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SAMMANFATTNING 
Anna Karin Jakobsson, Sarah Ståhlgren                                                 

”Jag växer som människa”  
En studie om vilka motiv förskollärare uttrycker kring arbetet på mångkulturella förskolor. 

”I grow as a human being”  
A study about the motivations preschool teachers express about the work at multicultural preschools.     
                                                                                                                Antal sidor: 39 

Forskning har pekat på en del utmaningar i arbetet med mångfald och mångkultur. I styrdokument 
för förskolan betonas mångfald som ett viktigt värde. Förskollärare har uppdraget att levandegöra 
det i alla möten som sker i verksamheten. De förskollärare som brinner för arbetet med mångfald, 
vad är det de ser? Den här studien syftar till att bidra med kunskap om vad det är som driver 
förskollärare i deras arbete på mångkulturella förskolor. Studiens syfte undersöks genom dessa 
forskningsfrågor: 

• Vilka motiv uttrycker förskollärarna som betydelsefulla för arbetet på mångkulturella förskolor? 
• Vilken relation beskriver förskollärarna mellan privata och yrkesmässiga värderingar gällande 
mångkulturalitet? 

Detta har undersökts genom en kvalitativ undersökning där fyra förskollärare, som är 
yrkesverksamma på mångkulturella områden, intervjuades. Den empiri som växte fram har 
analyserats med hjälp av tematisk analysmetod. Urie Bronfenbrenners (2005) ekologiska 
systemteori har tillfört perspektiv till studien. Även Jerome Bruners (2002) tankar om varför det 
är viktigt att ta del av människors berättelser, och synen på tolkandet av dem, har studien tagit 
stöd av. Gällande synen på kunskap och möten är studien inspirerad av socialkonstruktionistiska 
idéer.  

I studiens resultat framkommer att förskollärarna	  relaterar sitt engagemang till en samhälls- eller 
människosyn som de burit med sig sen unga år. De beskriver olika motiv till sitt val av 
arbetsplats, men en gemensam koppling till tanken allas lika värde syns. Vi kan i studiens resultat 
skönja att relationen mellan de privata värderingar och de yrkesmässiga beskrivs av 
förskollärarna som sammanflätade hos dem själva, men också en önskan om att hela arbetslaget 
ska vara eniga kring dessa värden. En nyfikenhet och ett intresse för olika kulturer, och viljan till 
att förstå och kunna relatera till människor beskrivs som drivkrafter i deras arbete. Känslan av att 
vara i rörelse och föränderlighet uttrycks även som en drivkraft i studiens resultat. Förskollärarna 
talar om flödet av möten med olika människor, prövandet av nya metoder och arbetssätt, men 
också omprövandet av sina egna normer och tankar som anledning till att stanna kvar på 
arbetsplatsen.  

Sökord: Förskollärare, Interkultur, Mångkultur, Värderingar 
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”Jag kan inte tänka mig att arbeta någon annanstans!” 

Under verksamhetsförlagd utbildning har vi i mötet med några förskollärare som varit 

verksamma på mångkulturella förskolor hört uttalanden som ovanstående mening. Just 

det mångkulturella beskrivs vara en av delarna som gör arbetet som förskollärare 

meningsfullt och givande. Parallellt möter vi i sociala medier, i politiken och i mötet med 

bekanta en hårdare ton gentemot kulturella skillnader, röster som vill värna om en kultur. 

Denna tanke, på endast en kultur, gör att vi känner oro över hur attityderna i det svenska 

samhället har förändrats. Vi har båda en övertygelse om alla människors lika värde men 

är det villkorat att alla måste vara lika? Trots att vi stundtals upplevt att olikheter kan 

skava och skapa motstånd ser vi värdet och glädjen i att få vara olika. 

Sättet att på samhällsnivå och individnivå tala om mångkultur tror vi påverkar förskolan 

genom de människor som är en del av den. De erfarenheter vi bär med oss som 

privatpersoner kommer oundvikligen att lysa igenom i vårt yrke. Detta leder till 

funderingar om vilka värden vi som förskollärare bär på och förmedlar i mötet med 

människor? Vi har uppfattat att möten mellan olika kulturer kan ses som en grund för 

främlingsfientlighet, men också en stark drivkraft till kunskap och förståelse. Utifrån det 

lockas vi att under resan som arbetet med en uppsats innebär få närma oss och 

problematisera tankar om mångfald, kultur, likheter och olikheter. 

Det finns en tendens att förskolor i Sverige har blivit allt mer segregerade (Axelsson, 

2014) och oavsett i vilken typ av förskola som förskollärare arbetar i är uppdraget det 

samma, verksamheten ska utgå ifrån förskolans läroplan (SFS 2010:800). Enligt 

läroplanen ska förskolan både överföra ett nationellt kulturarv och främja etnisk 

mångfald (Skolverket, 2010). Studier har visat att förskollärare som arbetar på 

mångkulturella förskolor har svårt att hitta ett arbetssätt som de upplever gynnar 

interkulturalitet (Lunneblad, 2006). När vi dels möter denna forskning och samtidigt har 

mötena med de positiva förskollärarna färskt i minnet, blir vi nyfikna på vad det är som 

gör att de känner sig engagerade för det som många beskriver som svårt. Hur beskriver 

de förskollärare som känner sig motiverade för uppdraget sina motiv att arbeta på 

mångkulturella förskolor? Vad uttrycker de som sina drivkrafter? Var kommer deras 

engagemang ifrån? 

1. Inledning 
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Genom att ta del av berättelser från de som brinner för det som i vår valda litteratur 

beskrivs som svårt hoppas vi att studien kan bidra till tankar om hur vi blir fler som 

engagerar oss i uppdraget och utmaningarna kring interkulturalitet och mångfald.  
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Studiens syfte kan uppfattas som komplext, därför har bakgrundskapitlet begränsats till 

att göra ett kort nedslag i forskning om hur det mångkulturella samhället har påverkat 

förskolan, om mångkultur i relation till förskolans styrdokument samt forskning kring 

interkulturalitet. Vidare lyfts forskning om relationen mellan personliga värderingar och 

val av arbetsplats.  

Tre centrala begrepp för studien är kultur, mångkultur och interkultur. Kultur är ett 

begrepp som används i studien i linje med hur pedagogikprofessorn Pirjo Lahdenperä 

(2004) beskriver det. Kultur kan rymma mer än traditioner och högtider, även kollektiva 

tendenser i sättet att tänka, tro, känna, språka och att bygga relationer kan ses som kultur 

(a.a.). Vi har valt att använda mångkulturbegreppet i enlighet med hur Anders Skans 

(2011), forskare i pedagogik, och även Lahdenperä (2004), beskriver mångkulturalitet. 

De definierar ordet mångkultur som ett konstaterande av ett tillstånd, att mångfald 

existerar. När en förskola i studien beskrivs som mångkulturell menar vi att det finns en 

mångfald av religioner, etniciteter och kulturer. Det interkulturella begreppet handlar om 

de möjliga processer som kan uppstå i mötet mellan människor med olika kulturell 

bakgrund, processer som strävar efter förståelse och kunskap (Lahdenperä, 2004; Skans, 

2011).  

 

2.1 Mångkultur i samhälle och förskola 

Sverige har under de senaste decennierna genomgått stora förändringar, 1970 invandrade 

28 000 människor till Sverige, jämfört med 134 000 människor år 2015 (Statistiska 

centralbyrån, 2016). Sedan slutet av 1990-talet betecknas Sverige officiellt som ett 

mångkulturellt land, vilket innebär att det ses som ett land ”där mångfalden är norm och 

invandring ett naturligt och bestående inslag i samhällsbilden” (Eilard, 2010, s. 19). 

Enligt Johannes Lunneblad (2006), docent med inriktning mot mångkulturell- och 

interkulturellutbildning, har mångkultur funnits tidigare men då i form av klass. Numera 

omfattar innebörden även etnicitet och religion. Under samma tidsanda påbörjades en ny 

integrationspolitik och mångfald blev ett vedertaget begrepp i olika politiska dokument. 

Ambitionen var att synliggöra individer och deras olika behov istället för att beteckna 

nysvenskar som en enhetlig grupp (a.a.). I takt med förändringarna har också en studie 

2. Bakgrund 
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som pågått över längre tid sett hur svenskars attityder till mångfald förändrats (Ahmadi, 

2015). Mångfalden ses av många som en tillgång, men allt fler människor ser kulturella 

skillnader som ett hot mot den egna kulturen. Studiens resultat visade att år 2013 ansåg 

80 procent av studiens respondenter att invandrare har skyldighet att anpassa sig till 

svenska vanor. Ett tydligt samband sågs mellan negativ inställning till mångfald och få 

erfarenheter av möten med människor med olika bakgrund (Ahmadi, 2015). 

