation till en annan, och kan därmed jämställas med socialisation. I denna process tas influenser 
av andra kulturer och därför är det svårt att dra skarpa gränser mellan olika kulturer (Elmeroth, 
2008). Enligt Myndigheten för Skolutveckling (2006) har begreppet kultur olika innebörd för olika 
personer. Det kan ses som en dynamisk process av där olika erfarenheter och tankar möts och blandas, 
samtidigt som det har en historia av språk, normer, idéer och värden som kan föras vidare. Kulturer är 
levande och i ständig rörelse, och influeras av allt som skapas.  
 

3.3.3 Interkulturalitet 
Enligt Lorentz (2014) kan begreppet interkulturalitet förklaras med att olika meningsskapande 
kulturer samverkar, påverkar och berikar varandra, och de kulturerna kan bottna i språk, religion, 
etnicitet, klass, kön, tankar eller livsstil. Lorentz (2009) beskriver interkulturalitet även som ett 
begrepp inom interkulturell pedagogik, som innefattar kulturella möten, mångkulturalitet och som ett 
förlopp eller process som medför ett gränsöverskridande, en interaktion och ömsesidighet mellan 
individer med olika kulturer. Interkulturalitet kan även innebära kvalitativa och värdemässiga 
synpunkter på kulturmöten, och kan användas som en kvalitetsaspekt på vissa utbildningar (Lorentz, 
2009). Vidare skriver Lorentz & Bergstedt (2006) att med interkulturalitet menas att vi skapar en 
attityd som inkluderar ömsesidig nyfikenhet som ökar förståelsen för egna och andras kunskapssyn, 
tankesätt, värdegrunder, livsformer och maktbefogenheter.  
 

3.3.4 Interkulturellt förhållningssätt och interkulturell pedagogik  
Enligt Benckert, m.fl., (2008) innebär ett interkulturellt förhållningssätt att verksamheten betraktar 
alla språk och kulturella perspektiv som betydelsefulla. Kulturell verksamhet betyder att skapa 
förutsättningar som tillåter och accepterar olika typer av dialog och åsikter. Skolinspektionens rapport 
(2012) påpekar att i ett interkulturellt förhållningssätt ingår en pedagogisk hållning som innebär att 
barns språkliga och kulturella tillhörighet tillvaratas, detta kan leda till ett positivt sampel över 
kulturella gränser. För pedagogen innebär det att medverka till att alla barn ska synliggöras, bekräftas 
och mötas på ett uppmuntrande sätt.  
  
Elmeroth (2008) skriver att när vi sätter samman begreppen inter och kulturell lyfter vi fram 
möjligheterna till inflytande och utveckling. Meningen med interkulturell pedagogik är att skapa 
förändringar i skola och förskola, att se elevers olika bakgrund som någonting positivt och bemöta 
olika erfarenheter med engagemang och hänsyn. Enligt Elmeroth (2008) har ett interkulturellt 
förhållningssätt en stor betydelse i erkännandet av elevernas erfarenheter vilket innebär att vi 
bekräftar och ger stöd till elevernas identitet och kunskapsutveckling, där deras språk och inställning 
till livet ingår. Lorentz & Bergsted (2006) menar att utifrån ett interkulturellt pedagogiskt perspektiv 
ska verksamheten visa en verkningsfull mångkulturell lärandemiljö. Det vill säga att det finns en 
acceptans att i en mångkulturell lärandemiljö finns det individer som har skilda kulturella 
uppfattningar och värderingar som oftast grundas på etnocentriska beteende.  
 

3.3.5 Interkulturellt arbetssätt 
Myndigheten för skolutveckling (2006) poängterar att ett interkulturellt arbetssätt betyder att känna 
till sin egen kultur och värderingar och förstå sin roll och position utifrån dem, och ha kunskap om hur 
förskolan kan spegla ett mångkulturellt samhälle. Identitet är nära förknippat med språk och lärande, 
och därför måste barn med annat modersmål än svenska ges goda förutsättningar att utveckla sina 
språk.  
 

3.4 Interkulturellt perspektiv 

Elmeroth (2008) definierar det interkulturella perspektivet som att begreppet kultur rymmer betydligt 
mer än nationalitet och bakgrund. Det finns ingen unik svensk kultur med bara ett levnadssätt och lika 
värderingar, men skolan anses ha formats av kvinnlig svensk medelklasskultur som därmed kan 
missgynna barn som inte tillhör dessa grupper. Det kan vara lätt att se yttre kulturella uttryck, men det 
är ofta betydligt svårare att se de värderingar som ligger till grund för våra handlingar. Ofta 
uppmärksammas våra värderingar och normer när de bryts av någon annan.  
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Enligt Lorentz (2014) innebär ett interkulturellt perspektiv att andra kulturer bedöms ur ett 
etnorelativt perspektiv, som är motsatsen till ett etnocentriskt perspektiv. Vi kan alltså inte utgå från 
vår egen moral och de värderingar som vi har, utan vi måste vara medvetna om våra egna fördomar 
och förutfattade meningar. Därför är det i pedagogiska sammanhang viktigt att ha kunskaper om ett 
interkulturellt pedagogiskt perspektiv. Ett interkulturellt pedagogiskt perspektiv är anpassat till det 
ökade behovet av kulturförståelse och kulturkompetens hos elever, lärare samt föräldrar. Därför bör 
det användas i allt skolarbete och i alla ämnen på skolan, annars blir det svårt att motarbeta 
diskriminering, kränkande behandling och främlingsfientlighet. 
 
Vidare anser Lorentz (2014) att det interkulturella pedagogiska perspektivet grundar sig på antagandet 
att samhället i stor grad är kaotiskt och att individerna kontinuerligt påverkas av varandra och av de 
förändringar som sker i språk och kultur, och att samhället inte toppstyrs uppifrån. Normalläget anses 
vara ett samhälle utan tydlig ordning och struktur, och där kan det interkulturella pedagogiska 
perspektivet bidra till ordning och reda. Det kan även förmedla innebörden av ”den mångtydiga 
demokratin” och utveckla innehållet i detta. För att en skola med många elever med utländsk 
bakgrund ska bli framgångsrik har forskare på senare tid lyft fram interkulturell kommunikation, 
interkulturellt lärande och interkulturellt pedagogiskt perspektiv som några viktiga och nödvändiga 
faktorer. I korthet behöver de skolorna en pedagogik med interkulturell inriktning. 
 
Ytterligare påpekar Lorentz (2014) att en förändring har skett i hur mångkulturen beskrivs, från att ha 
varit ”ett problem” till att idag beskrivas som ”en möjlighet”. Skolan har införlivat det interkulturella 
perspektivet i pedagogiken, och det har skapat nya möjligheter men också blivit en av de största 
pedagogiska utmaningarna för många pedagoger. Lorentz (2014) lyfter fram att antalet mångkulturella 
skolor hela tiden ökar, och att det finns många elever och lärare som är flerspråkiga med rötter utanför 
Sverige. I Malmö har t.ex. mer än hälften av alla elever rötter utanför Sverige, och då kan den 
mångkulturella skolan bli den nya normen. 
 
Skans (2011) menar att det interkulturella perspektivet bidrar till heterogeniteten och kunskapen om 
denna borde skapa ett samhörigt samspel mellan personal och barn i skolans och förskolans värld. Det 
vill säga att vi samtidigt kan vara lika och olika utan att vara motsatser, som ska visa vad som är rätt 
och fel. Enligt Lorentz (2014) beskrivs den mångkulturella skolan som en central arena som främjar 
integration, och där är ett interkulturellt pedagogiskt perspektiv viktigt både för elever och lärare. Alla 
individer i vårt samhälle ska ha samma förutsättningar att, oberoende av kulturell bakgrund eller 
etnicitet, kunna verka för en samhällsgemenskap med grund i mångfalden. Vidare menar Lorentz 
(2014) att om skolans målsättning är att vara en social och kulturell mötesplats som stärker och 
utvecklar samhällets demokrati, kan ett interkulturellt pedagogiskt arbete vara ett av de främsta sätten 
att genomföra detta i praktiken. 
 

3.5 Tidigare forskning 

Lorentz (2009) uttrycker att under 1990-talet ökade forskningen om mångfalden och interkulturalitet 
betydligt på grund av flera politiska beslut som togs under dessa år. Inom välfärdspolitiken fick 
Sverige en ny regering som skulle genomföra en valfrihetsrevolution. Det ledde till att den centrala 
styrningen av högskoleutbildningar och forskning togs bort. Det innebar att högskolor och forskningar 
blev mer självständiga, och det uppstod en del högskolor med ny inriktning på mångkulturalitet och 
etnisk mångfald. Forskningen om det mångkulturella kom igång på riktigt först i början av 1990-talet 
tack vare de nya högskolornas nya inriktningar som tog emot studerande och forskare som tillhörde 
”de andra” och som hade mångkulturella glasögon. 
 
Vidare skriver Lorentz (2009) att i början av 1990-talet beslutade regeringen om en ny 
invandrarutredning och i slutet av 1990-talet kom ett slutbetänkande under namnet ”Sverige, 
framtiden och mångfalden”. Detta innebär en ny invandrarpolitik som ser på ”invandrarfrågor” på ett 
helt annat sätt. Forskning om det mångkulturella som gjordes under 1970-talet gjordes utifrån ett 
svenskt och etnocentriskt perspektiv då fokus var på det som gick under benämningen 
”invandrarproblem”. Forskning inom det mångkulturella började bedrivas av personer med 
utomsvensk bakgrund. Det här ledde till att forskare har lyckats skapa en mångkulturell identitet som 
har ersatt det etnocentriska perspektivet på ”invandrarproblem”. Det finns något viktigt som förenar 
interkulturella inriktningar poängterar Lorentz (2009). Den interkulturella pedagogiska 
forskningsinriktningen utgår från att all pedagogisk verksamhet, som består av lärande, kunskap och 
utveckling påverkas av tid, plats, kön, kultur och sociala förhållanden.  
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Skans (2011) skriver att forskningen kring mångfalden i undervisningen ofta tar upp problem och 
brister. Utbildningsinstitutionerna har brister i hanterandet av mångfaldsfrågor, och i särskilda fall 
blir diskriminerande läromiljöer synliga. Han menar att observationen som görs via forskning och som 
relaterar till styrdokumenten övergår till utvärderingsforskning, där slutsatsen ofta blir att 
styrdokumentens mål inte uppnås i verksamheten. Undersökningarna som rör mångfaldsfrågorna 
genomförs normalt i grundskolemiljö, förskolan är sällan representerad. 
 
Lahdenperä (2008) visar i sin studie om interkulturellt ledarskap att gapet mellan 
målformuleringsarenan och de praktiska insatserna beror på en monokulturell verksamhetsledning. 
Studien visar att det blir som en pyramid, ju högre upp i hierarkierna desto mindre blir mångfalden 
bland personalen. I arbete med mångfald är det väsentligt att skapa möjligheter för interkulturalitet. 
Det vill säga att skapas en röd tråd mellan dem olika verksamheterna och organisationerna, samt ger 
personalen kunskaper om vilka förutsättningar och faktorer motverkar jämlikhet och jämställdhet. 
 
Lorentz (2014) skriver att ett stort antal barn från olika kulturer har börjat gå i förskola, grundskola 
och gymnasieskolan, eftersom vi lever i ett mångkulturellt samhälle. Därmed har lärarnas och skolans 
traditionella och tidigare självklara etnocentriska arbetssätt blivit en fråga för pedagogiska forskare, 
som sedan 1980-talet undersökt om och hur detta arbetssätt ändrats med tiden på grund av det 
mångkulturella samhället. I den mångkulturella skolan som vi har idag måste lärare ha kunskap om 
interkulturalitetens villkor och hur eleverna formar sina kulturella identiteter. För att uppnå detta 
behövs en utbildning för lärare som är tvärvetenskaplig och som bör ha postmoderna perspektiv på 
lärande, identitet, medborgarskap, etnicitet, mångfald och utbildning (Lorentz, 2014). 
 
