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Sammanfattning 
Inledning 
Forskning kring den interkulturella pedagogiken redogör för möten mellan individer och 
grupper. Det är en hög grad ett förhållningssätt med didaktiska val och medvetenhet kring 
barn kulturella bakgrunder. Den teoretiska utgångspunkten i denna studie är Sociala 
representationer där vårt tänkande påverkas av den miljö vi befinner oss i. Sociala 
representationer är symboliska och kommer till uttryck genom artefakter, visuella bilder, icke 
lingvistiska ljud och ord och det ligger till grund för vår verklighet. Förskollärarens uppdrag 
är att bevara kulturarvet samtidigt som mångkulturella barn ska integreras i förskolans 
verksamhet. Förskollärarens dilemma blir att balansera dessa i en verksamhet för varje enskilt 
barn. 
Syfte 
Syftet med den här studien är att undersöka hur förskollärare resonerar om interkulturell 
pedagogik i förskolan. 
Metod 
Studien har använt en kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer. Sammanlagt 
har sju förskollärare deltagit i ljudinspelade intervjuer på tre förskolor.   
Resultat 
Resultatet har delats in i 2 huvudrubriker, Interkulturellt förhållningssätt som språklig och 
kulturell inkludering och Hur kultur symboliseras i miljön. Det framkommer i resultatet att 
förskollärarna i studien arbetar med interkulturell pedagogik på en rad olika sätt. Framförallt 
handlar det om att uppmärksamma och förbereda barn att möta andra kulturer. Till en stor del 
är språkutveckling en omfattande del i det interkulturella förhållningssättet men tillika så 
beskriver förskollärarna att det handlar om en öppenhet och respekt för mångkulturella 
familjer. Avslutningsvis beskriver förskollärarna att föräldrasamverkan är en viktig del i hur 
de väljer att representera och symbolisera kulturer i förskolan.  
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1. INLEDNING 

Dagens Sverige består av kulturer från alla världens hörn. I förskolan ser det inte annorlunda 
ut. År 2016 var 88,8 % av barnen med utländsk bakgrund, i åldern 4-5 år, inskriven i 
förskolan (Skolverket 2016). Förskollärare möter idag en alltmer mångkulturell barngrupp. 
Letzén (2017, ss. 30-31) beskriver utifrån sina erfarenheter som förskollärare att förskolan ska 
representera det svenska samhället. Hon beskriver att vara förskollärare innebär ett stort 
ansvar att skapa en verksamhet där alla blir sedda och känner sig välkomna. Därför kan ett 
interkulturellt förhållningssätt vara till nytta för förskollärare i mötet med barn, oavsett 
kulturell bakgrund. Trots att Sverige blivit ett mångkulturellt samhälle innebär det inte 
automatiskt att alla människor kommer att uppleva det som en positiv upplevelse (Letzén 
2017, s. 25). Vart människor än vänder i vårt samhälle är det mycket som kan upplevas 
annorlunda mot det som personen är van vid från sin egen kultur. 
 
Förskolan har ett uppdrag med att ge barn redskap för att fungera i ett internationaliserat 
samhälle. Detta innebär bland annat att öka medvetenheten om det egna kulturarvet samt 
förmågan att kunna sätta sig in i andras kulturer. Det handlar även om att ge barn möjlighet att 
utveckla en flerkulturell tillhörighet (Lpfö 98 rev. 2016, s. 6). Under vår verksamhetsförlagda 
undervisning (VFU) har vi upplevt och noterat att det material som erbjuds till barnen inte 
nödvändigtvis återspeglar den barngrupp som finns i verksamheten. Det fick oss att fundera 
över hur förskollärare förhåller sig till detta och hur det kommer sig att materialet i regel 
endast visar upp en typ av kultur, vanligtvis den svenska? Vi är medvetna om att barngruppen 
är föränderligt i större utsträckning än vad material är. Vi är även medvetna om att det kan 
finnas ekonomiska förutsättningar som styr inköp av förskolans material. Thörner (2017, s. 
145) belyser att förskollärare utmanas att lösa förskolans ekonomiska problem för att kunna 
genomföra pedagogiska intentioner. 
 