Gällande mångfald och utbildning önskas det inom skolväsendet ofta ett gemensamt 

synsätt i hur verksamheter ska bedrivas enligt Hans Lorentz (2010), filosofie doktor i 

pedagogik. Han menar dock att detta är svårt att införa då mångfald är ett komplext 

område. Hur ett mångkulturellt perspektiv implementeras i undervisningen skiljer sig åt i 

utbildningssystemet; en del lärare ser detta arbetet som en nödvändighet, medan andra 

inte ger mångfalden stort utrymme i verksamheten (a.a.). Forskning visar att arbetet med 

mångfald tenderar till att bli en avgränsad del i förskolans verksamhet istället för att 

utgöra fundamentet (Lunneblad, 2006). Ska mångfalden bli ett naturligt inslag i 

skolväsendet så är det eftersträvansvärt att börja diskutera det på både nationell nivå och 

bland yrkesverksamma lärare (Lorentz, 2010). Utmaningen ligger i att det inte finns ett 

entydigt svar på hur arbetet ska bedrivas och därför blir dessa samtal och diskussioner 

ännu viktigare. 

Vid Skolinspektionens granskning av hur förskolor arbetar med mångfald påvisades 

behovet av ett tydligare interkulturellt synsätt i verksamheterna och att inta ett 

förhållningssätt som stärker kulturellt identitetsskapande hos alla barn (Skolinspektionen, 

2012:7). I förskolorna saknas det ofta tydliga mål med arbetet kring kulturell mångfald. 

Arbetet med språk, utvecklandet av kulturella identiteter och värderingar kring mångfald 

kopplas inte samman med varandra. Granskningen visar att kunskap och kompetens hos 

förskollärarna saknas om hur dessa delar kan bli en helhet och hur förskollärarna ”kan 

arbeta för att förskolan ska ta tillvara den kulturella och social mötesplats den är” 

(Skolinspektionen, 2012:7, s. 7). Behovet av ett interkulturellt synsätt pekade Lunneblad 

ut redan 2006 i sin studie. Forskningen visade att arbetet med mångfald tenderar att bli 

riktat mot de barn som har en annan kulturell bakgrund än den svenska och att detta 

arbete blir något som inte ingår naturligt i verksamheten. Han såg att när förskollärare 

fokuserar på gemenskap och vikten av att behandla alla barn lika osynliggörs mångfalden 

(Lunneblad, 2006). 
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I takt med samhällets förändringar har förskollärarens uppdrag delvis förändrats. 

Forskning har visat att förskollärare skattar sin förmåga att möta kulturell mångfald som 

låg (Tallberg Broman & Holmberg, 2007) och en stor del av lärarna upplever att de får 

försöka hitta ett arbetssätt utifrån egna värderingar (Lorentz, 2007). Många 

yrkesverksamma lärare har inte fått någon formell utbildning kring mångkultur, och är 

inte förberedda för mötet med olika kulturer. Om förskollärare inte fått fortbildning 

kopplad till samhällsutvecklingen finns det risk att förståelsen för behovet av att utveckla 

undervisningen utifrån ett interkulturellt perspektiv saknas (Lahdenperä, 2010). När 

lärarutbildningars kursplaner har granskats har forskningsresultat visat på behovet av en 

lärarutbildning som genomsyras av interkulturell pedagogik (Lunneblad, 2006). Vidare 

beskrivs behovet av en utbildning som möjliggör och stimulerar för samtal och 

reflektioner som leder fram till kunskaper om exempelvis hur maktstrukturer synliggörs i 

verksamheterna och insikter i värdet av mångfald (a.a).  

 

2.2 Mångkultur i förskolans läroplan  

Vikten av ett samhälle som grundar sig på mångfald, där alla människor oavsett etnicitet 

och kulturell tillhörighet har samma rättigheter, betonas alltså på nationell nivå (Lorentz, 

2007; Lunneblad, 2006) och det återspeglas i förskolans läroplan: 

Det svenska samhällets internationalisering ställer höga krav på människors förmåga att 
leva med och förstå de värden som ligger i en kulturell mångfald. Förskolan är en social 
och kulturell mötesplats som kan stärka denna förmåga och förbereda barnen för ett liv i 
ett allt mer internationaliserat samhälle. (Skolverket, 2010, s. 6) 

Detta citat är i sig inte anmärkningsvärt, men när det även står i läroplanen att förskolan 

ska överföra ett nationellt kulturarv skapas det en tvetydighet (Björk-Willén, Gruber & 

Puskás, 2013). I förskolans läroplan finns det en otydlighet angående de uppsatta målen 

gällande arbetet med mångfald (Runfors, 2013). Ett exempel är oklarheten i vad 

begreppet kulturell mångfald innebär. En definition skulle enligt Runfors (2013) kunna 

vara ”en mängd sätt att leva”, och hon menar att utifrån den betydelsen skulle målet då 

bli att lära barnen att samhället består av olika sätt att leva. Svårigheten blir för 

förskollärare att bedöma vilka levnadssätt som ska främjas eller uppmuntras. Det blir 

förskollärarna som får ta egna beslut om hur styrdokumenten ska tolkas och 

implementeras i verksamheten (a.a.). I Lunneblads (2006) studie följde han två arbetslag 
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på en mångkulturell förskola. När förskollärarna arbetade med att konkretisera 

styrdokumenten framkom en osäkerhet kring hur de ska arbeta med mångfald. Denna 

dubbeltydighet, att överföra det svenska kulturarvet samtidigt som mångfald ska främjas, 

är en av utmaningarna som förskollärare på mångkulturella förskolor beskrivs stå inför 

(Björk-Willén, Gruber & Puskás, 2013). 

 

2.3 Interkulturell pedagogik 

Förskolan är en del av det mångkulturella samhället, och i början av 1980-talet ansågs ett 

nytt förhållningssätt kring olika kulturer behövas (Lahdenperä, 2004). Genom offentliga 

politiska dokument introducerades då begreppet interkulturell undervisning. Idag 

används istället begreppet interkulturell pedagogik, som rymmer både lärande, 

undervisning och kommunikation ur ett interkulturellt perspektiv (a.a.). Inom 

interkulturell pedagogik är det centralt att studera vilka konsekvenser olika kulturella 

förhållanden har för lärande och utveckling. I interaktion med olika kulturer kan 

kunskaper och förståelse utvecklas, och att sedan kunna omsätta dessa i mötet med olika 

individer är att inneha interkulturell pedagogisk kompetens (Lahdenperä, 2004). I sin 

avhandling kopplar även Lorentz (2007) interkulturell pedagogik till lärandemiljöer där 

människor med olika bakgrund ingår. Att där kunna skapa möten som präglas av 

solidaritet och empati beskriver han som centralt. De möten som Lahdenperä (2004) och 

Lorentz (2007) beskriver går att koppla till det ansvar som förskolans läroplan tillskriver 

förskollärarna; att planera och iscensätta pedagogiska processer som främjar normer 

kopplade till mångfald beskrivs som förskollärarens uppdrag (Skolverket, 2010).  

 

2.3.1 Interkulturellt förhållningssätt 

De förskollärare som deltar i följande studie har alla gemensamt att de i sin vardag är en 

del av möten mellan olika kulturer, det interkulturella förhållningssättet berör vad som 

kan ske i de mötena. Mångkulturbegreppet beskriver ett tillstånd, medan interkultur 

handlar om en möjlig process i mötet mellan individer från olika kulturella bakgrunder 

(Lahdenperä 2004, 2010; Skans, 2011). Centralt inom det interkulturella perspektivet är 

att olikheter är något som kan ses som givande, och att utveckla kunskap om varandras 
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kulturer är viktigt. Samtidigt betonas vikten av att inte fastna i att enbart konstatera 

olikheterna, utan istället kan en gränsöverskridande process ske om människor närmar 

sig varandra i interaktion präglad av öppenhet, ömsesidighet och respekt. Som alternativ 

till att skapa motsatser mellan individer, genom kulturer, så kan målet vara att låta 

gemenskapen präglas av ”ett Vi som erkänner ett unikt Du” (Halilovic & Huskic, 2010, s. 