Skans (2011) (refererat i Tallberg Broman, Rubinstein Reich & Hägerström, 2002) skriver att tidigare 
forskning i mångkulturella förskolor och skolor har fokus legat på tvåspråkigheten och organisationen 
av undervisningen. För interkulturellt lärande och en aktiv flerspråkighet är det viktigt att 
åstadkomma medförståelse för andra kulturer. Det dominanta språkets påverkan i samhället leder till 
att minoritetsspråken utesluts, vilket kan upplevas som kränkande och fientligt. 
 
Vidare anser Skans (2011) att modersmålsundervisningen i förskolan till viss del handlar om 
möjligheten att hitta pedagoger som talar barnens modersmål, att kunna placera barn på förskolor och 
samtidigt beakta önskemål, språk och platstillgång. Dessa och liknande organisatoriska frågor kring 
flerspråkighet hanteras på en högre nivå, på rektorsområdesnivå eller förvaltningsnivå. Förskolan 
behöver också utveckla de didaktiska frågorna för att möta de olika behov och språk som finns i den 
aktuella barngruppen. Skans (2011) menar att i mångkulturella barngrupper handlar det om att kunna 
möta det enskilda barnet med sin bakgrund och sina erfarenheter, och även arbeta med de modersmål 
som finns i barngruppen. För många barn är förskolan också den första och kanske den enda 
kontakten med det svenska språket, samtidigt som förskolan ska arbeta med barnens modersmål. 
Därmed får förskolan ett stort pedagogiskt ansvar för barnens språkutveckling.  
 
Lunneblad (2013) skriver att barngrupper som är heterogena samlas kring svenska språket och 
förskolans rutiner och traditioner. Kulturella olikheter diskuteras inte och lärarna pratar inte om 
barnens erfarenheter. De gånger barnens olika kulturella identiteter uppmärksammas som en tillgång 
sker oftast vid högtider, och då med olika estetiska uttryck. Etnicitet och kultur använts för att förklara 
vissa barns svårigheter i skolan eller avvikande beteende, enligt vissa studier (Gruber, 2007; León 
Rosales, 2010). I kontakten med föräldrar diskuteras kulturella skillnader, ofta handlar det om mat, 
kläder och barnuppfostran. 
 
Lorentz (2014) betonar det ökade behovet av att problematisera och diskutera en gemensam 
värdegrund, då samhället och skolan blivit allt mer mångkulturella. Han påpekar att Skolverket i sina 
rapporter har larmat om förhållanden i den svenska skolan, med ökande diskriminering och 
kränkande behandling av enskilda elever (jfr Skolverket 2006a, 2009, 2011). Vidare skriver Lorentz 
(2014) att en orsak till detta kan enligt Skolverkets rapporter bero på att skolan inte alltid fått mer tid 
till samtal, och inte heller fått möjligheter till pedagogiska förändringar. Enligt rapporterna har även 
arbetet med värdegrunden ibland ökat exkludering i stället för att öka inkludering. 
 
I Skolinspektionens rapport (2012) står det att ett av uppdragen för förskolan är att bidra till att 
tvåspråkiga barn ska få hjälp att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål. Förskolorna 
som deltog i granskningen visade att de arbetade mest för att utveckla det svenska språket även om 
förskolorna hade barn med andra modersmål än svenska. Det visade sig att det fanns en bristande 
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förmåga att utveckla barnens modersmål. Personalen argumenterade att de inte arbetade med barnens 
modersmål för att de inte kunde deras språk.  
 
Vidare står i Skolinspektionens rapport (2012) att Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2011) betonar 
att förutom att arbeta med svenska språket och barnens modersmål, ska förskolan även arbeta med 
barns olika kulturer och stödja dem att utveckla sin kulturella identitet samt en flerkulturell 
tillhörighet. Rapporten visar att en del förskolor med flerspråkiga barn beskriver att de sjunger sånger 
på barnens språk, har ord på olika språk uppsatta på väggen och flaggor från olika länder, men i 
många förskolor synliggörs det inte i miljön att det finns barn med olika kulturer, inte ens svensk 
kultur. Det interkulturella arbetet anses vara inriktat för barn med annat modersmål än svenska. Det 
är till och med ovanligt att förskolan arbetar medvetet med alla barns kultur trots att några förskolor 
arbetar med tema barns egen familj och diskuterar likheter och olikheter. Resultatet av temat blir 
oftast en teckning som ligger i barnens pärmar. Ett par förskolor har haft gemensamma aktiviteter där 
föräldrar har bjudit på mat från deras hemländer.  
 
Skolinspektionens rapport (2012) visar att förskolorna inte har tydliga mål med sitt uppdrag som 
handlar om att barn ska utveckla en flerkulturell identitet så som att utveckla barnens egna identiteter 
och modersmål. Det finns inte heller ett samband mellan dessa olika uppdrag, detta leder till att 
förskolans personal har behov av att utveckla kunskaper och kompetenser om hur de kan arbeta med 
barnens olika språk samt hur de kan arbeta för att förskolan på bästa sätt ska bli den kulturella och 
sociala mötesplats där alla barn kan känna sig bekräftade. 
 
Norell (1995) skriver att vårt samhälle och även våra förskolor kommer att präglas av globalisering, 
EU, fortsatta folkvandringar och flyktingströmmar. Barnen i förskolorna kan få bra möjligheter att 
förbereda sig för ett liv i ett internationellt samhälle, genom att få en naturlig kontakt med andra än 
den egna familjen. De kan då lära känna andra utanför den egna familjen med olika bakgrund, och 
deras sätt att tänka, tycka och leva. Vidare anser Norell (1995) att detta är viktigt då samhället kommer 
att bli allt mer internationaliserat, och frågan är hur vi i förskolan kan förbereda barnen för detta på 
bästa sätt. Bozarslan (2001) menar att mångfalden i förskolan måste synliggöras på ett naturligt sätt 
och bli en del av verksamhetens vardag. Att lyfta fram likheter och olikheter är ett sätt att hjälpa 
barnen att bli toleranta. Om pedagogerna arbetar för att skapa en homogen grupp och utgår ifrån att 
alla är lika och att ”vi inte gör någon skillnad på barnen” bidrar de till att barnen inte utvecklar sina 
mångsidiga behov. 
 
Skans (2011) menar att alla offentliga institutioner påverkas av de förändringar som sker i samhället, 
och därför finns det orsak att undersöka hur förskolans verksamhet möter dessa förändringar. De 
förändringar i samhället som kan påverka förskolan kan vara sådana som påverkar barnens eller 
familjens situation i samhället, ändrade villkor för pedagogerna eller ändrade förutsättningar för dem 
att genomföra sitt uppdrag. Skolverket (2010) skriver att samhället har blivit mer segregerat och med 
större mångfald, och ställer därför högre krav på pedagogerna och deras kompetenser. 
 
Leiva (2010) skriver i sin studie att lärarna har en positiv syn på det interkulturella arbetet. Lärarna 
anser att kulturmångfalden är berikande och att ett interkulturellt arbete ska inriktas till alla barn och 
elever oavsett bakgrund. Leiva (2010) menar att denna syn ger arbetet med interkulturalitet möjlighet 
att bli mer integrerat i skolväsendet. Studien visar även att lärarna anser att en interkulturell 
undervisning ger en mer djupgående reflektion kring dagens skola samtidigt som lärarna anser att 
interkulturalitet inte bara kan stanna vid reflektion utan den måste praktiseras i vardagen för att få ett 
gynnsamt resultat. Vidare skriver Leiva (2010) att lärarna har ett stort engagemang för att utveckla en 
interkulturell verksamhet men samtidigt uttrycker många lärare att det engagemanget inte omsätts till 
konkreta handlingar. 
 

3.5.1 Sammanfattning 
Forskning inom mångfalden och interkulturalitet har ökat betydligt sedan 1990-talet men genomförs 
främst i skolan, forskning i förskolan är ovanligare. Aktuell forskning visar bland annat att mångfalden 
i undervisningen för det mesta tar upp problem och brister, observationer som relaterar till 
styrdokumenten visar ofta att styrdokumentens mål inte uppnås i verksamheten samt att det finns ett 
gap mellan målformuleringsarenan och de praktiska insatserna, och att detta beror på en 
monokulturell verksamhetsledning. 
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Skolinspektionens rapporter visar att det interkulturella arbetet anses vara inriktat för barn med annat 
modersmål än svenska och att förskolorna inte har tydliga mål med sitt uppdrag som handlar om att 
barn ska utveckla en flerkulturell identitet så som att utveckla barnens egna identiteter och 
modersmål. Vidare anses att det inte finns någon röd tråd mellan dessa uppdrag vilket påvisar att 
förskolans personal har behov av att utveckla kunskaper och kompetenser om hur de kan arbeta med 
barnens olika språk samt hur de kan arbeta för att förskolan på bästa sätt ska bli den kulturella och 
sociala mötesplats där alla barn kan känna sig bekräftade. 

I en mångkulturell förskola måste personal ha kunskap om interkulturalitens villkor och hur barn 
utvecklar sina kulturella identiteter. En del forskning visar att i mångkulturella förskolor och skolor 
har fokus legat på tvåspråkigheten och organisationen av undervisningen. Modersmålsundervisning i 
förskolan kan till exempel handla om möjligheten att hitta pedagoger som talar barnens modersmål, 
att kunna placera barn på förskolor och samtidigt beakta önskemål, språk och platstillgång. Annan 
forskning visar att i barngrupper som är heterogena diskuteras inte de kulturella olikheterna, inte 
heller barnens erfarenheter utan fokus ligger på det svenska språket, förskolans rutiner och 
traditioner. 

 

 

 

4.1 Metodval 

För att få svar på frågeställningar har vi valt att genomföra en kvalitativ studie. Enligt Trost (2005) 
används den metoden för att utveckla förståelse för människors resonemang och sätt att differentiera 
olika handlingsmönster. Alvehus (2013) skriver att forskare ofta använder intervju som metod för att 
få förståelse om hur en annan person tänker och känner kring det som ska utforskas. Vi tyckte att den 
metoden passade bäst i vårt arbete eftersom vi ville undersöka förskollärares beskrivningar av hur de 
arbetar med interkulturalitet i förskolan. Då vi anser att vi genom intervjun även kan få fram deras 
egna erfarenheter och förståelse. Hwang & Nilsson (2011) beskriver intervjuer som ett samtal mellan 
två eller fler personer, som sker muntligt eller skriftligt. Vår intervju skedde muntligt ansikte mot 
ansikte. Vidare skriver Alvehus (2013) att det krävs skicklighet för att få till ett produktivt samtal, det 
får inte låta som ett förhör eller som någon slags test för att få fram respondentens kunnande. Vid 
intervjun är det viktigt att begränsa mängden frågor, annars finns det risk att intervjun mest handlar 
om att få svar på frågorna än att få den intervjuades berättelse (Alvehus, 2013). 
 
Harboe (2010) skriver att en kvalitativ intervju utmärks av en i förväg förberedd frågeguide, med syftet 
att frågorna används av intervjuare som stöd för att genomföra intervjun. Frågeguiden kan bestå av 
detaljerade frågor eller bara innehålla ett visst antal rubriker. Hwang & Nilsson (2011) uttrycker att 
intervjuer kan vara strukturerade med fasta frågor och bestämda svarsalternativ, som liknar en enkät. 
De kan även vara öppna frågor så att svarspersonerna kan svara fritt och utforma samt formulera sina 
egna tankar och åsikter. Vårt sätt att genomföra intervjuerna liknar mest semistrukturerade intervjuer, 
vilket innebär att vi tog hjälp av en förberedd intervjuguide med öppna frågor där respondenten hade 
stor frihet att formulera svaren och att vi som intervjuare hade utrymme att ställa följdfrågor för att få 
bredare information. Frågeguiden var rörlig, vi anpassade frågorna efter respondenternas svar för att 
gå vidare med intervjun men oftast ställdes frågorna i sin ursprungliga ordning. Detta är enligt 
Bryman (2013) semistrukturerad intervju. 
 