Ett dilemma för förskolan är att bevara kulturarvet både för etniskt svenska barn och 
mångkulturella barn.  
 

“Medvetenhet om det egna kulturarvet och delaktighet i andras kultur ska bidra till att barnen utvecklar 
sin förmåga att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar. Förskolan kan bidra till att barn 
som tillhör de nationella minoriteterna och barn med utländsk bakgrund får stöd i att utveckla en 
flerkulturell tillhörighet.” (Lpfö 98 rev. 2016, s. 6) 

 
Det är ett dilemma eftersom förskolläraren ska respektera etniskt svenska familjer och 
mångkulturella familjers traditioner samtidigt som förskolläraren ska forma en verksamhet 
som är till för alla. Läroplanens relativt omfattade mål där förskolläraren ska ta hänsyn till 
både det enskilda barnet, vårdnadshavare samt strävansmål gör att det blir komplext att få in 
allt i en verksamhet utan att något faller åt sidan eller tar för stor plats.  
 
Enligt Skans (2011, ss. 40-41) är en interkulturell pedagogik ett förhållningssätt och ett aktivt 
didaktiskt val. Elmeroth (2008, s. 119) förklarar samtidigt att det interkulturella 
förhållningssättet är en tillgång och resurs för verksamheten och barnens lärande. Dalgren 
(2012, s. 155) beskriver ett monokulturellt förhållningssätt och att det innebär att den egna 
kulturen blir en referensram och det vi värderar som normalt till skillnad från det 
interkulturella som betonar våra olikheter som en tillgång. 
 



 

 

Vi upplever att den interkulturella pedagogiken är ett fenomen som ligger i tiden, vårt 
samhälle växer till stor del på grund av den ökande invandring som skett under de senaste 
åren. Som förskollärare behövs kunskaper om en interkulturell pedagogik för att möta barn 
rättvist i den kultur de tillhör och kommer från. Känslan av sig själv och att kunna se sig själv 
och sin kultur är viktigt. Vi lever i ett mångkulturellt samhälle, vilket speglas i förskolans 
verksamhet. Läroplanens mål är många och omfattande. En interkulturell pedagogik kan vara 
ett sätt att närma sig vårt mångkulturella samhälle och förankra det i förskolan.  
 

2. SYFTE 

Syftet med den här studien är att undersöka hur förskollärare resonerar om interkulturell 
pedagogik i förskolan. 

2.1 Frågeställningar 

Hur resonerar förskollärare om interkulturellt förhållningssätt? 
 
Hur beskriver förskollärare barns kulturer i verksamhetens fysiska miljö? 
 
  



 

 

 
 

3. BAKGRUND 

I den här delen kommer vi att beskriva vad Interkulturell pedagogik är enligt tidigare forskning. 
Vi kommer även redogöra för hur en interkulturell lärandemiljö kan se ut. 
Kultur är ett skiftande begrepp. Det varierar beroende på perspektiv och sammanhang och gör 
att gränser blir svåra att definiera. Allt som har med samhället att göra är kultur och det är något 
kollektivt. Vi identifierar oss tillsammans och utifrån något gemensamt och det är vad som blir 
vår kultur (Ljungberg 2005, s. 41). Det interkulturella är en metod för att människor ska kunna 
mötas i det mångkulturella (Skans 2011, ss. 40–41). 

3.1 Interkulturell pedagogik 

Interkulturell pedagogik är ett begrepp som uppkom under 1970 talet. Det påbörjades 
diskussioner inom FN att det genom utbildning skulle skapas en pedagogik där lärare tog 
tillvara på människors olika kulturella och etniska bakgrunder och såg detta som en tillgång. 
Syftet med att uppmärksamma och undervisa om olika kulturer var en fredshandling, detta 
skulle bidra till att människor fick större förståelse kring varandras olikheter (Lunneblad 
2006, ss. 24–25). I Sverige kom den interkulturella pedagogiken till på grund av att den 
pedagogiska praktiken behövde anpassas till det ökande antalet elever som kom från en annan 
kultur eller som pratade ett annat modersmål än svenska (Goldstein-Kyaga och Borgström 
2009, s. 7). 
 