51). Vid ett interkulturellt förhållningssätt är målet att uppnå jämlikhet och social 

rättvisa, vilket i sig kräver att diskriminering och normer blir synliggjorda (Lahdenperä, 

2004). Med det i åtanke kan det interkulturella perspektivet med fördel kopplas samman 

med ett normkritiskt perspektiv (Lahdenperä, 2004; Skans, 2011). Genom att pröva sina 

egna och sin omgivnings värderingar beskrivs möjligheten att förhålla sig på nya sätt till 

varandra och sig själv. Södertörns Högskola, med en förskollärarutbildning inriktad på 

interkulturalitet, kopplar i sin definition av interkulturellt förhållningssätt tydligt an till 

normkritik: 

Interkulturalitet definieras här som ett förhållningssätt som utgår från en inkluderande 
och icke-egocentrisk världsbild, där de egna normerna och synsätten inte tas för givna. 
Den egna utgångspunkten (världsbilden, sättet att leva, erfarenheten) antas inte vara det 
enda rätta och normer och normskapande ifrågasätts, granskas kritiskt och utmanas. 
(Södertörns Högskola, 2014, s. 1) 

 

2.3.2 Interkulturell förskollärarkompetens 

Forskning som försöker beskriva vad som är centrala kompetenser hos en lärare med ett 

interkulturellt förhållningssätt lyfter olika faktorer. James A. Banks (2010), en 

amerikansk professor med inriktning mot mångkulturella frågor, lyfter olika dimensioner 

av kunskap som viktiga kompetenser att utveckla som lärare i mångkulturella 

sammanhang. Dessa fem kompetenser är att i eller genom sin undervisning kunna:  

• Integrera innehåll 

• Problematisera tolkning av kunskap 

• Reducera fördomar 

• Ge rättvis undervisning  

• Bygga en möjliggörande skolkultur (Banks, 2010) 

Den första kompetensen handlar om att som lärare på ett naturligt sätt kunna integrera 

olika kulturer med undervisningens och verksamhetens innehåll. Den andra kompetensen 

betonar vikten av att kunna stötta barn i tolkning av kunskap; att få syn på de 
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underförstådda kulturella antaganden som finns. Detta är viktigt eftersom mycket 

kunskap har skapats utifrån ett specifikt kulturellt synsätt. Den tredje kompetensen är att 

reducera fördomar genom att bygga en verksamhet vars material visar på positiva 

attityder om olika kulturella grupper och då utmana de förutfattade meningar som barnen 

kan bära på. Den näst sista betydelsen av mångkulturell lärarkompetens som Banks 

(2010) beskriver är rättvis undervisning. Genom att som lärare kunna variera metod, 

utifrån de individer som gruppen består av, kan flera barn få möjlighet att lära utifrån 

deras tidigare erfarenheter av lärande. Femte typen av kunskap handlar om att kunna 

bidra till att bygga en möjliggörande skolkultur, vilket menas att granska om 

organisatoriska strukturer i verksamheten hindrar olika grupper från deltagande. 

Delar av Banks forskning går att koppla till litteratur från svenska forskare, framförallt 

den fjärde lärarkunskapen; rättvis undervisning. Vikten av att vara flexibel och positiv till 

att både reflektera över befintliga metoder och innehåll, samt att pröva nya vägar i mötet 

med olika barn, är återkommande i en stor del av bakgrundslitteraturen. Både Lorentz 

(2007) och Borgströms (2004) forskning lyfter behovet av att vara flexibel för att kunna 

anpassa möjligheten för lärande utifrån barns kulturella olikheter. Även Lahdenperä 

(2010) går att koppla till Banks fjärde lärarkunskap, då hon problematiserar det faktum 

att många lärare upplever det som svårt att samtidigt se barns olikheter och att arbeta för 

en inkluderande miljö.  

En svensk studie visar att vårdnadshavare värdesätter förskollärares empati och 

samarbetsförmåga högre än vetenskapligt kunnande (Sheridan, Sandberg & Williams, 

2011). Borgström (2004) betonar att varje lärares självinsikt kring sitt förhållningssätt till 

mångfald är väsentligt för vilken interkulturell kompetens som hen kan utveckla. En 

amerikansk studies resultat visade att lärares personliga värderingar och hur de definierar 

begrepp kopplade till mångfald har en påverkan på hur mötet med mångkultur blir 

(Tarman & Tarman, 2011). Även Roth (2005) skriver om hur betydelsefullt lärares 

förhållningssätt är. Han menar att lärarens egen syn på människors olikheter och likheter 

påverkar både hur själva arbetet genomförs och hur verksamheten upplevs av de som är 

en del av den.  

Med en öppen och förstående hållning kan en grund läggas för både kunskapsutbyte och 

kommunikation som blir dialogisk (Borgström, 2004). Att ha insikt i att olika synsätt 

kring samma fenomen förekommer, och att försöka sätta sig in i dem, kan leda till en 
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process där synen på sig själv och den andre utmanas. För att få syn på sina egna 

identiteter och normer, behöver lärare utsätta sig för möten med det som inte liknar dem 

själva (a.a.). Förskolans Läroplan (Skolverket, 2010) talar också om förskollärares 

förhållningssätt: 

Alla som verkar i förskolan ska hävda de grundläggande värden som anges i skollagen 
och denna läroplan och klart ta avstånd från det som strider mot dessa värden. (s. 5) 

Även i Skollagen (SFS 2010:800) berörs många värden kopplade till ett interkulturellt 

förhållningssätt, exempelvis alla människors lika värde, de mänskliga rättigheterna och 

demokratiska värderingar, vilka förskollärare enligt läroplanen således ska dela 

(Skolverket, 2010). 

 

2.4 Privata och yrkesmässiga värderingar 

Talet om förskollärarens personliga egenskaper och motiv till yrket har en historia sedan 

1800-talet, då mer organiserad barnomsorg började ta form (Kihlström, 1995; Tallberg 

Broman, 2010). Under lång tid var yrket ansett som ett kall, en livsgärning ämnad främst 

för kvinnor, där hennes personliga egenskaper var av vikt eftersom hon var en förebild 

för barnen. Ända in på 1970-talet var ståndpunkter kring förskollärares person med i 

riktlinjer från Socialstyrelsen, som då var ansvariga för barnomsorgen. Det lades tyngd 

vid egenskaper som värme och öppenhet. I styrdokument som utkommit från 1980-talet 

och framåt berörs varken förskollärares personlighet eller motiv till yrket. Förändringarna 

väckte en del reaktioner; Kihlström (1995) beskriver att med förändringarna växte en 

debatt fram om vilka kriterier som egentligen krävdes för att bli förskollärare. Ett ökat 

fokus på kunskap om barns utveckling och lärande eller personliga egenskaper som 

empati och engagemang ställdes mot varandra. En utveckling av förskolläraryrket har 

skett på flera plan, där relationen mellan personliga och yrkesmässiga värden inte längre 

är lika central som den varit historiskt (Kihlström, 1995; Tallberg Broman, 2010). 

Sociologiprofessorn John L. Hollands forskning är central inom yrkesvalsforskning och 

ligger till grund för många studier. Han har visat att det finns ett samband mellan 

yrkesval och personlighet, att människor både söker sig till, presterar bättre och trivs på 

arbetsplatser där personlighet och värden matchar arbetsmiljöns (Holland, 1997). En 

annan studie, mer inriktad på förskollärare, undersökte relationen mellan israeliska 
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förskollärares privata och yrkesmässiga värderingar, och resultatet visade på att det fanns 

en relation:  

In teaching, and perhaps especially in preschool teaching, the personal and the 
professional are intimately intertwined. (Court, Merva & Ornan, 2009, s. 214) 

De tio intervjuade förskollärarna upplevde att förskolläraryrket fick dem att känna sig 

självförverkligade och bekräftade eftersom de upplevde att deras personlighet och 

engagemang för barn fick utrymme (a.a.).  

 

2.5 Teoretisk grund 

I studien har vi sökt stöd i den rysk-amerikanska psykologen Urie Bronfenbrenners 

(2005) ekologiska systemteori, där relationen mellan individ och omgivande miljö 

betonas. Teorin försöker, med hjälp av att dela in den omgivande miljön i ett ekologiskt 

system, förstå hur människor utvecklas. Bronfenbrenners system är indelat i fem 

underkategorier; mikro, meso, exa, makro och krono. De olika systemnivåerna synliggör 

relationen mellan de beslut som tas eller de händelser som sker i olika miljöer som 

förskolläraren finns i eller som indirekt påverkar hen (a.a.). Vi har valt att främst ha 

relationen mellan mikro- och makronivån i åtanke under arbetet med studien. Mikronivån 

innefattar de möten som sker i människans närmiljö, människor som individen 

interagerar med dagligen. Makronivån berör de bakomliggande faktorer som finns på 

samhällsnivå, exempelvis normer och värderingar (Bronfenbrenner, 2005). Med kunskap 

om Bronfenbrenners teori ges det i studien möjlighet att se på förskollärarnas uttryck om 

sina drivkrafter och val ur fler perspektiv.  

 

För att undersöka studiens forskningsfrågor behöver vi möta förskollärare i samtal, därför 

ligger även några av psykologiprofessorn Jerome Bruners (2002) idéer till grund för 

denna studie. Han resonerar om meningen med att ta del av berättelser; genom att sätta 

ord på våra tankar både skapar vi en bild av oss själva och den kontext vi lever i. 