Hwang & Nilsson (2011) skriver att vid en intervju ställs ett antal frågor till en utvald grupp eller 
person, med syfte att ta fram deras åsikter samt förståelse kring en specifik fråga. Det finns vissa 
faktorer som påverkar intervjuer så som förväntningar och formuleringar. Tidpunkten vid intervjun 
samt sinnesstämningar kan påverka svaren som ges, det vill säga att svaren kan variera vid olika 
tillfällen, det anses vara en nackdel. Bell (2000) skriver att fördelen med intervjun är att den är flexibel 
och den ger utrymme för intervjuaren att utveckla frågorna, utforska svar och komma närmare 
känslor, att jämföras med enkäter som inte ger den möjligheten. Intervjuer ger även utrymme att ställa 
följdfrågor så att svaren blir fylligare. En nackdel med intervjun är att det kräver tid att formulera 
frågorna, genomföra intervjuer och analysera materialet. 
 

4 Metod 
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4.2 Urval 

Vår kvalitativa studie omfattar två kommunala förskolor i samma kommun, där vi har intervjuat fem 
förskollärare som arbetar på olika avdelningar. Barngrupperna på den ena förskolan är mångkulturell 
och barngrupperna på den andra förskolan är monokulturell. Urvalet av personer som deltog i 
undersökningen gjordes med ett så kallat strategiskt urval. Enligt Alvehus (2013) innebär det att vi ska 
välja personer med vissa specifika erfarenheter, som i vårt fall betyder att förskollärarna arbetar med 
en antingen mångkulturell eller monokulturell barngrupp.  
 
Från förskolan med mångkulturella barngrupper intervjuade vi två förskollärare från olika 
avdelningar. Båda förskollärarna tog sin examen på 1980-talet. En förskollärare har 
grundskollärarutbildning i botten och har även arbetat i skolan men de senaste två åren har hon 
arbetat på förskolan med yngre barn mellan ett till tre års ålder. Den andra förskolläraren har arbetat 
på förskolan i flera år med äldre barn mellan fyra till fem års ålder. Förskolan består av fem 
avdelningar med 68 barn i åldrarna ett till fem år och i varje avdelning arbetar tre pedagoger.  
 
Från förskolan med monokulturella barngrupper intervjuade vi tre förskollärare från olika 
avdelningar. En förskollärare tog sin examen på 2010-talet och de två andra förskollärarna tog sin 
examen på 1980-talet. Alla tre förskollärare arbetar med blandade barngrupper med barn mellan ett 
till fem års ålder. Förskolan består av tre avdelningar och i varje avdelning finns 35 barn i åldrarna ett 
till fem år. I varje avdelning arbetar sex pedagoger. 
 
För att skydda förskollärarnas identitet har vi fingerat deras namn. Från förskolan med 
mångkulturella barngrupper har vi intervjuat två förskollärare, vi kallar dem för respondent Astrid och 
Bianca. Från förskolan med monokulturella barngrupper har vi intervjuat tre förskollärare, vi kallar 
dem för respondent Cecilia, Dora och Elsa. 
 

4.3 Pilotstudie 

Vi utförde en pilotintervju, syftet med denna var att pröva om intervjuguiden var relevant samt få 
möjlighet att inse om något behövde ändras, och för att testa den tekniska apparaturen och 
intervjuteknik. Vid pilotintervjun insåg vi att intervjuguiden var för svårt formulerad, vi fick förtydliga 
några frågor för respondenterna. Den feedback vi fick av respondenten var att frågeguiden kändes som 
ett förhör. Vi fick formulera om en del frågor där vi tog hänsyn till respondenternas kommentarer. 
Pilotintervjun var till stor hjälp för de kommande intervjuerna. Det var givande att genomföra 
pilotintervjuer då vi insåg att detta var en svår uppgift, det var svårt att koncentrera sig på att lyssna 
och samtidigt ställa följdfrågor. Løkken & Søbstad (1995) anser att det inte finns färdiga svar på hur en 
intervju ska vara och fungera. Eftersom varje intervju är unik och det handlar om kommunikation 
mellan individer, betraktas både planering och genomförande av en intervju som en konst. 
 

4.4 Genomförande 

Personerna som vi intervjuade kontaktades muntligt, på den ena förskolan tog vi personlig kontakt 
med var och en av respondenterna och på den andra förskolan fick vi först hjälp av en kollega som går 
samma utbildning med oss. Hon frågade sina arbetskamrater om de ville delta i vår studie, vilket de 
ville. När vi fick veta att de var intresserade kontaktade vi dem igen och planerade in ett första möte 
och träffade dem senare på deras förskola. Där berättade vi om vårt syfte med studien och bestämde 
en tid för intervju som passade dem. Enligt Stukát (2005) är det viktigt att skapa en god relation med 
respondenten genom att ta personlig kontakt. 
  
Alla intervjuer genomfördes på respondenternas respektive arbetsplats under förmiddagen, 
respondenterna fick själva bestämma tid och rum inför intervjun. Stukát (2005) anser att intervjun ska 
äga rum i en lugn och trygg miljö för respondenten och att det är att föredra att respondenten själv 
väljer intervjuplats (Stukát, 2005). 
 
Intervjuerna inleddes med några bakgrundsfrågor, gällande yrkeserfarenhet och ålder på barnen som 
respondenten arbetar med i dagsläget. Efter de inledande frågorna, började vi med vår forskningsfråga 
som handlade om vad interkulturalitet betydde för respondenten, och när vi insåg att respondenten 
pratat klart gick vi på ett smidigt sätt till nästa fråga. Det hände även att respondenterna svarade på 
frågor innan de ställdes. Då lät vi de prata utan att avbryta samtalets flöde. Respondenterna fick 
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möjlighet att styra intervjun, vi ställde följdfrågor när vi kände att vi behövde mer information om 
frågan. 
 
De fem intervjuerna ägde rum under fem veckor. Vi genomförde intervjuerna med en respondent i 
taget. Dels för att kunna hinna ha tid att lyssna, transkribera materialet samt reflektera över vad vi 
kunde förbättra inför den kommande intervjun. Med samtycke av respondenterna spelade vi in varje 
intervju med hjälp av en iPhone. Anledning till att vi spelade in var för att det skulle bli lättare att 
fokusera på det som pågår i samtalet, utan att missa ord, tonfall och pauser som Trost (2010) 
förespråkar. Detta kan ha betydelse i tolkningen av materialet och ger möjlighet att lyssna på 
materialet flera gånger. 
 
Vidare anser Trost (2010) att inspelning är ett bra verktyg som hjälper till att ha fokus på svaren i 
stället för att anteckna. Fördelen med inspelningar är att det går att lyssna till tonfall och urval flera 
gånger och det går också att skriva ut och läsa det som sagts ordagrant. Nackdelen med inspelning är 
att det är tidskrävande att lyssna till inspelningar och svårt att spola fram och tillbaka. Gester och 
mimik syns inte med inspelningar (Trost, 2010). Varje intervju tog cirka 40 minuter och det var den 
tiden som vi hade räknat med. Eftersom det var svårt att hitta en tid som passade respondenten och 
oss båda, var bara en av oss närvarande vid två intervjuer men på de tre resterande intervjuerna var vi 
båda två närvarande, detta gjorde vi för att en skulle kunna fokusera på intervjuförfarandet och den 
andra kunde då fokusera på det som sades för att kunna ställa följdfrågor.  
 

4.5 Forskningsetiska principer 

I vår studie har vi tagit hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 
2002). I dessa ingår fyra krav och vi kommer att förklara vad vi gjort för att uppfylla dem. 
Informationskravet: respondenterna fick i förväg information om syftet med våra forskningsfrågor, 
och vad vi vill undersöka genom intervjuerna. Vi gjorde en kort presentation om oss själva, och 
berättade om vilken utbildning vi gick. Samtyckeskravet: respondenterna blev tillfrågade i förväg om 
de ville delta i vår studie. Vid intervjutillfället blev de informerade om att de hade rätt att avbryta 
intervjun när som helst om de kände behov av det, och vi kom överens om tidsramar för intervjun. Vi 
frågade om det var okej att spela in intervjun och det var inget problem för någon av respondenterna. 
Konfidentialitetskravet har i vår studie beaktats noga då alla uppgifter angående deltagarna och 
personer i fråga kommer att behandlas konfidentiellt samt att ingen obehörig har tillträde till den 
informationen. Nyttjandekravet: vi har varit noga med att informera deltagarna att all information vi 
har samlat endast kommer att användas i vår studie och att under arbetets gång har det inspelade 
materialet och anteckningar förvarats säkert, och sedan kommer det att raderas. 
 

4.6 Reliabilitet och validitet  

I denna studie undersöker vi hur förskollärare i två kommunala förskolor talar om sitt arbete med att 
utveckla interkulturalitet i mångkulturella respektive monokulturella barngrupper. För att få en 
mångsidig bild av ämnet har vi i vår undersökning intervjuat fem förskollärare med olika erfarenheter 
som arbetar i olika barngrupper. Under intervjutillfället fick respondenterna svara fritt och utveckla 
sina resonemang, vi försökte att inte styra samtalet utifrån vår egen förförståelse i ämnet. Vi har 
strävat efter att noggrant beskriva forskningsprocessen genom att citera och på ett tydligt sätt få fram 
förskollärarnas beskrivningar samt att noggrant och detaljerat beskriva tillvägagångsätt för att öka 
tillförlitligheten i studien. Stukát (2005) menar att i en kvalitativ studie är det viktigt och nödvändigt 
att diskutera studiens reliabilitet och validitet, trots att det är svårt. Han menar att det är viktigt att 
bland annat diskutera och synliggöra hur pålitliga studiens resultat är, reflektera över studiens brister 
och redovisa studiens begränsningar. 

Eftersom vi ville undersöka hur förskollärare talar om sitt arbete med interkulturalitet använde vi oss 
av kvalitativ intervjumetod, vilket vi anser höjer validiteten. Genom våra frågeställningar lyckades vi få 
svar på vårt undersökningsområde. Vi kan dock inte utesluta att intervjusituationen kunde påverka 
intervjupersonen svar. Vi är medvetna om att vår förförståelse vi har fått genom erfarenheter och 
kunskaper påverkar tolkningen och kategoriseringen av studiens empiri (Holme & Krohn Solvang, 
2010). 

Enligt Stukát (2005) kräver en kvalitativ studie att dess reliabilitet och validitet diskuteras på ett annat 
sätt jämfört med en kvantitativ studie. Dessa begrepp går mer ihop jämfört med en kvantitativ studie. 
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Det vill säga att sanna, objektiva och tillförlitliga resultat som ofta diskuteras inom 
naturvetenskaplig forskning motsvaras i kvalitativ forskning av rimliga och trovärdiga tolkningar 
(Stukát, 2005, s.129). Han menar att i kvalitativa studier måste forskare istället övertyga genom att 
diskutera tillförlitlighetsfrågor och tydligt synliggöra samt argumentera för de val som gjorts, hur 
studien genomförts och hur analysen gjorts. Under rubrikerna resultat och diskussion har vi citerat 
delar av respondenternas svar med avsikt att synliggöra och tydliggöra för läsare vad respondenterna 
sagt i intervjuerna. Detta anser vi bidra till att validiteten höjs och på så sätt blir resultatet mer 
trovärdigt. 

Vi kan inte dra generella slutsatser utifrån denna studie eftersom den endast representerar två 
förskolor inom samma kommun. Respondenterna svarade på våra frågeställningar utifrån sina 
erfarenheter och förståelse kring interkulturalitet. Det är bara utifrån fem respondenters svar vi kan 
dra slutsatser. Vi är medvetna om att vi möjligen kunnat få andra svar om vi ställt andra frågor eller 
samma frågor på ett annat sätt, eller om vi hade valt andra respondenter. 

4.7 Analys/ bearbetning  

Efter varje genomförd intervju transkriberade vi materialet. Under transkriberingen var vi noga med 
att behålla det talspråkliga uttrycket, tankepauser, betoningar av vissa ord eftersom vi anser att det 
kan ha betydelse i analysen av intervjuerna och för att få fram en så tillförlitlig bild som möjligt. Under 
intervjun har vi då och då bekräftat respondenternas svar med gester och ord som nickningar, jakande 
eller nekande för att få bättre samtalskänsla. 
 