Den interkulturella pedagogiken är inte beroende av att samtliga deltagare är mångkulturella, 
Lorentz (2007, s. 98) beskriver snarare ett interkulturellt lärande där deltagarna oberoende av 
deras kulturella bakgrunder är delaktiga. Det blir en pedagogik som fokuserar på 
kunskapsförmedling utifrån en mångfald av kulturer, inhemsk och utländsk.  
 
Samhället vi människor lever i är i hög grad interkulturell, enligt Fjällhed (2012, ss. 43–44). 
Människor från olika kulturer möts varje dag i diverse sammanhang, vi är mångkulturella. 
Fjällhed belyser däremot att begreppet mångkultur inte säger något om relationerna mellan 
dessa människor. Så möter vi verkligen varandra? Fjällhed redogör för att det är genom ett 
interkulturellt förhållningssätt, interkulturalitet, som människor verkligen ser varandra. Skans 
(2011, ss. 40–41) beskriver att det interkulturella fungerar som ett sätt att möta det 
mångkulturella. Han redogör för att den interkulturella pedagogiken grundar sig i möten, inte 
bara mellan enskilda människor men även mellan grupper. Skans belyser i sin studie att det 
inte per automatik blir ett interkulturellt arbetssätt för att barn med annorlunda kulturella 
bakgrunder möts eller för att en verksamhet har en stor andel av mångkulturella barn. Han 
menar att det i grund och botten är ett förhållningssätt och ett aktivt didaktiskt val. Där 
förskollärarna är medvetna om barnens bakgrunder gällande bland annat etnicitet, modersmål 
samt kön. 
  



 

 

3.1.1 Interkulturellt förhållningssätt kontra monokulturellt 
förhållningssätt 

I den interkulturella pedagogiken finns det två begrepp, interkulturellt förhållningssätt och 
monokulturella förhållningssätt. Elmeroth (2008, s. 119) beskriver att ett Interkulturellt 
förhållningssätt bidrar till att lyfta varandras olikheter som något positivt. Barn som kommer 
från ett annat land bär med sig erfarenheter och kunskaper från sitt hemland. Det kan röra sig 
om musik, religion, språk osv. Det interkulturella förhållningssättet fungerar som en metod 
där denna kunskap ses som en tillgång och resurs för både verksamheten och barnets lärande. 
Lunneblad (2006, s. 25) beskriver att användandet av ett interkulturellt förhållningssätt kan 
leda till att stereotypiska bilder synliggörs, rasism och diskriminering förebyggs. Det är ett 
förhållningssätt som bygger på demokratiska värderingar. 
 
I motsats till det interkulturella förhållningssättet finns ett Monokulturellt förhållningssätt. 
Dalgren (2012, s. 155) menar att detta förhållningssätt grundar sig i att vi granskar omvärlden 
med vår egen kulturella referensram, det vill säga individens egen kultur. I och med detta 
förhållningssätt bidrar det till att den egna kulturen blir det som värderas normalt. Dalgren 
förklarar att detta förhållningssätt även kan förekomma hos verksamma förskollärare och 
visas sig i deras didaktiska val. Goldstein-Kyaga (2012, s. 28) förklarar att det monokulturella 
förhållningssättet bidrar till att språk och erfarenheter osynliggörs. 
 
Vi kommer i studien att använda oss av begreppet Interkulturellt förhållningssätt då syftet 
med studien är att undersöka hur förskollärarna resonerar om interkulturell pedagogik i 
förskolan. Interkulturellt förhållningssätt är en stor del i helheten som utgör pedagogiken. Det 
är även ett mer vardagligt begrepp än Interkulturell pedagogik och kommer därmed användas 
i den fortsatta studien samt under intervjuer. 