Berättelserna bidrar och påverkar också till de normer som ryms i den kulturella kontext 

vi är en del av. Även Bruners (2002) diskussion om behovet av att se på kultur på ett nytt 

sätt ger studien perspektiv. När människor har mötts över gränser så har kulturer i alla 

tider varit i förändring. Utifrån den globaliserade värld vi lever i idag behöver kultur ses 

som något som är i rörelse, och inte är statiskt (a.a.).  
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Vi har också blivit inspirerade av delar av det socialkonstruktionistiska synsättet. I 

arbetet med studien har idén om att kunskap skapas kontextuellt (Burr, 2003) varit till 

hjälp. Framförallt är det tanken om att vi i mötet med andra människor och kulturer är i 

ständig förändring (Burr, 2003; Bruner, 2002) som vi funnit applicerbart på studiens 

innehåll. Utifrån det tänker vi att den kunskap studien tagit del av, och genererar, har 

kommit till i ett påverkande sammanhang, och att det är våra, respondenternas och 

tidigare forsknings yttranden som vävs samman i studien.  
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Syftet med studien är att bidra med kunskap om vad det är som driver förskollärare i 

deras arbete på mångkulturella förskolor.  

Genom följande forskningsfrågor undersöks studiens syfte: 

1. Vilka motiv uttrycker förskollärarna som betydelsefulla för arbetet på mångkulturella 

förskolor? 

2. Vilken relation beskriver förskollärarna mellan privata och yrkesmässiga värderingar 

gällande mångkulturalitet? 

 

	   	  

3. Syfte och forskningsfrågor 
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I denna del kommer val av metod, urval av studiens intervjudeltagare beskrivas och 

sedan redogörs för hur genomförandet av datainsamling gick till. Därefter följer studiens 

forskningsetiska övervägande samt trovärdighet och tillförlitlighet.  

 

4.1 Metodval 

Denna studie är av kvalitativ karaktär. För att kunna belysa studiens syfte och att få ta del 

av förskollärares berättelser har intervjuer valts som metod för datainsamlingen. Inom 

kvalitativ forskning är det centralt att, i linje med vårt syfte, ta del av de intervjuades 

perspektiv. Vi ville möjliggöra för ett öppet samtal och samtidigt hålla oss inom vad som 

var relevant utifrån studiens syfte. Ambitionen var att få till ett samspel så som en 

intervju kan bli; ”ett utbyte av åsikter mellan två personer som samtalar om ett tema av 

ömsesidigt intresse” (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 18). Metoden vi valde som 

datainsamlingsmetod var semistrukturerade intervjuer. Samtalet styrs då inte av 

forskaren, och respondenterna har möjlighet att med egna ord uttrycka sig (Bryman, 

2011).  

Vi genomförde intervjuerna utifrån en intervjuguide (Bilaga 1) som var uppdelad i två 

huvudområden. Det första berörde tankegångar kring vad det är som motiverar och 

engagerar förskollärarna i sitt arbete, och det andra området handlade om förskollärarnas 

syn på relationen mellan privata och yrkesmässiga värderingar. I möjligaste mån 

formulerades frågorna så att deltagarna gavs möjligheten att resonera och tänka fritt. Det 

var deltagarnas egna tankar som skulle ligga till grund för svaren. Enligt Bryman (2011) 

ska frågorna i en kvalitativ intervju vara öppna så att respondenternas synsätt och 

uppfattningar inte hindras. Frågorna som ställs ska belysa frågeställningarna och området 

som studien rör, men samtidigt ska det ske utifrån respondenternas perspektiv.  

 

4.2 Urval 

I studien ingår fyra förskollärare som valdes utifrån studiens syfte. Kriterierna för urvalet 

av respondenter var att de skulle vara legitimerade förskollärare, yrkesverksamma på en 

4. Metod 
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mångkulturell förskola samt ha ett engagemang för frågor gällande mångkultur. Genom 

verksamhetsförlagd utbildning eller rekommendationer från andra förskollärare kunde vi 

få fram intervjudeltagare. Förskollärarna har fått fiktiva namn och kallas för Kim, Ilon, 

Billie och Love. Två av dem arbetar inom samma kommun och förskoleområde. De 

andra arbetar i två skilda kommuner. De har alla lång erfarenhet, mellan 23 och 38 år 

som yrkesverksamma som förskollärare. Förskollärarna är alla anställda på förskolor som 

ligger i områden som de själva beskriver som mångkulturella då majoriteten av 

människorna som bor där har olika etnicitet. Alla fyra förskollärarna har under en stor del 

av sina arbetsliv varit verksamma på dessa områden. Efter förskollärarutbildningen sökte 

sig Kim aktivt till det område hen nu arbetar på, just för att det var mångkulturellt. För de 

andra tre förskollärarna har valet att arbeta på en mångkulturell förskola snarare handlat 

om att stanna kvar på ett område som gått från att vara monokulturellt till att bli 

mångkulturellt under deras tid där, än att från början dras till mångfald. Ilon och Billie 

prövade att för en kort tid arbeta på mer homogena förskolor men återvände till det mer 

heterogena.  

 Bryman (2011) beskriver detta urval som ett målinriktat urval, där intervjupersonerna 

strategiskt väljs för att kunna ge svar på specifika frågor. Han menar att ett målinriktat 

urval kan ”inte möjliggöra en generalisering av en population” (a.a., s. 392), och studien 

försöker därför genom ett medvetet urval endast ta del av en avgränsad kontext.  

 

4.3 Genomförande 

Inledningsvis kontaktades förskollärarna och vi berättade om studiens syfte. Två av 

respondenterna togs kontakt med via telefon, den tredje träffade vi på hens arbetsplats 

och den fjärde på en arbetsplatsträff. Alla deltagarna tackade ja till att medverka i 

studien. Vid den första kontakten bad vi om intervjudeltagarnas mailadresser för att i 

förväg kunna skicka samtyckesbrevet (Bilaga 2). För att respondenterna skulle känna sig 

så bekväma som möjligt fick de själva välja tid och plats för intervjun. Samtliga valde att 

intervjun skulle ske utanför arbetstid och på deras arbetsplatser. Deltagarna valde rum där 

vi kunde samtala ostört. En av oss ledde intervjuerna och den andra satt med och 

antecknade och ställde också några följdfrågor. Varje tillfälle inleddes med att förklara 

syftet med studien och vad vi var intresserade av att undersöka. I enlighet med 
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Vetenskapsrådets rekommendationer (2002) informerades deltagarna om sina rättigheter. 

Vi hade också med oss ett exemplar av det samtyckesbrev som hade mailats och detta 

skrevs under. Det berättades för deltagarna att det var ett samtal vi var intresserade av, att 

det inte fanns rätt eller fel svar i enlighet med studiens syfte. Då en del av 

samtalsfrågorna eventuellt kunde upplevas som personliga upplystes respondenterna om 

att de själva fick bestämma hur privata de ville vara och upplevde de att samtalet tog en 

för personlig riktning gavs de valet att inte svara på frågan. Respondenterna gavs även 

tillfälle att ställa frågor om studien om de så önskade. 

Innan intervjuerna genomfördes prövade vi att spela in ljud för att undvika tekniska 

missöden. Alla respondenterna gav sitt samtycke till att intervjuerna spelades in och det 

gjordes med hjälp av båda våra telefoner. För att undvika att bli störda under samtalen 

ställdes telefonerna på flygplansläge. Intervjuerna tog mellan 31 minuter och två timmar.  

 

4.4 Etiska ställningstaganden 

Vi har under studiens gång haft Vetenskapsrådets (2002) fyra allmänna huvudkrav när 

det gäller forskning i åtanke. De är: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet.  

I mötet med respondenterna så har informationskravet behandlats genom att de 

informerades om studiens syfte, att det var frivilligt att deltaga och att de medverkande 

kunde avbryta sitt deltagande när de ville. Tillfälle gavs att ställa frågor om det var något 

som varit oklart.  

Inför samtalen mailades förskollärarna ett samtyckesbrev där deras rättigheter och våra 

skyldigheter framgick. Bland annat stod det om rättigheten att avbryta intervjun, sitt 

deltagande i studien och rätten till avidentifiering. Respondenterna blev även 

inledningsvis i intervjun påminda om sina rättigheter, och fick skriva under 

samtyckesbrevet. Efter att transkribering av samtalen genomförts mailades utskrifterna 

till deltagarna för att inhämta deras samtycke till att samtalen var korrekt återgivna, de 

fick möjlighet att kunna ändra, lägga till eller förtydliga något. Samtyckeskravet betyder 

enligt Vetenskapsrådet (2002) ”att forskaren skall inhämta uppgiftslämnares och 

undersökningsdeltagares samtycke” (s. 9), vilket beskrivningen ovan berör. 
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Hänsyn till konfidentialitetskravet togs under transkriberingarna av intervjuerna då namn 

på platser, personer, förskolor och annan information som kunde härleda till 

intervjupersonerna, kollegor eller anhöriga ändrades. Deltagarna blev informerade om att 

insamlad data kommer att förvaras ansvarsfullt, och att efter studiens publicering 

kommer materialet raderas.  