I resultatdelen är citaten utskrivna i talspråk så som respondenterna har uttryck sig för att få en tydlig 
bild om hur respondenten förstår och reflekterar över en situation. Det transkriberade materialet 
skrevs ut, vi läste igenom det flera gånger för att kunna få en helhetsbild av det samlade materialet och 
därefter kunna sortera. Vi delade först in materialet i många kategorier, men vi insåg senare att några 
kategorier gick in i varandra och det blev svårt att se helheten. För att få en bättre överblick 
sammanställde vi resultaten i endast fem kategorier: arbetssätt, förhållningssätt, språk och kultur, 
värdegrund samt tillgång och svårigheter. Dessa kategorier anser vi täcka in de relevanta delarna.  
 
Vi har tagit inspiration av hermeneutisk ansats för att tolka intervjuerna. Hermeneutik innebär att 
försöka sätta informationen i ett större sammanhang, och tolka eller analysera den i förhållande till en 
helhetsbild. Hermeneutiken påpekar betydelsen av att vara medveten om att vi alla har olika 
förförståelse (Alvesson & Sköldberg, 2008). Det är sannolikt att vi som studenter har en annan 
förförståelse och kunskap om begrepp och dagens forskning, jämfört med respondenterna som 
utbildades vid en tidigare tidpunkt och som har olika arbetserfarenheter. Vi försökte bortse från våra 
egna värderingar och förutfattade meningar när vi intervjuade pedagogerna och istället försöka förstå 
dem i den situation de befinner sig i, men Thurén (2007) menar att som forskare är det svårt att vara 
helt neutral och objektiv.  
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Resultatet redovisas utifrån dessa kategorier: Arbetssätt, förhållningssätt, språk och kultur, 
värdegrund samt tillgång och svårigheter. Vi kommer först att presentera resultaten från förskolan 
med mångkulturella barngrupper, sedan förskolan med monokulturella barngrupper, och slutligen 
jämföra resultaten och se vilka skillnader som finns mellan dem. 
 

5.1 Arbetssätt  

 5.1.1 Förskolan med mångkulturella barngrupper 
Astrid anser att interkulturalitet betyder ”inkludering” och att det, till skillnad från ordet mångkultur, 
betyder att de aktivt arbetar med att integrera barnen i gruppen. Hon säger att det är viktigt att leva 
upp till vad ordet står för samt integrera barn och föräldrar i arbetet med interkulturalitet, se till att de 
är delaktiga och att de blir accepterade. Både Astrid och Bianca tycker att det är viktigt att visa att alla 
barn är lika mycket värda. Ett sätt som de uppmärksammar detta på är genom temaarbetet ”Nyfiken 
på världen” som pågår just nu, där de tillsammans med barnen har gjort en världskarta med uppsatta 
flaggor som representerar barnens föräldrars land. I samma veva blev även föräldrarna intresserade 
och nyfikna på hur förskolan arbetar med de olika kulturerna. Respondenterna kommer tillsammans 
med barnen även att sätta foton av barnen på de länder deras föräldrar kommer ifrån. Barnen kommer 
även att skriva ”Hej” eller namn på olika djur på sitt hemspråk. Genom projektet vill respondenterna 
bekräfta barnens ursprung och lyfta upp att oavsett var vi kommer ifrån så är vi alla lika mycket värda. 
Bianca menar att världskartan kan vara för abstrakt för de små barnen men genom bilder, 
diskussioner och korta utflykter i närområdet kan olikheter synliggöras.  
 
Respondenterna berättar att de har köpt en mångkulturell almanacka för att hålla sig à jour med vad 
som händer i andra länder och lära sig mer om andra kulturer och deras högtider. Astrid berättar att 
en pedagog har varit på en kurs i ”flerspråkighet och interkulturalitet”, där hon fick kunskap hur de 
kan arbeta med olika språk och kulturer. Hon fick förmedla informationen vidare till de andra 
pedagogerna. Respondenterna berättar att de har sin arbetsplan med olika mål under året där de 
plockar ut viktiga saker, bland annat interkulturalitet, för att ”ta tillvara på den mångfald vi har i 
förskolan”.  
 

5.1.2 Förskolan med monokulturella barngrupper 
Dora och Elsa anser att interkulturalitet betyder mångfald, barns olikheter, att vi kommer från olika 
länder, talar olika språk och vi har alla olika förutsättningar, och att kunna mötas på olika sätt oavsett 
bakgrund. Cecilia, Dora och Elsa anser att de inte arbetar så mycket med interkulturalitet för att 
barngrupperna bara speglar en kultur. Dora anser också att det berodde på att verksamhetsplanen är 
ämnesinriktad, där de arbetar med närsamhälle, gården och naturvetenskap. Dora anser även att det 
finns resurser bland personalen för att kunna arbeta med interkulturalitet, då hälften av personalen 
har utomsvensk bakgrund. Dora uttrycker att ”vi har ju inte det i vår arbetsplan alltså liksom vår 
arbetsplan just nu, för vår förskola utgår otroligt mycket från specifika ämnen”. 
 
Förskolan har även köpt in mångkulturella almanackor men det är ingen som använder dem, men det 
är något som borde användas för att lära sig om olika högtider enligt Dora. Dora och Elsa anser att de 
har erfarenhet i arbetet med interkulturalitet från andra förskolor där de har arbetat tidigare. Cecilia 
anser att hon tidigare har arbetat med olika kulturer omedvetet, och att hon inte tänkt utifrån ordet 
interkulturalitet.  
 
Elsa berättar att hon har gått på kurs om ”flerspråkighet och interkulturalitet” och tycker att hon har 
fått mycket inspiration om hur de kan arbeta med interkulturalitet om de skulle få barn från andra 
kulturer. Dora berättar att de som varit på kurs har haft ett tillfälligt arbete runt mångkultur på 
förskolan, men de har inte inkluderat annan personal i arbetet. Dora säger att ansvaret att starta upp 
arbetet med interkulturalitet ligger hos pedagogerna och ledningen, men tror att ledningen kan sakna 

5 Resultat 
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kunskap och ha svårt att se behoven av ett interkulturellt arbetssätt. Men nu anser respondenten att 
det börjar synas lite, då ny personal ifrågasätter det nuvarande arbetssättet. 
 
Alla respondenter anser att arbetet med interkulturalitet måste struktureras. Dora tycker att det är 
viktigt att ha en grundsyn och tänka ut hur förskolan ska kunna arbeta med interkulturalitet. Hon 
uttrycker sig så här: 
 

Jag tror att det behövs en insats just för att om du arbetar i en miljö där du har olika kulturer så blir det en 
naturlig del av arbetet, du ser ett behov av det, så klart här ser jag ett behov att de här fem barnen som pratar 
arabiska måste få uttrycka sin kultur och måste få uttrycka sitt sätt /…/ men om man inte har det så har jag 
märkt, då blir det svårare. 

 

5.1.3 Skillnader mellan förskolan med mångkulturella barngrupper och förskolan med 
monokulturella barngrupper  
Respondenterna på förskolan med mångkulturella barngrupper anser att interkulturalitet står för 
inkludering, för dem innebär det att aktivt arbeta med att integrera barn och föräldrar i arbetet med 
interkulturalitet, till skillnad från respondenterna på förskolan med monokulturella barngrupper som 
anser att interkulturalitet betyder mångfald, barns olikheter och olika språk. 
 
Respondenterna på förskolan med mångkulturella barngrupper arbetar med interkulturalitet genom 
temaarbete ”Nyfiken på världen” som syftar till att bekräfta barnens identitet och synliggöra deras 
kultur. Respondenterna på förskolan med monokulturella barngrupper anser att de inte arbetar så 
mycket med interkulturalitet, eftersom de tycker att barngrupperna speglar bara en kultur. De 
beskriver att verksamhetsplanen är ämnesinriktad och har fokus på närsamhälle, gården och 
naturvetenskap medan förskolan med mångkulturella barngrupper har bland sina mål att arbeta med 
interkulturalitet. 
 
Vidare anser respondenterna på förskolan med monokulturella barngrupper att det finns resurser 
bland personalen för att kunna arbeta med interkulturalitet men det tillvaratas inte, till skillnad från 
respondenterna på förskolan med mångkulturella barngrupper som säger att deras mål är att tillvarata 
den mångfald som finns i verksamheten.  
 
Båda förskolor har mångkulturella almanackor, skillnaden är att respondenterna på förskolan med 
mångkulturella barngrupper använder den för att hålla sig à jour om andras länders kultur och 
högtider, respondenterna på förskolan med monokulturella barngrupper använder inte alls 
almanackorna. 
 
På båda förskolorna har några pedagoger fått gå på utbildning om ”flerspråkighet och 
interkulturalitet”. Respondenterna på förskolan med mångkulturella barngrupper berättar att de 
pedagoger som gick på utbildningen har engagerat fler pedagoger genom att efter utbildningen dela 
med sig av kunskaper om hur de kan arbeta med olika språk och kultur. Respondenterna på förskolan 
med monokulturella barngrupper berättar att de inte har engagerat fler pedagoger efteråt. 
Respondenterna på förskolan med mångkulturella barngrupper tycker att de har fått idéer och tips på 
hur de kan till exempel arbeta med olika språk. Respondenterna på förskolan med monokulturella 
barngrupper har olika åsikter där en av dem tycker att hon har fått mycket inspiration om hur hon kan 
arbeta med interkulturalitet, medan den andra tycker att alla inte har involverats.  
 

5.2 Förhållningssätt 

5.2.1 Förskolan med mångkulturella barngrupper 
Arbetet med andra kulturer beskriver Astrid och Bianca som att det handlar om att ha ett genuint 
intresse, skaffa sig kunskap om andra kulturer, religioner och mat för att kunna bemöta och förstå 
varandra på ett bättre sätt. Det handlar också om att skapa en bra kontakt med föräldrarna och 
engagera dem. Båda respondenterna anser att kommunikation och samarbete med föräldrarna är 
oerhört viktigt för att kunna ta del av och förstå hur mycket av sin ursprungliga kultur föräldrarna bär 
med sig, och hur mycket de vill överföra till sina barn. Astrid säger: 
 

Det viktigt att ha en dialog med föräldrarna för att inte ge barnen en bakgrund som föräldrar inte tycker att de 
behöver. Vi börjar redan med inskolningssamtalet, där vi pratar med föräldrarna de berättar om sitt barn 
naturligtvis och där vi också är nyfikna på vad de kommer ifrån, hur länge man har varit här och lite så på ett 
försiktigt sätt. Alla föräldrar kan man inte ta sådana frågar på en gång utan man får ta det längre fram/…/ och 
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sen har vi föräldrar som kommer hit och tycker att det är jättesvårt att prata med oss och därför att de inte 
tycker att de behärskar svenskan men jag tror att vi är ganska duktiga på att bemöta de här föräldrarna.  

 
Respondenterna anser att tydlighet är väldigt viktigt när de arbetar med föräldrar och barn som har ett 
annat språk, de måste anpassa sig beroende på hur mycket svenska föräldrarna kan. Vid behov kan de 
använda sig av bilder, kroppsspråk och prata långsamt för att förtydliga. De tillvaratar de olika språk 
som finns bland personalen för att kommunicera med föräldrarna. Vid mötet med barn som inte kan 
språket anser respondenterna att det är bra att använda sig av bilder, ord och enkla meningar på 
barnens språk. Bianca säger att föräldrar kan hjälpa till genom att berätta vad vissa ord heter på sitt 
språk, t.ex. toalett och vatten. 
 

5.2.2 Förskolan med monokulturella barngrupper 
Cecilia anser att i mötet med andra kulturer handlar det om att ha en förståelse för varandra, att vi är 
olika och att vi gör saker på olika sätt. Elsa anser att även om det inte finns så många kulturer 
representerade bland förskolans barn, försöker de lyssna till vad föräldrarna säger, och att synliggöra 
det arbete de gör. Elsa förklarar: 

Jag tror att oavsett att vi inte har så många kulturer så försöker vi ju lyssna till vad föräldrarna säger. Vi 
försöker synliggöra vårt arbete och det är oavsett, den tydligheten måste finnas hela tiden. Så tydlighet, 
synliggöra vårt arbete för föräldrarna och via barnen, att barnen också känner att vi synliggör det de gör. 
 