3.1.2 Betydelsen av en Interkulturell lärandemiljö 

Utifrån ett interkulturellt perspektiv kan en interkulturell lärandemiljö skapas. 
Skans (2011, s. 43) lyfter i sin studie fram vad som kännetecknas som en god interkulturell 
lärandemiljö. Han beskriver att det främst handlar om en miljö som ska fungera som en 
mötesplats för människor där kommunikationen bidrar till samförstånd och inte motsättning. I 
den interkulturella lärandemiljön finns det en interkulturell undervisning som Skans förklarar 
måste ta tillvara på det språk, kultur och erfarenhet, som dess deltagare besitter. Detta kan 
liknas vid ett interkulturellt förhållningssätt som tidigare nämnts. För att kunna främja arbetet 
med mångkulturella barn i förskola/skolans värld behöver förskolläraren både ha insikt om 
hur den egna kulturen påverkar sättet att undervisa samt vilka värderingar den egna kulturen 
tillför (Han & Thomas 2010). Det är när förskolläraren har förmågan att rannsaka sig själv 
och se hur den kulturen personen har vuxit upp i påverkar hur personen värdesätter 
egenskaper hos andra. Denna insikt gör att förskolläraren kan skapa en förståelse i mötet med 
barn från en mångkulturell bakgrund. 
 
Vidare beskriver Han och Thomas (2010) att förskolläraren kan dela in det interkulturella 
förhållningssättet i tre teman: Multikulturell medvetenhet, här beskrivs hur självreflektion över 
sin egen kulturella tillhörighet och vilka fördomar och värderingar som tillkommer i kulturen 
samt hur detta påverkar förskollärarens undervisning. Mångkulturell kunskap under denna 
kategori beskrivs hur viktigt det är att ha kunskap om barnets kultur och se till individen, 
alltså vilka normer som råder i familjen. Genom erfarenheter av att arbeta med ett 
interkulturellt förhållningssätt utvecklar även Mångkulturella färdigheter. Förskolläraren kan 



 

 

då skapa en miljö där alla barn känner sig välkomna och möts med samma höga förväntningar 
oavsett vilken kultur de tillhör. Han och Thomas (2010) beskriver hur en förskollärare som 
har erfarenhet av att arbeta med ett interkulturellt förhållningssätt har förmågan att se 
sambandet mellan barns kulturer och hur det påverkar deras sociala förmåga. 

3.2 Interkulturell föräldrasamverkan 

Mötet och interaktionen med vårdnadshavare är också av stor betydelse i det interkulturella 
förhållningssättet. Gichuru, Riley, Robertsson och Parks (2015) studie handlar om hur barn 
bär med sig olika kulturer och hur förskollärare förhåller sig till dessa i skapandet av miljön. I 
studien redogör de för vikten av en tvåvägskommunikation mellan lärare och vårdnadshavare. 
De menar att det bidrar till att vårdnadshavarens önskemål och förväntningar kommer fram 
och gör lärarens förståelse för barnets kultur bättre samt hur den ska ta tillvara på det i relation 
till undervisningen. Lahdenperä (2004, s. 69) beskriver att det interkulturella 
förhållningssättet innebär att förskolläraren tar tillvara på barnens och deras vårdnadshavares 
kunskaper och lär av det. Det handlar om att lära sig om och av varandra. 
 
Ellneby (2008, ss. 93–95) beskriver ett kulturmötesamtal och menar att det genom ett sådant 
samtal lyfts fram likheter och olikheter mellan kulturerna. Detta bidrar i sin tur till att 
kulturernas lika värde uppstår mellan parterna. Vidare beskriver Ellneby andra typer av samtal 
som till exempel språksamtalet. Genom språksamtal med vårdnadshavare kan förskollärarna 
arbeta med barnens språkinlärning. Vårdnadshavarna spelar en stor roll här eftersom de kan 
hjälpa till i hemmet genom att ge sitt barn ett stort ordförråd av ord och begrepp på det egna 
modersmålet.   