Det fjärde allmänna huvudkravet, nyttjandekravet, innebär för studien att respondenterna 

fått information och löfte om, genom samtyckesbrevet, att den insamlade datan endast 

kommer att användas för denna studies syfte. 

4.5 Trovärdighet och tillförlitlighet 

För att läsaren ska kunna tro på det vi gjort krävs ett förtroende. I arbetet med studien har 

ambitionen varit att vara så transparanta som möjligt. Om man ”säkerställer att det 

skapas en fullständig och tillgänglig redogörelse av alla faser av forskningsprocessen” 

(Bryman, 2011, s. 355) styrker det studiens tillförlitlighet.  

Sett ur ett trovärdighetsperspektiv är det relevant att problematisera att vi inte kan 

säkerställa att respondenterna har känt sig bekväma och kunnat vara ärliga i 

samtalssituationerna. Vi har dock upplevt att deltagarna har verkat trygga med att svara 

på frågorna och resonera kring ämnen som kan upplevas utmanande och privata. Under 

rubrikerna Etiska ställningstaganden och Genomförande beskrivs för det första hur vi 

använt oss av de regler som finns gällande forskning och för det andra hur 

respondenterna getts möjlighet att validera det insamlade materialet. Båda är kriterier 

som Bryman (2011) menar är viktiga för en studies trovärdighet.  

 

4.6 Analys 

För att närma oss förskollärarnas berättelser om vad som driver dem i deras arbete 

användes tematisk analys som analysmetod. Inom metoden riktas uppmärksamheten 

snarare mot vad som sägs än hur det sägs (Bryman, 2011). Analysprocessen har pågått 

sedan datainsamlingen påbörjades; direkt efter intervjuernas genomförande reflekterade 

vi tillsammans kring de första intrycken av samtalen. En kort tid efter att intervjuerna 

genomförts transkriberades de, vilket resulterade i en textmassa på 65 A4-sidor i storlek 

12. I transkriberingarna valde vi att sätta ut tre punkter efter varandra när det uppstod en 
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kort paus i berättandet. Om en del av en yttring är understruken betonade förskollärarna 

tydligt de orden. Att överföra ett verbalt samtal till skrift medförde oundvikligen tolkning 

och ibland uppstod svårigheter att återge samtalet. Fördelen att i analysskedet lättare få 

överblick genom utskrifterna, övervägde nackdelarna med transkribering (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Transkriberingar mailades till respondenterna för eventuella 

ändringar eller tillägg. Av hänsyn till en av respondenterna mildrades ett ord, vilket 

gjordes utan att innehållet påverkades i någon större utsträckning. I mötet med ljudfilerna 

och under transkriberingarna växte nya vidare reflektioner fram. Vi strukturerade det 

insamlade datamaterialet efter de mönster och teman som upptäcktes. När respondenters 

berättelser står i centrum är ambitionen att synliggöra både likheter och olikheter i 

förskollärarnas yttranden, att snarare sätta berättelserna i relation till varandra än att 

jämföra (Polkinghorne, 1988). Med valet att göra en tematisk analys är det viktigt att, 

istället för att gå in i analysprocessen med förutbestämda teman, sortera data med en 

lyhördhet för det som respondenterna betonar i sina berättelser (Löfgren, 2014). De första 

läsningarna av utskrifterna gjordes noggrant men öppet, och spontana tankar noterades i 

marginalerna. Sedan läste vi materialet mer fokuserat, och sökte efter uttalanden och 

tankar som respondenterna verkade vilja betona utifrån studiens forskningsfrågor. För att 

skapa struktur skrev vi ner nyckelord som kunde anas som mindre teman, och använde 

färgpennor för olika områden som återkom. Vi fick påminna oss om att hålla 

forskningsfrågorna och syftet i centrum. Genom reflektion, mind-maps och upprepade 

läsningar så växte större teman fram, och lämpliga citat och delar valdes ut.  

Vi finner stöd i att valet av analysmetod passar studiens syfte då Håkan Löfgren (2014), 

lektor i pedagogiskt arbete, skriver att tematiska analyser kan ”vara särskilt bra om man 

studerar flera olika människors berättelser och vill se hur de förhåller sig på olika sätt till 

samma fenomen.” (s. 52). Bruners formuleringar kring tolkandet av berättelser bidrar 

också till sättet att genomföra studiens analys: 

Och tolkningen av en viss berättelse utesluter inte andra tolkningar. Berättelser och deras 

tolkningar har att göra med mening och mening är alltid mångtydig. (Bruner, 2002, s. 

113) 

De teman som framträdde genom analysen av vårt material var: Allas lika värde då ger 

omsorg om andra nu, Förståelse som drivkraft i komplexa möten och Föränderlighet 

leder till både professionell och privat utveckling. 
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5. Resultat 

Studien syftar till att ta del av förskollärares berättelser om de motiv och drivkrafter de 

uttrycker om arbetet på mångkulturella förskolor. I detta kapitel presenteras studiens 

resultat under följande rubriker: Allas lika värde då ger omsorg om andra nu, Förståelse 

som drivkraft i komplexa möten och Föränderlighet leder till både professionell och 

privat utveckling. Kapitlet innehåller rikligt med citat från de intervjuade förskollärarna 

för att det är deras uttryck som är centrala för studien. 

 

5.1 Allas lika värde då ger omsorg om andra nu  

Gemensamt för förskollärarna är att de uttrycker motiv och skäl till varför de valt att 

aktivt söka sig till, eller att stanna kvar på en mångkulturell plats, som går att härleda till 

deras person och bakgrund. Förskollärarna beskriver sina tidiga erfarenheter och värden 

som överensstämmande med de förändringar som skett på deras arbetsplatser. Kim 

berättar att hens uppväxt har präglats av alla människors lika värde genom adoptivsyskon 

och föräldrars yrkesval. Hen har från barnsben fått möta människor med annan bakgrund 

och uttrycker att det sitter djupt inom hen än idag: 

Allas lika värde har jag fått höra sen jag var liten, min föräldrar har stått för den biten 

och… det handlar inte bara om människor från andra länder [...] sen har man ju alltid känt, 

ja, det får inte vara någon skillnad på mina systrar för deras hudfärg eller så i skolan eller, 

det har jag fått med mig sen jag var fyra år när min ena syster kom, första syster kom. Så 

det är inte så konstigt. Jag har det ju någonstans i… i min ryggmärg. 

 Ilon beskriver hur hen alltid känt omsorg för andra människor: 

Jag har nog alltid varit lite ta hand om… eller inte tycka synd om men… Just det här att 
lyfta andras egenskaper, att det är viktigt. 

Love ser sig själv som ett barn ”som lekte med alla”. Hen har lätt fått kontakt med andra 

och alltid känt en omsorg och ett intresse för alla barn, vilket har gjort att hen tidigt mötte 

olikheter. Billie uttrycker att hen tidigt diskuterade samhällsfrågor med sina föräldrar och 

att det har påverkat hen som utvecklat ett samhällsintresse. Billie ville därför som ung 

arbeta på en plats där hen kunde göra skillnad: 

Man möter ibland på människor som har fördomar mot andra kulturer eller mot andra 
invandrargrupper eller så där då och då känner jag att jag har inte så mycket sånt där och 
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därför skulle… kände jag det är bättre att jag jobbar här än någon annan […] jag har inte 
känt mig liksom… främmande för det eller rädd för att göra det på något sätt utan… men 
jag tycker att jag är en relativt fördomsfri människa. 

 

5.2 Förståelse som drivkraft i komplexa möten 

I samtalen med förskollärarna blev möten ett centralt tema. Att mötas beskrivs av alla 

fyra som en av drivkrafterna i deras arbeten och liv, men på olika sätt. Dels talas det om 

förskolan som en mötesplats, men också om vad de själva vill bidra med och vad de 

själva får i mötet med människor och kulturer.  

Love berättar om sin önskan att förskolan ska vara en plats för möten som präglas av 

respekt för olikheter. Det är verksamheten som ska omformas snarare än barnen som är 

en del av den, och barnen ska få möjligheter att möta nya relationer och positiva 

erfarenheter. Hen menar att: ”Vi ska alla mötas här, och här ska ingen bråka för du är den 

du är”. Ilon och Billie talar om att de vill verka för förskolan som en vänlig och 

välkomnande miljö för alla. Även Kim beskriver förskolan som en plats där möten sker 

med hela familjerna, men med en annan infallsvinkel: 

Mycket det är det ju, det är en drivkraft absolut och så att… att få hela familjen lite att 
förstå det svenska, vår svenska kultur och samhället och hur det är att faktiskt leva och 
bo här. Att man är ett första stöd för många. 

Som en första kontakt för många familjer menar Kim att relationerna blir längre och 

djupare:  

Slarvigt uttryckt så är man behövd på ett… härligt sätt […] alltså jag har svenska 
föräldrar med, dom hejar men dom har sitt kontaktnät, dom har allt det här. Dom här 
människorna har inte kontaktnätet, har kanske inte sina anhöriga i närheten, mycket så 
och då blir vi en betydande, man blir betydande. 