Dora anser att flera behöver lära sig teckenspråk som ett arbetssätt för att hjälpa barnen att lära sig 
svenska, det är sätt som personal kan förbereda sig för att bemöta mångfald i förskolan. Elsa säger att 
det är viktigt att vara tydlig och att tänka på hur vi synliggör och lyfter fram budskapet, exempelvis 
genom anslagstavla, lägga information till föräldrar på barnens hyllor, bemöta föräldrarna muntligt. 
”Även om vi inte kan ett språk så finns det flera andra olika sätt som vi kan kommunicera med” anser 
Cecilia. 

 

5.2.3 Skillnader mellan förskolan med mångkulturella barngrupper och förskolan med 
monokulturella barngrupper 
Respondenterna på förskolan med mångkulturella barngrupper anger konkreta exempel på hur de 
arbetar med den kulturella mångfalden som finns i verksamheten och de tycker att det är roligt att 
arbeta med barn från olika länder. De beskriver att de är engagerade och intresserade och ser 
mångfalden som något positivt. Vidare anser de att det är viktigt att ha kunskap om andra länders 
kultur för att kunna bemöta och förstå varandra på ett bättre sätt. De tar vara på de olika språk som 
finns bland personalen för att kommunicera med föräldrarna. Respondenterna på förskolan med 
monokulturella barngrupper ger en beskrivning på hur de skulle kunna arbeta med mångfalden vid 
behov.  
 

5.3 Språk och kultur 

5.3.1 Förskolan med mångkulturella barngrupper 
Barngrupperna är till 80 procent kulturellt sett heterogena, det vill säga av att åtta av tio barn har 
minst en förälder med rötter i ett annat land än Sverige. Astrid och Bianca berättar att de har barn från 
olika kulturer och det är något som har funnits hela tiden på förskolan. De anser att de har samma 
traditioner som på andra förskolor. Däremot vid luciafirandet detta år fick barnen möjlighet att klä ut 
sig som de ville men inga barn gjorde det. En del av barnen kommer senare på dagen efter att 
förskolan har firat Lucia eftersom föräldrarna tycker att det är en religiös tradition som de inte vill 
delta i. Respondenterna berättar att de pratade om julkalendern men att barnen inte var intresserade. 
De flesta barnen firar inte jul hemma och tittar inte på julkalendern för det har inget betydelse för 
dem, ”de tänker inte som vi” uttrycker Astrid. 
 
Respondenterna tycker att genom deras projektarbete ”Nyfiken på världen” får barnen möjlighet att 
visa sin egen kultur och lära sig om andra barns kultur. I projektet blir alla barn involverade, från de 
yngsta barnen till de äldsta. Astrid säger att genom projektet ”Nyfiken på världen” vill de på sikt bland 
annat öka förståelsen hos barnen om andra kulturer.  
 
I arbetet med andra kulturer berättar respondenterna att de pratar om mat, uppmärksammar 
ländernas flaggor och språk. Förskolan har tillsammans med föräldrarna skapat aktiviteter där 
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föräldrarna bjuder varandra på mat från sitt hemland. Detta har varit ett sätt att engagera föräldrarna 
mer och stärka barnens identitet. 
 
Respondenterna anser dock att det är viktigt att föräldrarna pratar sitt språk hemma med sina barn, 
för att barnen kommer lära sig svenska i förskolan. Alla pedagoger har gått på teckenspråkskurs för att 
använda det som ett ytterligare verktyg för att förbättra kommunikationen med de barn som inte kan 
svenska eller som har ”språksvårigheter”. De har haft en språkpedagog som lärde pedagogerna 
grunderna i teckenspråk och gav tips på hur de kunde arbeta.  
  
Bianca ifrågasätter Läroplanens uppdrag att förskolan ska utveckla barnens svenska språk och sitt 
modersmål, hon undrar hur det ska göras om personalen inte kan alla barns språk. När det gäller 
barnens modersmålsstöd berättar respondenterna att de inte har kontinuerligt extra stöd, däremot får 
de tillgång till tolk vid inskolningar, utvecklingssamtal och föräldramöten. Respondenterna säger att 
de försöker stödja barnens modersmål men eftersom alla barnens språk inte finns representerade 
bland personalen, ser de över möjligheten att använda dator som hjälpmedel. 
 
De letar även efter böcker, sagor och sånger på olika språk, och poängterar att det är viktigt att möta 
de här barnen på olika sätt, beroende på var de ligger språkmässigt. De delar in barnen i mindre 
grupper vid samlingen för att kunna uppmärksamma och uppmuntra barnen oavsett om de kan 
svenska eller inte. De arbetar med barnens språk beroende på barnens intresse. Ibland kan det uppstå 
situationer där barnen inte vill att deras språk uppmärksammas på grund att barnet inte vill känna sig 
annorlunda. Astrid anser att tydlighet är väldigt viktigt, när det gäller språk är det bra att benämna 
saker och berätta vad som händer, ”jag tar telefonen för att ringa”. Respondenterna säger att det finns 
ett samarbete mellan avdelningarna där barn och pedagoger som har samma modersmål träffas. 
Bianca säger att det samarbetet för det mesta händer spontant men ibland har de planerade möten.  
 

5.3.2 Förskolan med monokulturella barngrupper 
Elsa beskriver barngruppen som relativt homogen, men det finns ändå skillnader, alla är inte lika, alla 
har sina olika traditioner. Dora säger att alla barn har samma ekonomiska, sociala, familjemässiga och 
kulturella förutsättningar. Hon anser att det är svårt att beskriva hur de arbetar med barns olika 
kulturer men att hon vet att det ingår i deras uppdrag. Vidare tycker Dora att utrymme ges till de barn 
som har ett annat språk och kultur men det är inte strukturerat. Hon vet att det finns barn och 
föräldrar som har ett annat språk utöver svenska, även om det inte är så många. De behöver arbeta 
mer med språk och kultur, annars kan det aldrig blir en normalitet i barngruppen anser Dora. I vissa 
situationer är det barnen själva som tagit upp andra språk när de har varit utomlands. Där tycker hon 
att de skulle kunnat utnyttja situationen och ha tema om det landet under en period. 
 
Elsa påstår att de arbetar främst med svenska och sen kan det bli olika språk beroende på vad barnen 
är nyfikna på. Hon berättar att det finns barn som pratar ett annat modersmål än svenska, men 
familjen pratar alltid svenska och barnet pratar bara sitt modersmål när det känner sig tvunget. Vidare 
anser Dora att det är svårt med språket för att språket som barnet har hemma visar sig ofta inte på 
förskolan, för att barnen sätter sig in i den sociala tillhörigheten. 
 
Cecilia ger en utförlig beskrivning på hur förskolan skulle kunna arbeta mer med kulturerna, till 
exempel göra flaggor, prata om djur som finns i olika länder, prata om olika maträtter. Personalen kan 
använda sig av internet för att läsa mer om de länder som barnen kommer ifrån, lyssna på musik från 
det landet. 
 

5.3.3 Skillnader mellan förskolan med mångkulturella barngrupper och förskolan med 
monokulturella barngrupper 
Respondenterna på förskolan med mångkulturella barngrupper beskriver barngrupperna som 80 
procent heterogena, de har barn från olika kulturer och det har funnits hela tiden. Respondenterna på 
förskolan med monokulturella barngrupper beskriver barngrupperna som relativ homogena, eftersom 
de anser att barnen kommer från samma ekonomiska, sociala, familjemässiga och kulturella 
förutsättningar.  
 
Respondenterna på förskolan med mångkulturella barngrupper lyfter fram de svenska traditionerna 
och genom deras projekt ”Nyfiken på världen” får barnen möjlighet att visa och lära sig om andras 
kultur. De arbetar med olika kulturmångfald genom att samarbeta med föräldrar, prata om mat, 
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uppmärksamma flaggor och språk. Respondenterna på förskolan med monokulturella barngrupper 
nämner inte särskilda svenska traditioner och kan inte beskriva hur de arbetar med de olika 
kulturerna och språken även om de vet att det finns ett fåtal barn som har ett annat modersmål än 
svenska. Däremot ger de utförliga beskrivningar på hur de skulle kunna arbeta med barnens olika 
kulturer och språk.  
 
Respondenterna på förskolan med mångkulturella barngrupper ger exempel på hur de arbetar med 
barnens språk både svenskan och modersmålet. De använder sig av böcker, sagor och sånger på olika 
språk och dator som hjälpmedel. De delar in barnen i mindre grupper för att kunna uppnå och 
uppmuntra barnen oavsett om de kan svenska eller inte. De samarbetar mellan avdelningar där 
barnen som kan samma modersmål träffas. På förskolan med monokulturella barngrupper finns det få 
barn som har ett annat modersmål än svenska, men pedagogerna gör inga särskilda insatser för dessa 
barn. I vissa situationer är det barnen själva som tar upp andra språk när de t.ex. har varit i ett annat 
land. 
 

5.4 Värdegrund 

5.4.1 Förskolan med mångkulturella barngrupper 
Astrid och Bianca anser att i dagens samhälle finns det så många nationaliteter som vi möter och vi 
måste finna en förståelse som inte alltid finns, och att vi måste lyfta fram de här barnen och där är 
värdegrunden väldigt viktigt. Astrid anser att det är genom vårt värdegrundsarbete och uppträdande 
mot barnen vi skapar en förståelse för att det finns olikheter och därför är det viktigt att vara en bra 
förebild.  
 
Respondenterna anser att barnen är vana vid att folk kommer från olika länder, att alla kan vara olika 
och göra saker på olika sätt och att vi ändå accepteras som vi är, men det är ingenting som de allra 
minsta barnen nämner för de kan inte uttrycka sig språkligt säger Astrid. Däremot med äldre barn blir 
det annorlunda, de barnen har ett tydligt språk och uttrycker sina funderingar och då måste de 
bemötas på ett helt annat sätt. Astrid anser att det är viktigt att lära barnen från grunden att ”det är 
helt ok att vara olika”.  
 
Astrid tycker att alla barn, oavsett ålder och ursprung, bär med sig olika kulturer och förutsättningar 
till förskolan och någonstans måste vi skapa en förståelse för det. Hon säger: 
 

Jag kan anse att barnen som går här med så många nationaliteter har ett försprång mot de barn som går på 
förskolor där det kanske bara är svenska barn på förskolan. Här har man ju mött olika kulturer och 
förhoppningsvis så har vi någonstans efter vägen förmedlat det så när de kommer till skolan så är det här inga 
konstigheter, det är ingenting att reagera på.  

 

5.4.2 Förskolan med monokulturella barngrupper 
Samtliga respondenter anser att de behöver arbeta mer med likheter och olikheter och berätta för 
barnen att det finns barn i andra länder som pratar olika språk. Men det faller tillbaka hela tiden anser 
Elsa, på grund av att de inte har många barn med annan bakgrund. Vidare tror Elsa att barnen är 
ganska välinformerade och medvetna om omvärlden genom sina föräldrar. Dora säger att barnen inte 
ser olikheter som något konstigt eller hinder utan att det är vi vuxna som gör det, men samtidigt anser 
hon att det ändå är viktigt att barnen får se olikheter, ”att komma utanför sig själva, utanför sin egen 
lilla problematik. Redan här startar ett arbete för empati och att kunna se andra människors 
svårigheter och möjligheter”. Hon menar att i den förskola hon arbetar i ”har barnen en väldigt smal 
bild av verkligheten”.  
 