3.3 Identiteter stärks med hjälp av den fysiska miljön 

En människa kan ha en personlig identitet, en könsidentitet, klassidentitet, religiös identitet 
men även etnisk identitet. Von Brömssen (2016, s. 54) påpekar att begreppet identitet kan ses 
ur flera olika aspekter. Hon redogör däremot att det inte är säkert att alla pratar om samma sak 
när det gäller dessa definitioner av identitet. Goldstein-Kyaga och Borgström (2009, s.58) 
hävdar dock i sin studie att identitet är något människor inte kan leva utan. De betonar att bli 
definierad och att erhålla en identitet är i grund och botten ett positivt fenomen. För att kunna 
orientera sig och se en mening med livet beskriver forskarna att det kräver en medvetenhet om 
vart människan befinner sig både i ett socialt och historiskt perspektiv.  
 
För det första förklarar Nordin-Hultman (2004, s. 176) att ett barns identitets- och 
subjektskapande är en ständigt pågående process. För det andra menar hon att barn har flera 
identiteter som “uppstår” beroende på den situation de finner sig i. Hon förklarar att i och med 
detta är ett barn aldrig sig själv likt eller “identisk”, utan ständigt i rörelse mellan identiteter. 
Samtidigt påverkas barns identiteter även av vilken typ av förskollärare hen möter och vilket 
förhållningssätt förskolläraren har enligt Han och Thomas (2010). Detta förhållningssätt 
bidrar med kunskaper och strategier kring att stärka barns identitet med tanke på barnets 
kulturella bakgrund. Det huvudsakliga syftet med Nordin-Hultmans (2004, s. 23) studie 
“Pedagogiska miljöer och barns subjektskapande.” är att, i relation till barns identiteter och 
subjektskapande, ge perspektiv på hur detta kan figurera i förskole- och skolmiljöer. Hon 
menar att barn kommer till förskolan med varierande erfarenheter och förmågor och fokuset 
för hennes studie är de villkor som erbjuds i förskolan och skolan i relation till dess tidigare 



 

 

erfarenheter. Hennes studie berör både det egna barnets identitet och hur det uppfattar sig 
själv men även hur hen blir sedd av andra. 
 
I en amerikansk studie med syfte till att undersöka hur etniska kulturer representeras i 
barnböcker beskrivs hur den vita engelsktalande amerikanen är den person som till störst del 
gestaltas i böckerna (Bringson, 2012). Studien visar hur viktigt det är att kunna se sig själv 
och sin egen kultur lyftas på ett positivt sätt i litteraturen. Både för att det dels stärker den 
kulturella identiteten men också bilden av sig själv. Vidare beskriver Bringson (2012) två 
begrepp som är betydelsefulla i den litteratur som ska figurera ute i verksamheten. Begreppet 
“spegelböcker” är böcker där barnet kan identifiera sig själv och den kultur som barnen 
kommer ifrån. “Fönsterböcker” är böcker där barnet får möjlighet att ta del av andra kulturer, 
vilket bidrar till en mer verklighetstrogen bild av andra kulturer till skillnad mot den 
stereotypiska bilden som kan figurera i litteratur. Slutligen belyser Bringson (2012) hur viktigt 
det är att förskollärare har kunskap om att använda sig av mångkulturella barnböcker i sin 
undervisning. Det handlar om att inkludera barn som kommer från en mångkulturell bakgrund 
men även att lära barn uppskatta andra kulturer än den barnet själv är uppvuxen i. I det stora 
hela handlar det om att barnen ska ses som jämlika oavsett etnisk bakgrund. 
 
Gayle-Evans (2004) har genomfört en internationell studie som handlar om hur förskollärare 
tillämpar en interkulturell pedagogik. Studiens syfte är att undersöka hur förskollärare 
förbereder barn för att möta människor från andra kulturer. I studien redogör författaren, 
utifrån den insamlade datan, för rekommendationer som kan tillämpas för att arbeta 
interkulturellt. Dessa rekommendationer handlar bland annat om att förskollärare ska, i 
förskolans miljö, visa upp andra kulturer än den inhemska, till exempel med bilder eller 
genom litteratur. Det är även rekommenderat att förskollärarna ska vara mer pålästa om 
kulturer och det kan ske genom eget sökande eller genom utbildningar. 

3.4 Sociala representationer 

Texten som följer kommer beskriva Serge Moscovicis teori Sociala representationer tolkad ur 
Ingrid Granbom (2011) samt Mohamed Chaib (1991) forskning. I sociala representationer 
framgår det hur omvärlden formas utefter den sociala och fysiska miljö människor utsätts 
för.                             
        