Förskollärarna talar även om sitt förhållningssätt i mötet med olikheter och kulturer. Alla 

förskollärarna uttrycker ett intresse för både kulturer och människor och en vilja att möta 

alla människor som är kopplade till verksamheten. Ilon och Kim uttrycker sig om viljan 

de har att utveckla en förståelse för andra människor och kulturer:  

Ju mer nyfiken man är, på ett positivt sätt då… ju mer kunskaper får du ju och med 
kunskaperna får du en förståelse… 

Det här intresset och förståelsen har alltid funnits, den någonstans driver mig att jag vill 

ha förståelse.  
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Vikten av att ha modet att våga fråga och prata kring olika kulturella företeelser betonar 

båda. Om de lyckats bygga upp en relation präglad av tillit och ett trevligt bemötande blir 

det lättare att få till ett möte som präglas av dialog och öppenhet även kring de eventuella 

krockar som ibland uppstår. Billie resonerar kring mötet med likheter och olikheter:  

Läroplanen fostrar inte sverigedemokrater. Har man en utbildning så, då… som 
förskollärare då måste man ta ställning på något sätt. 

Billie beskriver, vilket även Kim gör, behovet av att stå för styrdokumentens värdegrund. 

Hen uttrycker också en önskan om att i mötet med andra uppleva samstämmighet kring 

alla människors lika värde, men betonar att hen måste förhålla sig till dem som inte delar 

de värdena: 

Alla människor ska ju ha samma värde, även om dom har olika religioner eller luktar lite 
illa eller även om man är sverigedemokrat så får man ju förhålla sig, om man har en 
förälder som är sverigedemokrat, då får man förhålla sig till det och det har vi ju haft 
[…] Jag försöker ju ha dom där glasögonen då man försöker hitta rätt istället, olikheterna 
är ju också berikande så det behöver inte vara likheter heller. 

I berättelserna framkommer även tankar om vad mötena på den mångkulturella förskolan 

ger förskollärarna. Det positiva bemötandet från både barn och vårdnadshavare beskrivs 

som en drivkraft: 

När man möter föräldrar som ler och pratar varmt om förskolan och barn som man får 
kramar av eller så va, det är ju det man får…. Det är ju det man lever på lite grann. 

Mer specifikt vad mötena gör med förskollärarna berör Kim: 

Men andra människor, och det säger kollegor till mig också, att man tänker i huvudet: 
hur tänker, hur tänker du, kan du inte förstå hur… vad hade du själv gjort. Vi, alltså, vi 
kan ju relatera till vad dom här människorna har varit med om, medans andra kanske inte 
kan det på samma vis. 

I flera av samtalen har det framkommit att förskollärarna upplever att de vuxit som 

människor genom de möten som de är med om. Gemensamt är att alla talar om att i mötet 

har deras engagemang, förståelse och kunskap vuxit tack vare det intresse och den 

önskan de bär på om att förstå: 

Det tror inte jag, att jag hade tagit reda på så mycket om andra… andra kulturer, andra 
religioner om jag inte hade haft, liksom konfronterats med och så… då hade det mer 
glidit förbi […] Men hade jag inte mött så många människor från andra kulturer så hade 
jag inte, inte fått, fått den insikten då, och kunskapen då. 

Love berör också att mötet med mångkultur ger något, hen talar om det som något alla 

behöver: 
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Det kan jag ju fundera över varför är jag inte med och integrerar mera till exempel […] 
Samtidigt så tänker jag att jag har det varje dag jag gör något varje dag, men det finns ju 
dom som dom som kanske inte möter dessa människor, som engagerar sig och då tänker 
jag att dom behöver ju det mycket mer, men det kanske är för att rannsaka mig själv. 

 

5.3 Föränderlighet leder till både professionell och privat 

utveckling 

I samtalen med förskollärarna framgick det att en drivkraft de uttrycker sig om är de 

förändringar som ständigt sker. Verksamheten, barngruppen, kollegorna och det egna 

förhållningssättet är i ständig rörelse.  

I analysen av samtalen framkommer att de förändringar som sker på förskolorna gör att 

förskollärarna måste ompröva sina arbetssätt. Love ser detta som något som gör att hen 

strävar framåt: ”jag kan aldrig stå still, för jag får hela tiden något nytt dilemma”. Hen 

beskriver även en viljan att förstå hur barn lär, och att koppla samman erfarenheter med 

en vetenskaplig grund som en drivkraft. När arbetssätten omprövas är det barnens bästa 

som står i fokus och Ilon berättar:  

Man kommer på arbetssätt och metoder hela tiden som gynnar barnen […] det byter barn 
och familjer, det byter pedagoger, man får hela tiden göra nya kullerbyttor och hamna på 
nya sätt att tänka. [...] Jag har valt att stanna kvar på grund av att jag känner själv att jag 
blir så rik av att ta del av andras kulturer och jag känner att jag växer som människa. 

För Kim blir den kunskap hen utvecklat under åren en anledning till att stanna kvar: 

Orkar man vara kvar säger en del, jag känner bara vart ska jag vara när jag inte är här… 
För alltså det är ju här jag har min kompetens. Jag har en otrolig kompetens i det här nu 
efter 30 år och… tycker det är roligt och intressant. 

Arbetssätten har under åren mejslats fram av förskollärarna och deras kollegor. 

Gemensamt för både Kim och Ilon är att de berättar om deras första yrkesverksamma år 

som en tid då de utarbetade metoder och ett gemensamt förhållningssätt i arbetslaget. 

Kim berättar om hur roligt och utvecklande de första åren var och Ilon belyser en 

kollegas viktiga inflytande på både hen och arbetsmetoderna samt lyfter fram hur viktigt 

det är att ha likasinnade kollegor: 

Det gör ju också sin del, pedagogerna som jobbar, för det är lätt när det kommer nya 
pedagoger som inte har med sig erfarenheter att det… stannar upp, det man har jobbat 
upp dalar fort […] det är en nackdel när man byter för mycket personal då som inte... 
kanske väljer att jobba här för att det är en mångkulturell förskola. 
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Alla förskollärare berättar om hur deras förhållningssätt, normer och egna kulturer är i 

ständig rörelse. Bille menar att hens kunskaper och intresse kring andra kulturer har vuxit 

och Kim berättar att hen har formats i dessa möten: 

Jag tror att jag har andra ögon än vad många andra har. Men det tror jag att det formats 
av min yrkesroll och mitt engagemang och mitt sätt, min människosyn. 

Ilon beskriver hur hens förhållningssätt och förståelse utvecklas: 

Man hittar likheterna också, man söker inte bara en massa olikheter… och att man är 
nyfiken på andra människor och andra kulturer överhuvudtaget… att man inte som vi 
pratade om det där med normer, att så här är det och så här ska det alltid vara, utan att 
man är föränderlig själv också. 

Det som återkommer i samtalen med förskollärarna är hur de förändrar sitt sätt att tänka 

om kulturer. Love beskriver hur hen drivs av en vilja att utmana sig själv: 

Jag vill lägga till interkulturalitet och transkulturalitet så jag försvårar det lite och inte 
bara gör det jag kan. Jag måste ta reda på mer, och då pratar jag om interkulturalitet som 
att bygga broar mellan människor. Transkulturalitet är ju att man korsar lite och bygger, 
man förändrar sin kultur lite, man tar in nya kulturer och då förändrar du och korsar nya. 
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Diskussionskapitlet inleds med en resultatdiskussion, sedan reflekteras det över några av 

studiens metodiska val. Till sist ges uppslag till möjlig vidare forskning. 

 

6.1 Resultatdiskussion 

Utifrån studiens syfte, att skapa kunskap om vilka motiv förskollärare uttrycker kring 

arbetet på mångkulturella förskolor, kommer vi här diskutera vårt resultat i relation till 

studiens bakgrundskapitel under tre olika rubriker.  

 

6.1.1 Att som förskollärare pröva sitt egna förhållningssätt kring olikhet och 

likhet 

Studiens fyra förskollärare arbetar på områden som idag benämns som mångkulturella. 

När förskollärarna beskriver hur de valt sin mångkulturella arbetsplats så kan vi se att det 

speglar de förändringar som samhället, på makronivå, genomgått under deras tid som 

yrkesverksamma lärare. De flesta av berättelserna målar upp den förändringen, dock på 

en mikronivå, hur platserna blivit mångkulturella, att de valt att stanna där eller att aktivt 

söka sig tillbaka. Det leder fram till studiens centrala frågor; Vilka motiv finns till att 

stanna? De värden de uttrycker i sin yrkesroll, är de kopplade till deras person?  