Elsa berättar att de arbetar med kompissolen, där de lyfter upp och synliggör barnens rättigheter, 
vilket är ett av de viktigaste uppdragen. ”Det är det som ska vara i fronten för allt det vi gör, det ska 
finnas med i bakhuvudet”. Cecilia tycker att om vi lyfter upp de olika kulturerna som finns runt oss, 
ger vi barnen ett vidare perspektiv på omvärlden, det berikar och de får ett annat förhållningssätt. 
Cecilia säger: 
 

Jag tror att det är väldigt positivt att förstå andra människor på ett annat sätt fast man ser inte likadan ut, vi 
ser olika ut, man kommer in på det också, hur man ser ut när man kommer från ett annat land, man har 
bruna ögon, mörkare hår och sådär att vi är ändå i grund och botten lika men ändå olika. 
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Dora berättar att de har påbörjat ett projekt med värdegrund och där tror hon att interkulturalitet har 
en stor del, och säger att ”man ska prata om demokrati, om människors olika situationer, som är den 
förståelse man måste ha för att kunna ha ett demokratiskt arbetssätt och demokratisk tänk”. 
 

5.4.3 Skillnader mellan förskolan med mångkulturella barngrupper och förskolan med 
monokulturella barngrupper 
Respondenterna på förskolan med mångkulturella barngrupper tycker att deras barn är vana att möta 
människor som kommer från olika länder och att vi är olika och gör saker på olika sätt och alla 
accepteras som de är. De anser att deras barn har ett försprång gentemot de barn som går på en 
monokulturell förskola. Det är genom värdegrundsarbete och uppträdande mot barnen som de skapar 
en förståelse för olikheter. Respondenterna på förskolan med monokulturella barngrupper tycker att 
de behöver arbeta mer med likheter och olikheter. De har nyligen påbörjat ett projekt med värdegrund 
och där tar interkulturalitet en stor plats tycker Dora. De tycker att det är viktigt att barnen får se 
andra bilder av världen eftersom barnen har en smal bild av verkligheten.  
 

5.5 Tillgång och svårigheter 

5.5.1 Förskolan med mångkulturella barngrupper 
Respondenterna har ett genuint intresse och tycker att det är roligt att arbeta med barn från olika 
länder, med olika språk och kultur, och ser mångfalden som något positivt. Både barn och vuxna lär 
sig av varandras kultur. 
 
Respondenterna tycker att det ibland kan bli missförstånd mellan föräldrar och personal. Föräldrarna 
kan ha olika åsikter kring verksamhetens rutiner och arbetssätt. Bianca berättar att en gång blev en 
förälder upprörd för att hans son hade klätt ut sig med en kjol. Hon anser att det kan tolkas på olika 
sätt, det kan vara kulturellt då respondenten menar att de kan ha olika värderingar och förväntningar 
på både flickor och pojkar.  
 
Respondenterna tycker att det är svårt att tillgodose alla barns behov, de känner att de inte räcker till 
eftersom de barn som inte kan svenska behöver och kräver mer tid. Respondent A berättade att de är 
försiktiga med religiösa svenska sånger och gamla böcker som kan innehålla olämpliga texter. 
 
Vid föräldramöten upplever de stor frånvaro. Bianca berättar: 

… på föräldramöte då kommer de inte alls, men de kommer när vi säger att kom vi ska inte prata, /…/ vi ska 

visa några bilder och fika då kommer de, ahh fest säger de! /…/ Då kommer de, men om man inte säger så, då 

det är svårt /…/ sen visar vi bilder när de delar frukt, att barnen lär sig matematik, ”gör de?” säger 

föräldrarna, man måste anpassa sig. 

 

5.5.2 Förskolan med monokulturella barngrupper 
Dora ser det som en svårighet att det inte finns olika kulturer i en monokulturell barngrupp, nästan 
alla speglar samma kultur, då blir det svårt att föra in ett synsätt till andra kulturer. Å andra sidan 
uttrycker förskolläraren att det finns personal från olika kulturer som pratar andra språk än svenska. 
De skulle kunna dela med sig av sin kultur och sitt språk till barnen, säger Dora. Arbetsplanen på den 
förskolan utgår från vissa specifika ämnen som närområde och naturvetenskap.  
 
Dora menar att i en barngrupp där det finns flera kulturer måste pedagogerna tänka på olika sätt, 
bland annat att inkludera föräldrar och visa upp de olika kulturerna och få in det som en naturlig del 
av inlärningen men på förskolan som respondenten är på nu är det svårt då alla barn speglar samma 
kultur. Vidare menar Dora att det blir svårt att föra in ett synsätt till andra och att förstå och veta att 
människor har det olika. 
 
Elsa säger att i en flerspråkig förskola skulle arbetet bli mer dynamiskt, som pedagog skulle hon få 
arbeta ännu mer själv, bli ännu mer tydlig och vara tvungen att använda olika sätt att uttrycka sig på, 
genom bilder, text, skapande, kroppsspråk, dans och rörelse. Om vi inte är tydliga med föräldrarna, 
kan det leda till missförstånd. Cecilia säger att hon bara ser fördelar med arbetet med interkulturalitet, 
”vi skulle lära oss mer om andra kulturer tillsammans med barnen”. Det tycker hon är viktigt för att 
det blir fler och fler människor från andra länder som kommer till Sverige.  
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5.5.3 Skillnader mellan förskolan med mångkulturella barngrupper och förskolan med 
monokulturella barngrupper 
Respondenterna på förskolan med mångkulturella barngrupper tycker att det är roligt att arbeta i en 
mångkulturell förskola och ser mångfalden som någonting positivt då vi tar del av varandras 
erfarenhet och vidgar synen på omvärlden. Respondenterna på förskolan med monokulturella 
barngrupper anser att om de skulle arbeta mer med interkulturalitet skulle de få större möjligheter att 
lära sig om andra kulturer, förskolan skulle bli mer dynamisk och de skulle kunna använda sig av flera 
sätt att uttrycka sig på. 
 
I arbetet med interkulturalitet anser en del respondenter att det kan uppstå en del 
svårigheter/dilemman. Respondenterna på förskolan med mångkulturella barngrupper berättar att det 
ibland kan bli missförstånd mellan personal och föräldrar på grund av språket, en del föräldrar förstår 
inte förskolans rutiner och passar inte tiderna vid lämning och hämtning, en del föräldrar har olika 
åsikter kring verksamhetens aktiviteter. Respondenterna på förskolan med mångkulturella 
barngrupper kan känna att de inte räcker till alla barn då de barn som inte kan svenska språket 
behöver och kräver mer tid. Respondenterna på förskolan med monokulturella barngrupper anser att 
en svårighet i en monokulturell barngrupp är att det inte finns olika kulturer och därmed blir det svårt 
att föra in synen på andra kulturer.  
 

 

 

Syftet med vår studie är att undersöka hur förskollärare talar om arbetet med att utveckla 
interkulturalitet på förskolan. Barngrupperna på ena förskolan är mångkulturella, och på den andra 
förskolan är barngrupperna monokulturella. Vi gjorde detta urval för att se om det finns skillnader i 
beskrivningarna av hur pedagogerna talar om sitt arbete med att utveckla interkulturalitet. Under 
detta avsnitt kommer vi att besvara samtliga frågeställningar samt knyta samman teori och begrepp 
med resultaten. 
 
Resultaten ger oss en bild av att förskolan med mångkulturella barngrupper gör insatser i arbetet med 
interkulturalitet, medan förskolan med monokulturella barngrupper inte arbetar aktivt. Vi kommer att 
diskutera denna skillnad under rubrikerna arbetssätt, förhållningssätt, språk och kultur, värdegrund 
samt tillgång och svårigheter. Metodval kommer att diskuteras under de olika rubrikerna i de 
sammanhang där det är relevant. Till sist några slutord och några tankar kring vidare forskning. 
 

6.1 Arbetssätt 

Respondenterna på förskolan med mångkulturella barngrupper synliggör de kulturer och språk som 
finns i verksamheten genom deras temaarbete ”Nyfiken på världen” för att kunna ta del av varandras 
kulturer. Det här svarar delvis på vår första frågeställning och ger ett exempel på ett interkulturellt 
arbetssätt som lyfter fram barnens olika bakgrunder och gör dem nyfikna på varandra. Det är detta 
som interkulturalitet handlar om enligt Lorentz och Bergstedt (2006), att vi skapar en attityd som 
inkluderar ömsesidig nyfikenhet som ökar bland annat förståelse för egna och andras kunskapssyn, 
tankesätt, värdegrunder, livsformer och maktbefogenhet. Respondenterna på förskolan med 
monokulturella barngrupper hävdar att de inte har arbetat så mycket med interkulturalitet, dels för att 
barngrupperna mest speglar en kultur, och dels för att deras arbetsplan utgår från specifika ämnen. Vi 
anser att trots de nämnda faktorerna kan de göra insatser för ett interkulturellt arbetssätt. Vi ser att de 
har erfarenhet och idéer samt att de själva säger att det finns behov av ett interkulturellt arbetssätt.  
 
Respondenterna på båda förskolorna har erfarenhet och idéer om hur de arbetar och skulle kunna 
arbeta med interkulturalitet. Skillnaden är att respondenterna på förskolan med mångkulturella 
barngrupper har som mål att arbeta med interkulturalitet, medan respondenterna på förskolan med 
monokulturella barngrupper anser att de behöver en struktur för att kunna arbeta med 
interkulturalitet. Det som respondenterna på förskolan med monokulturella barngrupper uttrycker 
stämmer med Skolinspektionens rapport (2012), som visar att förskolorna inte har tydliga mål med 
sitt uppdrag som handlar om att barn ska utveckla en flerkulturell identitet så som att utveckla 
barnens egna identiteter och modersmål. Rapporten påpekar att det inte heller finns samband mellan 
dessa olika uppdrag och därför har förskolans personal behov av att utveckla kunskaper och 
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kompetenser om hur de kan arbeta med barnens olika språk samt hur de kan arbeta för att förskolan 
på bästa sätt ska utnyttja den kulturella och sociala mötesplatsen. 
 
Vi upplever att respondenterna på förskolan med mångkulturella barngrupper ser arbetet med 
interkulturalitet som någonting naturligt och självklart. Respondenterna på förskolan med 
monokulturella barngrupper uttrycker att det finns ett behov av att införa ett interkulturellt arbetssätt, 
eftersom samhället är mångkulturellt och barnen kommer att möta den mångfalden förr eller senare. 
Detta svarar delvis på vår andra frågeställning: de arbetar inte aktivt med interkulturalitet. Även 
Skolverket (2010) påpekar att mångfalden i förskolan ställer mer krav på att förskolepersonal har ett 
interkulturellt arbetssätt.  
 
Vidare anser respondenterna på förskolan med monokulturella barngrupper att ledningen kan sakna 
kunskap och kan ha svårt att se behovet av ett interkulturellt arbetssätt. Respondenterna menar att om 
ledningen kommer från ett monokulturellt område där det bara speglas en kultur kan ledningen ha 
svårt att se att det behövs en förändring. Denna tolkning kan bero på det som Lahdenperä (2008) visar 
i sin studie om interkulturellt ledarskap, att gapet mellan målformuleringsarenan och de praktiska 
insatserna beror på en monokulturell verksamhetsledning. Studien visar att det blir som en pyramid, 
ju högre upp i hierarkin desto mindre blir mångfalden bland personalen. Detta verkar stämma in på 
förskolan med monokulturella barngrupper, och troligen på andra förskolor. Enligt respondenterna 
verkar en viss ändring ha skett främst på grund av att ny personal ifrågasatt bristen på ett 
interkulturellt arbetssätt, och inte på grund av nya krav eller mål i styrdokumenten.  
 

6.2 Förhållningssätt 

Respondenterna på förskolan med mångkulturella barngrupper berättar att i kommunikationen med 
barn och föräldrar anpassar de sig till hur mycket svenska föräldrarna kan. Respondenterna använder 
ofta bilder och kroppsspråk för att förtydliga sin kommunikation. Utifrån det respondenterna på 
förskolan med mångkulturella barngrupper berättar, uppfattar vi att de är engagerade och 
intresserade och tycker att det är roligt att arbeta med barn med bakgrund från olika länder, 
respondenterna säger själva att de ser mångfalden som något positivt och något som de brinner för. 
Respondenterna anser att det är viktigt att skapa sig kunskap om andra länder för att kunna bemöta 
och förstå varandra på ett bättre sätt. Deras beskrivningar överensstämmer med det som Elmeroth 
(2008) skriver, att meningen med interkulturell pedagogik är att skapa förändringar i förskolan och se 
barns olika bakgrund som någonting positivt och bemöta olika erfarenheter med engagemang och 
hänsyn. 
 