Förskollärarna beskriver olika motiv till sitt val av arbetsplats, men i materialet syns en 

gemensam koppling till tanken om allas lika värde. Alla fyra relaterar mångfald och 

olikhet med en samhälls- och människosyn som de burit med sig sen unga år. Vi kan i 

studiens empiri skönja att relationen mellan privata värderingar och de yrkesmässiga 

beskrivs av förskollärarna som sammanflätade. De talar om att förskollärare behöver ta 

ställning för värdegrunden, och att de upplever att deras egna värderingar speglar 

förskolans styrdokument. Även relationen mellan personliga och yrkesmässiga värden 

problematiseras på kollegialnivå. Förskollärarna talar om styrkan att ibland få vara en del 

av ett arbetslag med ett enat förhållningssätt. Arbetet upplevs svårare när kollegor inte 

delar engagemanget för platsen som mångkulturell och att nyfiket mötas över 

6. Diskussion 
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”kulturgränser”. Behovet av ett enat förhållningssätt uttrycks på både mikronivå av 

förskollärarna och på makronivå av Lorentz (2010).  

Att personlighet och sättet att verka i sitt yrke står i relation till varandra beskrivs alltså 

både av förskollärarna i studiens resultat och av forskning i bakgrundskapitlet i studien 

(Court, Merva, & Ornan, 2009; Holland, 1997; Roth, 2005; Tarman & Tarman, 2011). 

Visar det att vilka personliga motiv och skäl förskollärare bär är av vikt? Och om det är 

viktigt; hur motiveras alla förskollärare att inta ett interkulturellt förhållningssätt? Vi tror 

att förskollärarutbildningen kan spela en viktig roll för vilket förhållningssätt till 

mångfald framtida förskollärare kommer ut i arbetslivet med. Genom att under 

utbildningen inspirera och stötta studenter att utveckla ett tryggt förhållningssätt till 

likheter och olikheter, kan en öppenhet och en blick som prövar det invanda och 

självklara bundet till sin egen kultur utvecklas. Kanske kan den positiva nyfikenheten 

studiens intervjuade förskollärare uttrycker då återfinnas hos fler i framtiden.  

 

6.1.2 Att som förskollärare både få berika och berikas i kulturmöten 

I studiens resultat uttrycker förskollärarna möten som en central drivkraft. I den 

forskning som belyses i studien beskrivs möten som hjärtat av vad interkulturalitet 

handlar om (Lahdenperä, 2004; Lorentz, 2007; Skans, 2011). Ett exempel på detta är: 

Möten mellan människor med skilda sociala, kulturella och sociokulturella bakgrunder 
är som oftast det centrala, det viktigaste men det är också det besvärligaste och det 
svåraste. Möten sker mellan både personer, individer, grupper och företeelser, 
institutioner eller kulturer (Lorentz, 2007, s. 130). 

Mötena blir en interkulturell process när empati och öppenhet finns med, och det 

förgivettagna omprövas (Södertörns Högskola, 2014). En interkulturell intention kan 

skönjas i materialet. Den uttrycks i viljan att skapa möten präglade av respekt, i viljan att 

lära och att förstå av den andre. Men vem är det som beskrivs bli berikad av de 

interkulturella mötena? Är det bara nyfikenheten på något nytt och annat som behöver 

stillas hos förskollärarna? I förskollärarnas berättelser framträder mötena både som något 

som de själva växer av och som tillfällen där de kan bidra med något. Vi tänker att det i 

talet om att vilja göra skillnad, att vara ett första stöd och känslan av att vara behövd, kan 

anas att förskollärarna uttrycker att de bär på något som de kan och vill ge vidare. I 

datamaterialet ryms flertalet berättelser om möten där kulturella erfarenheter både 
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krockat, mötts och förändrats. I bakgrunden beskrivs hur förskolans kulturella uppdrag 

kan ses som dubbeltydigt, där en motsättning kan upplevas mellan att förmedla det 

svenska arvet med mångfaldsvärdet (Björk-Willén, Gruber & Puskás, 2013). Kanske 

förskollärarnas bidragande del i mötena ofta handlar om att deras egna kulturella 

tillhörighet i mångt och mycket tillhör majoritetskulturen i samhället. De bär på 

kunskaper och erfarenheter som kollegor, barn och vårdnadshavare från olika kulturer 

kan få ett berikande utbyte av. Motsätts värdet av mångfald om vi som förskollärare 

synliggör våra egna kulturella bakgrunder? Vi tror att med en positiv nyfikenhet kan det 

bli möjligt att i interkulturella möten både få vara den som berikar och berikas. 

 

6.1.3 Att som förskollärare vara i rörelse  

I resultatet framkommer att förskollärarna beskriver det föränderliga som en drivkraft. 

Att ständigt vara i rörelse ger dem en chans till att dels utveckla verksamheten och dels 

utvecklas personligen. Rörelsen uttrycks av flera av dem som en av anledningarna till att 

de valt att stanna kvar på mångkulturella förskolor. 

Lorentz (2010) forskning har visat att det inte finns ett generellt mångkulturellt arbetssätt, 

och det beskrivs som en svårighet enligt förskollärarna i hans studie. Anmärkningsvärt är 

att denna studies resultat visar att det är just möjligheten till att få vara i utveckling som 

beskrivs som en drivkraft i det mångkulturella arbetet. Forskning i studiens 

bakgrundskapitel beskriver flexibilitet och föränderlighet, att våga pröva och skapa nya 

vägar i sitt arbetssätt, som framgångsfaktorer i lärares mångkulturella arbete (Banks, 

2010; Borgström, 2004; Lahdenperä, 2010; Lorentz, 2007). Om det på nationell nivå 

utformas tydligare riktlinjer om hur mångkulturell verksamhet på förskolorna ska 

bedrivas, kommer då engagemanget och drivkraften avta när arbetssätt och metoder blir 

mer styrda? En förhoppning, från vår sida, är att om sådana riktlinjer kommer så är de 

utformade på ett sådant sätt att den föränderliga drivkraften fortfarande får utrymme. 

En av studiens forskningsfrågor är vilken relation förskollärarna beskriver mellan privata 

och yrkesmässiga värderingar kring mångfald. I studiens resultat talar förskollärarna om 

att de tack vare mötena på sina arbetsplatser kan relatera till olika människor, och byta 

perspektiv i frågor kopplade till kultur. Förskollärarna beskriver hur deras normer och 

kunskaper är i ständig rörelse, och att det märks i mötet med människor både i privatlivet 
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och yrkeslivet. Resor och besök hos förskolebarnens familjer nämns som exempel på 

tillfällen de kan möta och betrakta människor i deras göranden. Förskollärarna kopplar 

sedan det till kulturella krockar som de tidigare upplevt och ser på dem med nya ögon, 

med en annan förståelse och förändrade kulturella kunskaper. Arbetsplatsens påverkan på 

förskollärarna framträder tydligt i materialet samtidigt betonar Roth (2005) att lärarnas 

egna värderingar i sin tur påverkar arbetsplatsens förhållningssätt och kulturella miljö. Vi 

uppfattar att det i studiens resultat framgår att förskollärarna beskriver relationen mellan 

privata och yrkesmässiga värderingar kring mångfald som en komplex och mångsidig 

relation, där det också finns en växelverkan mellan det privata och yrkesmässiga.  

Skans (2011) beskriver hur samhället ständigt är i rörelse, och problematiserar hur 

skolväsendet och dess lärare riskerar att inte följa med:  

I ett ständigt föränderligt samhälle är det problematiskt att morgondagens medborgare 
ska utbildas i dagens utbildningsinstitutioner av dem som utbildats i gårdagens samhälle. 
(s. 11) 

Vi tolkar detta som en utmaning att förena makronivåns föränderlighet med mikronivåns 

erfarenheter, att rörelsen riskerar att stanna upp och då inte kunna förbereda barnen för 

det som ligger framför dem. Vi kan dock i studiens resultat skönja hur förskollärarna 

tillskriver sina rika erfarenheter vikt och fördelar, utan att motsätta sig strävan av att vara 

i ständig rörelse. Både föränderlighet och förkovran, tillsammans med en kompetens som 

utvecklats över tid, uttrycks som drivkrafter och som en naturlig del av läraryrket. 

 

6.2 Metoddiskussion 

Studiens valda metod, att genomföra semistrukturerade intervjuer, tror vi haft både 

fördelar och nackdelar. Den öppna formen av intervju, som låg nära ett samtal, 

genererade ett material som oftare gled ifrån studiens syfte än vad vi tror att ett mer 

begränsande tillvägagångssätt hade gjort. De öppna samtalens fördelar menar vi 

övervägde nackdelarna. Framförallt tror vi att vald metod möjliggjorde för den typ av 

samtal där vi fick ta del av förskollärarnas beskrivningar av ett komplext område fyllt 

med normer och värderingar.  