Respondenterna på förskolan med mångkulturella barngrupper nämner att tydlighet, flexibilitet, 
kommunikation, kunskap och engagemang är viktiga faktorer i arbetet med interkulturalitet. Tydlighet 
är avgörande för att skapa en bra kommunikation med föräldrarna. Barn med utländsk bakgrund ska 
få stöd att utveckla en dubbel kulturtillhörighet enligt läroplanen för förskolan. För att kunna göra det 
på ett bra sätt är personalens förhållningssätt och värdesystem avgörande enligt Myndigheten för 
skolutveckling (2006), för det påverkar kontakten med de föräldrar och barn som har en annan 
kulturell bakgrund. Respondenterna på förskolan med mångkulturella barngrupper anser att det är 
viktigt att skaffa sig kunskap om barnens ursprung för att kunna skapa ett samarbete med föräldrar 
och engagera dem i verksamheten. Respondenterna har lärt sig några ord på barnens språk för att 
kunna hjälpa barnen med de grundläggande behoven som Benckert m.fl. (2008) poängterar, att ett 
interkulturellt förhållningssätt i praktiken bland annat innebär att pedagogerna skaffar sig kunskap 
om barnens bakgrund och att pedagogerna erbjuder barnen ett språk som de förstår. Respondenterna 
på förskolan med monokulturella barngrupper anser att även om de inte har så många kulturer 
representerade i barngruppen är det ändå viktigt att vara lyhörd på vad föräldrarna säger och att vara 
tydlig och synliggöra sitt arbete. Vidare anser de att lära sig teckenspråk kan vara ett sätt att förbereda 
sig för att bemöta barn som inte kan svenska. 
 
Vi anser att förskollärarna på båda förskolorna har liknande förhållningssätt och idéer om vad som är 
viktigt i bemötandet av både barn och föräldrar. Därför verkar respondenterna på förskolan med 
monokulturella barngrupper ha förutsättningar för att kunna arbeta med interkulturalitet, de saknar 
varken idéer eller erfarenhet. 
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6.3 Språk och kultur 

Respondenterna på förskolan med mångkulturella barngrupper beskriver barngrupperna som 80 
procent kulturellt sett heterogena (med minst en förälder från annat land). Respondenterna på 
förskolan med monokulturella barngrupper beskriver barngrupperna som kulturellt sett relativt 
homogena men med nyanser, det vill säga att det finns olikheter och olika traditioner. Detta stämmer 
överens med det som Elmeroth (2008) skriver. Hon definierar det interkulturella perspektivet genom 
att begreppet kultur rymmer betydligt mer än nationalitet och bakgrund. Det finns ingen unik svensk 
kultur med bara ett levnadssätt och lika värderingar. Vi ser att det finns möjlighet att arbeta med 
interkulturalitet även om barngruppen kulturellt sett är mer homogen. En respondent på förskolan 
med mångkulturella barngrupper förklarade att genom exempelvis bilder och korta utflykter i 
närområdet kan de arbeta med olikheter med de minsta barnen som ännu inte kunde relatera till en 
världskarta. På liknande sätt borde förskolan med monokulturella barngrupper kunna arbeta med de 
olikheter som finns i barngrupperna. En stor del av personalen på förskolan med monokulturella 
barngrupper har rötter i andra delar av världen, detta borde kunna tas tillvara på något sätt. 
 
Projektet ”Nyfiken på världen” på förskolan med mångkulturella barngrupper ger barnen möjlighet att 
synliggöra sin egen och lära av varandras kultur. Med projektet vill förskollärarna grunda en förståelse 
hos barnen om andra kulturer. De ger exempel på hur de har arbetat för att synliggöra barnens kultur 
och engagerat föräldrarna, exempelvis har de haft aktiviteter där föräldrarna lagade olika maträtter 
från sitt hemland och bjöd barn och personal. På förskolan med monokulturella barngrupper framgår 
inte sådana aktiviteter, däremot delade de med sig några tankar på hur de skulle kunna arbeta med 
olika kulturer exempelvis att göra flaggor och prata om olika maträtter. Lunneblad (2013) skriver att 
studier på förskolor visar att mångkulturella barngrupper samlas kring svenska språket, förskolans 
rutiner och traditioner. Kulturella olikheter diskuteras inte och lärarna pratar inte om barnens 
erfarenheter. Det som Lunneblad skriver om verkar inte stämma överens med det som respondenterna 
på förskolan med mångkulturella barngrupper beskriver, då de flera gånger visar genom sina 
beskrivningar hur de arbetat med att framhålla och belysa barnens olikheter, och verkar ha gjort så 
sedan lång tid tillbaka. Detta kan bero på ett verksamhetsfokus på mångfald och olikheter som 
genomsyrar allt arbete, Astrid och Bianca beskrev det som ”något som har funnits hela tiden”. I 
efterhand kan vi tänka att det vore intressant att ha frågat mer ingående kring detta under 
intervjuerna, men det var inget som vi tänkte på i samband med intervjuerna trots att vi gjorde ”en 
intervju i taget” för att kunna förbättra intervjuerna allt eftersom.  
 
Respondenterna på förskolan med monokulturella barngrupper förklarade att de inte arbetar med 
interkulturalitet bland annat för att barngrupperna bara speglar en kultur. Skolinspektionens rapport 
(2012) skriver att det interkulturella arbetet anses vara inriktat för barn med annat modersmål än 
svenska, och det stämmer väl med det respondenterna beskrivit. Vidare betonar Läroplanen för 
förskolan (Skolverket, 2011) att förutom att arbeta med svenska språket och barnens modersmål, ska 
förskolan även arbeta för att stödja barnen att utveckla en flerkulturell tillhörighet. Respondenterna på 
förskolan med monokulturella barngrupper säger själva att de är medvetna om att detta ingår i deras 
uppdrag. Det verkar finnas delade meningar i respondenternas svar på förskolan med monokulturella 
barngrupper, då en respondent argumenterar för att barngruppen bara speglar en kultur, medan en 
annan anser att även om barngruppen är relativt homogen finns det ändå skillnader.  
 
När det gäller traditioner uttrycker respondenterna på förskolan med mångkulturella barngrupper att 
de har samma traditioner som på andra förskolor, med vissa skillnader och varierande intresse hos 
barnen. Trots det fortsätter förskolan med vanliga svenska traditioner i enlighet med det Skans (2011) 
skriver, att förskolan ska arbeta med att överföra ett kulturarv som består av värden, språk, 
traditioner, kunskap och historia. Respondenterna på förskolan med mångkulturella barngrupper 
försöker anpassa de svenska traditionerna så att fler barn kan vara delaktiga men samtidigt 
respekterar respondenterna de föräldrar som inte vill att deras barn deltar i förskolans traditioner.  
 
Respondenterna på förskolan med mångkulturella barngrupper gav flera exempel på hur de arbetar 
med barnens språk, främst svenska men även barnens modersmål. Respondenterna på förskolan med 
monokulturella barngrupper uttrycker att de har ett fåtal barn med annat modersmål än svenska men 
många gånger väljer både barn och föräldrar att endast prata svenska. I vissa situationer är det barnen 
som tar upp olika språk, t.ex. om de har varit i ett annat land. Då kan det vara ett bra tillfälle att lära 
sig mer om det landet och den kulturen påpekade Dora, men menar att dessa tillfällen inte tas tillvara 
på ett bra sätt. Myndigheten för skolutveckling (2006) påpekar att flerspråkiga barn ska ges möjlighet 
att utveckla både sitt modersmål och det svenska språket men Skolinspektionens rapport (2012) visar 
att förskolorna som deltar i kvalitetsgranskningen arbetar främst för att utveckla det svenska språket, 
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även om de har barn med andra modersmål. Detta verkar stämma då vi ser att i båda förskolornas 
beskrivningar framgår det att de arbetar främst med svenska. 
 
Trots att förskollärarna på förskolan med mångkulturella barngrupper inte får någon särskild hjälp för 
att stötta barnens modersmål strävar de genom sina insatser och samarbete med föräldrar att 
stimulera barnens språk, både svenska och modersmål. Respondenterna på förskolan med 
monokulturella barngrupper tar inte tillvara de situationer då barnen visar intresse för andra språk 
och kulturer. Det kan stämma med det som Wedin (2012) anser, att i ett mångkulturellt och 
flerspråkigt samhälle som Sverige är behöver lärare kunskap och verktyg för att kunna utveckla 
förhållningssätt och därigenom kunna möta mångfalden. Respondenterna på förskolan med 
mångkulturella barngrupper visar att de tar tillvara på personalens språkliga kunskaper genom att de 
låter barn och pedagoger med samma språk träffas ibland. På förskolan med monokulturella 
barngrupper finns många språk representerade bland personalen, med det är inget som tas tillvara 
fastän det varken krävs stor arbetsinsats eller planering.  
 
Respondenterna på förskolan med mångkulturella barngrupper ser utmaningar med uppdraget att 
förskolan ska utveckla både svenska och modersmål, de undrar vad de kan göra för att uppnå målet 
om de inte kan alla barnens språk. Respondenterna på förskolan med monokulturella barngrupper 
menar att bara för att barnen pratar ett annat språk hemma betyder det inte att de kommer att prata 
det på förskolan eftersom barnen ofta vill anpassa sig till den sociala normen och prata enbart svenska. 
Men pedagogerna måste ändå arbeta med uppdraget, annars kommer inte barnens språk att bli en 
normalitet i gruppen anser en av de respondenterna. Benckert, m.fl. (2008) påpekar att förskolans 
bemötande av barns olika språk är avgörande för hur de kommer att utvecklas som individer. Även 
Skolinspektionens rapport (2012) understryker att i ett interkulturellt förhållningssätt ingår en 
pedagogisk hållning som innebär att barns språkliga och kulturella tillhörighet tillvaratas, detta kan 
leda till ett positivt sampel över kulturella gränser. För pedagogen innebär det att medverka till att alla 
barn ska synliggöras, bekräftas och mötas på ett uppmuntrande sätt. 
 
Vi upplever att det uppstår en osäkerhet bland förskollärarna på förskolan med mångkulturella 
barngrupper om hur de ska arbeta med uppdraget att utveckla både barnens modersmål och det 
svenska språket. Dock ser vi att det finns ett intresse och engagemang hos personalen för att stimulera 
barnens modersmål. Bland annat har respondenterna gått på en kurs i teckenspråk och de utnyttjar de 
språk som finns bland personalen för att underlätta kommunikationen med de barn som inte kan det 
svenska språket. Pedagogerna på förskolan med monokulturella barngrupper skulle kunna engagera 
sig mer i barnens språk och t.ex. samarbeta med de pedagoger på förskolan som pratar samma språk. 
Även om barnen väljer bort sitt modersmål på grund av att de anpassar sig till den sociala 
tillhörigheten så ingår det i förskolans uppdrag att barnen får möjlighet att utveckla sina modersmål.  
 

 6.4 Värdegrund 

Respondenterna på förskolan med mångkulturella barngrupper anser att i dagens samhälle, då vi 
möter många olika nationaliteter, är det viktigt att finna en förståelse för att vi alla är olika. Bozarslan 
(2001) menar att mångfalden i förskolan måste synliggöras på ett naturligt sätt och bli en del av 
verksamhetens vardag. Barnen på förskolan med mångkulturella barngrupper är enligt förskollärarna 
vana att träffa människor från olika kulturer. Vidare menar Bozarslan (2001) att lyfta fram likheter 
och olikheter är ett sätt att hjälpa barnen att bli toleranta, och respondenterna på förskolan med 
mångkulturella barngrupper gör det t.ex. genom sitt projekt ”Nyfiken på världen”. 
 