De fyra samtalsintervjuerna gav ett rikt material att analysera utifrån studiens syfte att 

skapa kunskap om vilka motiv förskollärare uttrycker kring valet att arbeta på en 
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mångkulturell förskola. Respondenterna har gett både av sig själva och av sin tid till oss 

och därför har det känts viktigt att under arbetets gång försöka behandla deras berättelser 

med respekt. Det är dock är svårt att bortse från det som Kvale och Brinkmann (2014) 

benämner som maktasymmetri, vilket innebär att det naturligt i forskningsprocessen finns 

en skev maktfördelning. Forskarna har tolkningsföreträde av respondenternas berättelser 

och det bör ses som en förmån att få göra det (a.a.). Genom att redogöra resultatet med 

många citat från berättelserna försöker vi sträva mot att återge det sagda så nära som 

möjligt den kontext det sas i. Detta med förhoppningen att inte göra eller möjliggöra för 

tolkningar långt ifrån dess ursprungliga sammanhang. Även i intervjusituationer är 

maktasymmetrin närvarande (Brinkmann & Kvale, 2014) och vi försökte att mildra det 

genom att vara tydliga med att det var respondenternas tankar och berättelser som skulle 

stå i fokus. För att inte stärka vår roll och respondenternas utsatthet tänkte vi även på hur 

vi placerade oss i rummen och att det bara var en av oss som hade huvudansvaret för 

samtalen. 

De förskollärare som deltagit i studien har alla lång erfarenhet och ett engagemang som 

varit bestående över tid. Genom studien tar vi del av några förskollärares berättelser om 

deras motiv till att arbeta på mångkulturella förskolor. Vi har i vår tur försökt beskriva 

deras beskrivningar, därför är resultatet inte ett försök till en allmängiltig tolkning eller 

sanning om alla förskollärares upplevelser. I efterhand är vi nyfikna på hur vårt resultat 

hade påverkats av ett urval där även förskollärare utan lika lång arbetslivserfarenhet 

ingått. 

 

6.3 Vidare forskning 

I arbetet med studien har många nya frågor och funderingar väckts hos oss gällande 

mångkulturalitet och interkulturalitet. I vår empiri, har tendenser att främst beskriva 

vårdnadshavarna som den andra parten i kulturella möten setts. Det väcker frågan om i 

vilken mån förskollärare ser barnen som aktiva kulturbärare och kulturskapare? Det hade 

varit intressant att undersöka vidare. 

I bakgrundskapitlet presenteras professor Alan Banks (2010) modell om vad hans studier 

visat är mångkulturella kunskaper en lärare behöver utveckla. Vi tror att det hade varit 

givande att genomföra en intervjustudie kombinerat med observationer utifrån Banks 
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modell, för att undersöka på vilket sätt de olika kunskaperna kan skönjas i undervisning. 

Att med hjälp av Banks modell synliggöra och problematisera konkreta exempel på hur 

mångkulturella arbetsmetoder kan se ut, tror vi skulle bidra till nya kunskaper. 

Vi ser också att det är några år sedan den forskning som gjorts om lärarutbildning och 

interkulturalitet genomfördes, därför skulle det vara relevant att undersöka i vilken mån 

förskollärarstudenter idag upplever sig förberedda för mötet med mångkultur och 

interkulturell pedagogik. Vi ställer oss frågan; hur förberedda är vi? 
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

Syftet med denna uppsats är att ta del av några förskollärares tankar kring valet att arbeta 
på multi-etnisk förskola. Vi vill undersöka vilka drivkrafter och motiv som förskollärare 
som brinner för integrationsuppdraget/interkulturell pedagogik i multietnisk 
förskola/segregerat samhälle beskriver sig ha. 

Frågeställningar 
1. Vad ligger bakom valet att arbeta på en multi-etnisk förskola som av en del forskning 
beskrivs som utmanande?  
2. Vilket samband beskriver förskollärarna mellan ett privat och yrkesmässigt 
engagemang kring interkulturalitet? 

Inledning 
- Inled kort med vårt syfte, och vårt personliga intresse i frågan.  

-Vi informerar om inspelning, frivillighet och avidentifiering (samtyckesbrevet), 

-Vi kommer att skicka transkriberingen till dig för att ge möjligheten att göra tillägg eller 
utveckla. 

-Vi är ute efter ett samtal, och en berättelse mer än någon typ av objektiv sanning. En av 
oss kommer att delta mer i samtalet, och den andra lyssna och skriva lite noteringar. Att 
detta är ett samtal! Ta god tid på dig, inte bråttom, resonera gärna dina tankegångar, fråga 
igen, och gå tillbaka om du kommer på något… 

-Du har rätt att avbryta intervjun/samtalet om du känner att du vill göra det. 

-En del av våra frågor kan kanske upplevas som närgångna/personliga, du får själv känna 
dig fri att släppa in oss hur mycket eller lite som du vill. 

 

TEMA 1: Val av arbetsplats 

-Hur länge har du arbetat som förskollärare? Har det varit på olika typer av förskolor? 

-Hur kommer det sig att du började arbeta i en mångkulturell miljö? Varför? Medvetet 
val utifrån dåvarande arbetsmarknad), Var det mångkulturellt från början? 

-Var och är det självklart för dig? Hur tror det kommer det sig att du stannat kvar?  

-Har dina tankar kring valet att arbeta här förändrats över tid? 

-Vi har mött förskollärare som uttrycker att mötet med mångfald är avgörande i valet av 
arbetsplats. Vi har hört utsagor som ”Jag skulle inte kunna tänka mig att jobba någon 
annanstans än på en mångkulturell förskola” Vad tänker du kring detta? 

-Vad tror du att ditt arbete här kan ge som du inte hade kunnat få/ge på en förskola där 
majoriteten av barnens vårdnadshavare är födda i Sverige? 

 



	  

	  

TEMA 2: Drivkraft, engagemang och värden 

-Utifrån den plats du har valt att arbeta på, vilka är dina drivkrafter som förskollärare? 
Följdfrågor utifrån vad de svarar: Utifrån barnet/individen, samhällsgärning/integration, 
empati eller för sin egna personliga tillfredställelse. Plikt/omsorg. Yrket som kall. 

-Vart tror du ditt engagemang kommer ifrån? 

-Finns det något speciellt som du tror har påverkat ditt engagemang? 

-Skulle du säga att det finns en relation mellan ditt yrkesengagemang, för interkulturalitet 
och mångfald, och dina privata värderingar? Hur? 

-Vi tänker att något händer med oss i mötet med människor. Hur tänker du att du 
personligen har formats i mötet mellan många kulturer? Engagemanget uppstått i mötet 
med människor här eller fanns det innan? 

Avslutning 
-Är det något du vill utveckla eller lägga till? 

 

 

 



	  

	  

Bilaga 2 

 

 

Samtycke för vuxen till deltagande i studentforskning 
Förskollärarutbildningen – Examens arbete (LEXP16v16) – Våren 2016 

Anna Karin Jakobsson och Sarah Ståhlgren genomför en studie i kursen Examensarbete inom ramen 
för förskollärarprogrammet vid Jönköping University. Övergripande fokus i studien är att undersöka 
pedagogiska och didaktiska frågor rörande förskolans policy och praktik. Mer specifikt handlar denna 
studie om att ta del av några förskollärares tankar kring valet av att arbeta på mångkulturell förskola. 
Vi vill undersöka vilka drivkrafter och motiv som förskollärare som brinner för 
integrationsuppdraget/interkulturell pedagogik i multietnisk förskola/segregerat samhälle beskriver 
sig ha.  

Anna Karin Jakobsson och Sarah Ståhlgren genomför denna studie i syfte att (a) bidra till kunskap 
om förskolan och dess verksamhet; (b) få erfarenhet av att genomföra empirisk forskning inom 
utbildning och undervisning; och (c) fullgöra kraven för att bli examinerad från 
förskollärarprogrammet på Högskolan för Lärande och Kommunikation vid Jönköping University. 

Om du accepterar att delta i denna studie kommer du att bli tillfrågad om att delta i en eller flera av 
följande aktiviteter: 

____ Delta i en intervju/intervjuer relaterat till forskningsämnet. 

All information som genereras kommer att anonymiseras vilket garanterar att du inte kan bli 
identifierad. Dessutom kommer all information som genereras förvaras på ett säkert sätt som 
förhindrar att det försvinner t ex genom stöld.  

Du har din fulla rätt att avbryta deltagande samt att ta tillbaka samtycke när som helst och utan några 
påföljder.  

Om du har frågor gällande den här undersökningen och/eller ditt deltagande, vänligen kontakta: 
studenten: Anna Karin Jakobsson (jaan13aj@student.ju.se) 
kursansvarig, Robert Lecusay (robert.lecusay@ju.se)  
examinator, Monica Nilsson (monica.nilsson@ju.se) 

Om du accepterar att delta, vänligen skriv under nedan. 

Deltagarens kontaktinformation, telefon och/eller email: ___________________________ 

________________________________ 
Datum 

________________________________ ________________________________ 
Deltagarens signatur  Studentens namn  

________________________________ ________________________________ 
Namnförtydligande  Namnförtydligande 

 