Respondenterna på förskolan med monokulturella barngrupper reflekterar över att det är viktigt att 
synliggöra att det finns barn som kommer från olika länder och pratar olika språk. Respondenterna 
uttrycker själva att de måste arbeta med likheter och olikheter som speglas i olika kulturer. Detta lyfter 
även Norell (1995) fram, och påpekar att det är viktigt att visa de positiva aspekterna med mångfalden 
för att motverka diskriminering, rasism och fördomar. Olikheter ska inte gömmas, istället ska 
skillnader lyftas fram och på så sätt normaliseras. Lorentz (2014) skriver också att genom att behandla 
olikheter på samma sätt så bejakas mångfalden. Vidare anser respondenterna på förskolan med 
monokulturella barngrupper att det är viktigt att barnen får en förståelse för människors svårigheter 
och möjligheter och på så sätt arbeta för barnens empati, men respondenterna ger inga praktiska 
exempel på detta. Vår uppfattning är att respondenterna på förskolan med monokulturella 
barngrupper vill arbeta med barnens likheter och olikheter men i praktiken gör de inte så mycket, 
detta kan bero på det som Skolinspektionens rapport (2012) nämner, att många förskolor saknar ett 
interkulturellt förhållningssätt som kan hjälpa barnen att förstå olikheter och världen omkring sig. 



23 
 

Rapporten fastslår att personalen i förskolan måste förbättra sin kunskap och kompetens om 
språkstöd för barn med annat modersmål och hur de kan arbeta för att kunna tillvarata den kulturella 
och sociala mötesplats som förskolan är, så att alla barn får möjlighet att bli sedda.  
 
Respondenterna på båda förskolor anser att värdegrundsarbetet är det viktigaste uppdraget för hela 
verksamheten där interkulturalitet är en stor del, och det är genom värdegrunden som barnen kan få 
förståelse för olikheter. Hur detta arbete ser ut i deras vardag fick vi en viss inblick i genom 
intervjuerna. Om vi hade kombinerat intervjuerna med observationer hade vi möjligen fått en mer 
omfattande och tydligare bild, och kunnat jämföra förskollärarnas beskrivningar med observationer 
för att verifiera det förskollärarna beskriver. Inom tidsramen för detta arbete fanns det inte möjlighet 
att göra båda delarna.  
 
Respondenterna på förskolan med mångkulturella barngrupper tror de att barnen kan ha en fördel av 
att möta många olika kulturer. Från förskollärarnas åsikter kan vi även se det Lorentz (2014) nämner, 
att en förändring har skett i hur mångkulturen beskrivs, från att ha varit ett problem till att vara en 
möjlighet. Dora på förskolan med monokulturella barngrupper anser att barnen har en väldigt smal 
bild av verkligheten, men enligt Norell (1995) ska vi förbereda barnen för ett liv i ett globaliserat 
samhälle. En respondent på förskolan med monokulturella barngrupper tror att genom att lyfta upp de 
olika kulturerna som finns runt oss, skulle de kunna ge barnen ett vidare perspektiv på omvärlden, 
”det är väldigt positivt att förstå andra människor fast man inte ser likadana ut”. Skans (2011) skriver 
om detta, att det interkulturella perspektivet bidrar till ett samhörigt samspel och att vi samtidigt kan 
vara lika och olika utan att vara motsatser.  
 

6.5 Tillgång och svårigheter 

Respondenterna på förskolan med mångkulturella barngrupper berättar att det kan uppstå olika 
svårigheter på grund av olika värderingar, t.ex. förväntningar mellan flickor och pojkar, frånvaro vid 
föräldramöten samt olika åsikter kring verksamhets rutiner. Elmeroth (2008) menar att de yttre 
kulturella uttrycken kan vara lätta att se, men det är ofta betydligt svårare att se de värderingar som 
ligger bakom våra handlingar, och våra värderingar och normer uppmärksammas ofta när de bryts av 
någon annan. Respondenterna på förskolan med monokulturella barngrupper ser inga problem med 
att arbeta med interkulturalitet, men de arbetar inte aktivt med detta. Här får vi bilden av att 
respondenterna på förskolan med mångkulturella barngrupper har hittat sätt att kommunicera med 
föräldrarna och de vet mer om hur föräldrar från andra länder kan tänka och bete sig. De gav exempel 
på hur de kunde ”bryta isen” med informellt samtal om kläder, och hur de kan få föräldrar att närvara 
vid föräldramöten genom att förklara att ”vi fikar och tittar på foton”. Utifrån respondenternas 
beskrivningar verkar respondenterna kunna inkludera föräldrarna i verksamheten med små medel. 
Dessa praktiska tips skulle kunna hjälpa andra pedagoger i liknande situationer, både med att förstå 
skillnader i beteende och hur de kan agera. Förskollärare som har lång erfarenhet av att arbeta med 
interkulturalitet skulle t.ex. genom nätverk kunna hjälpa till att föra över kunskap till andra 
förskollärare.  
 
Respondenterna på förskolan med mångkulturella barngrupper tycker att det är roligt att arbeta med 
barn från olika länder. De får fler perspektiv på omvärlden genom att ta del av varandras kultur. 
Respondenterna på förskolan med monokulturella barngrupper anser att i en flerspråkig förskola 
skulle arbetet vara mer dynamiskt, som pedagog skulle det innebära mer arbete, att vara tydligare, och 
att få använda flera sätt att uttrycka sig för att undvika missförstånd. Respondenterna på förskolan 
med monokulturella barngrupper ser bara fördelar i arbetet med interkulturalitet, de menar att de 
skulle lära sig om andra kulturer tillsammans med barnen vilket är viktigt eftersom Sverige blir mer 
mångkulturellt. Norell (1995) skriver att barnen i förskolorna kan få bra möjligheter att förbereda sig 
för ett liv i ett internationellt samhälle, genom att få en naturlig kontakt med andra än den egna 
familjen. Vi upplever att respondenterna på båda förskolorna anser att det mestadels finns fördelar i 
arbetet med interkulturalitet. 
 

6.6 Slutord och vidare forskning 

6.6.1 Slutord 
Denna studie visar att det fanns skillnader i arbetet med interkulturalitet på de två förskolor vi 
undersökte. Beskrivningarna stämde ofta överens med det som litteratur och andra studier visar, men 
det fanns undantag. Vi fick flera exempel på hur ett interkulturellt arbete kan se ut i praktiken, och 
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detta har efterfrågats i litteraturen. Vi lever i en globaliserad värld och ett mångkulturellt samhälle, 
och förskolan bör och kan förbereda alla barn för detta samhälle oavsett barnens bakgrund.  
 
Vi anser att oavsett om barngruppen är mångkulturell eller monokulturell ska förskolan arbeta med 
interkulturalitet. Enligt Skolinspektionens rapport (2012) anses ofta det interkulturella arbetet vara 
inriktat för barn med annat modersmål än svenska, och i vår studie antar vi att denna inställning kan 
ligga bakom avsaknaden av interkulturellt arbete på förskolan med monokulturella barngrupper då 
respondenterna uttrycker bland annat att barngrupperna bara speglar en kultur. Vi anser att de 
faktorer som respondenterna nämner inte är orsak att inte arbeta med interkulturalitet, utan vi tror att 
det möjligtvis kan handla om svalt intresse för interkulturalitet och fokus på andra mål. Förskollärare 
och ledning bör hålla sig à jour med vad som står i Läroplanen och andra styrdokument. Förskollärare 
kan inte bara följa förskolans lokala styrdokument, utan bör lyfta fram det som saknas eller brister till 
ledningen. 
 
Vi upplever att samtliga respondenter ser ett behov av att arbeta med interkulturalitet och Leiva 
(2010) visar i sin studie att interkulturalitet ger en djupgående reflektion kring dagens skola men 
interkulturalitet ska inte bara stanna vid reflekterande utan det måste även omsättas i praktiken för att 
ge resultat. Vi ställer oss frågan vad som krävs för att en ändring ska ske och hur ska förskolan uppnå 
dessa delar av läroplanens mål? Vi instämmer med det Lorentz (2014) skriver, att om skolans 
målsättning är att vara en social och kulturell mötesplats som stärker och utvecklar samhällets 
demokrati, kan ett interkulturellt pedagogiskt arbete vara ett av de främsta sätten att genomföra detta i 
praktiken.  
 
Vår studie visar att fastän det står i styrdokumenten att vi ska förbereda barnen för ett internationellt 
samhälle är det inte självklart att det görs i praktiken. Leiva (2010) skriver i sin studie att lärarna har 
ett stort engagemang och vill utveckla en interkulturell verksamhet, men många lärare uttrycker att 
endast engagemang och vilja inte räcker i praktiken. Utifrån vår studie kan vi se att arbetet med 
interkulturalitet inte sker automatiskt fastän det finns kunskap, intresse och idéer, utan att det även 
krävs beslut, struktur och handling.  
  
En annan slutsats vi drar av vår studie är att för flerspråkiga barn kan skillnaderna mellan olika 
förskolor innebära att de får olika stöd för bland annat dubbel kulturtillhörighet och 
modersmålsundervisning, beroende på vilken förskola föräldrarna väljer. Vi antar att det kan finnas 
många flerspråkiga barn i förskolan som inte får det stöd som de har rätt till. Som åtgärd för att 
minska denna risk föreslår vi att förskolorna aktivt frågar nya barn och föräldrar om de har annat 
modersmål än svenska, och informerar om vad som står i styrdokumenten. Det är en enkel 
förbättringsåtgärd som förskolor snabbt skulle kunna implementera. 
 
Respondenternas tankar från båda förskolor har hjälp oss att reflektera över om vilket förhållningssätt 
vi har kring arbete med interkulturalitet. Vad gör vi, vad gör vi inte och vad behöver vi förbättra? 
Studien har även inspirerat oss med idéer om hur vi praktiskt kan lyfta fram och synliggöra 
mångfalden i förskolan. Vi hoppas att studien ger möjlighet till reflektion och inspiration för personal 
och ledning som verkar inom förskolan. 
 

6.6.2 Vidare forskning 
Vi anser att det skulle kunna vara intressant att genomföra ytterligare studier där de praktiska insatser 
som pedagogerna gör observeras, samt att få mer av barnens och föräldrarnas perspektiv på hur de 
upplever dessa insatser. Det kan även vara intressant att undersöka ledningars roll och deras syn på 
behovet av ett interkulturellt arbetssätt och hur det kan införlivas i verksamheten. 
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Intervjufrågor 
 
 
1. Interkulturalitet 

1.1. Vad betyder interkulturalitet för dig? 

1.1.1. Följdfråga: Är din barngrupp kulturellt sett homogen eller heterogen? 

1.2. Vilka erfarenheter har du av arbete med interkulturalitet? 

1.3. Vad är viktigt att tänka på i arbetet med interkulturalitet? 

1.4. Vilka arbetssätt använder du i arbetet med interkulturalitet? 

1.4.1. Följdfråga: Hur gör ni för att stärka mångkulturella barns identitet? 

 
1.5. Är arbetet med interkulturalitet strukturerat på din förskola, och i så fall hur? 

1.6. Hur kan du genom ett interkulturellt arbetssätt påverka barnens syn på omvärlden? 

 
1.7. Hur kan du se om ditt arbetssätt tillgodoser alla barns behov i en mångkulturell förskola? 

2. Språk och kultur 

2.1. I Läroplanen står att barn ska få stöd att utveckla en flerkulturell tillhörighet - Hur ser det 

arbetet ut i din verksamhet? 

2.1.1. Följdfråga: Hur arbetar du med barns olika kulturer? 

2.2. Vilka tillgångar/svårigheter ser du med en flerspråkig förskola? 

2.3. Hur ser arbetet ut med barns olika språk som finns i barngruppen? 

2.4. Har personalen på förskolan förberett sig för att arbeta med den kulturella mångfalden, och i 

så fall hur? 

3. Förhållningssätt 

3.1. Med tanke på olika kulturer, har dilemman uppstått pga. olika värderingar? 

3.1.1. Följdfråga: Hur hanterades de? 

3.2. I Läroplanen för förskolan står att ”Inget barn ska i förskolan utsättas för diskriminering på 
grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning hos 
någon anhörig eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling”. Med tanke 
på detta, hur arbetar ni med värdegrunden? 
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