Sociala representationer 
I den sociala representationsteorin påverkas tänkandet av den miljö människor befinner sig i, 
det som berör sinnena, både genom vad som ses och hörs påverkar det undermedvetna (Chaib 
1991, s. 5). Sinnena är påverkade av kultur, språk och sociala representationer. Dessa 
representationer är föränderliga, som skapas under kommunikation mellan människor och 
kommer i sin tur påverka hur människor själva skapar representationer i framtiden. 
 
Granbom (2011, s. 55) beskriver att sociala representationer innefattar både ett kollektivt samt 
ett individuellt perspektiv, eftersom det har rötter i kollektiva representationer. Vidare redogör 
Granbom för de utmärkande kännetecknen i sociala representationer, som är en uppkomst av 
kommunikationssystem som har ett strukturerat innehåll och funktion samt uttrycks genom 
visuella bilder, rörelser, icke-lingvistiska ljud och ord. 
 



 

 

Vidare är förankring och objektifiering viktiga processer inom sociala representationer, 
eftersom de ligger till grund för att förstå hur de sociala representationerna bildas och 
uttrycks. Genom förankring blir objekt och händelser meningsfulla, eftersom processen 
fungerar som en vägledning i sociala relationer. Objektifiering gör det abstrakta verkligt, det 
obekanta bekant och idéer blir till konkreta upplevelser (Granbom 2011, s. 58). 
Sociala representationer är symboliska, både ur ett kulturellt, historiskt och socialt avseende. 
Dessa symboliska representationer ligger till grunden för konstruktionen av verkligheten och 
kommer till uttryck i bland annat kulturella artefakter, som till exempel böcker och visuella 
bilder (Granbom 2011, s. 56). En annan viktig funktion hos sociala representationer är att det 
okända blir känt. Det okända får ett nytt sammanhang och mening i vår värld, de rädslor som 
varit kopplade till det okända försvinner och på så vis möts våra olikheter i vad som blir en 
stabil värld (Granbom 2011, s. 57).  Utgångspunkten för sociala representationer har fokus på 
olikheter hos individer, attityder och fenomen, där kunskapen om varandras olikheter skapar 
en stabil värld (Chaib 1991, s. 7). 
 
Vi har valt att analysera studien utefter den sociala representationsteorin. Då en interkulturell 
pedagogik till stor del handlar om att ge en ökad kunskap om kulturer och på så vis göra det 
okända till något som både barn och vuxna i förskolan kan få förståelse om. I analysen har 
begreppen representationer, olikheter, symboler och kulturella artefakter varit viktiga.  
  



 

 

4. METOD 

I den här delen kommer vi att redogöra för val av metod och urval samt presentera de 
deltagande förskolorna. Vidare redogörs för de etiska hänsynstaganden som vi gjorde, vår 
studies tillförlitlighet och giltighet samt tillvägagångssätt med analysarbetet. 

4.1 Semistrukturerad intervju 

Studien utfördes med kvalitativ metod. Bryman (2011, s. 340) förklarar att kvalitativ metod är 
till fördel när forskaren fokuserar på det verbala. Vi fann därmed att kvalitativ intervju var 
mest lämplig som metod eftersom studiens syfte har varit att undersöka hur förskollärare 
resonerar om interkulturell pedagogik. Genom intervju nås förskollärarnas erfarenheter, 
tankar och kunskaper kring det interkulturella förhållningssättet. Vi valde en semistrukturerad 
intervju för studien. Semistrukturerad intervju innebär att forskaren använder sig av en redan 
förutbestämd frågeguide men där frågornas ordningsföljd kan ändras samt att det är möjligt att 
ställa följdfrågor under intervjuns gång (Bryman 2011, s. 206). Vi valde att spela in 
intervjuerna. 
 
Kihlström (2007, s. 48) beskriver en kvalitativ intervju som ett vanligt samtal med ett bestämt 
fokus där det är intervjuaren som bestämmer samtalets riktning. Det är också viktigt att i 
rollen som intervjuare vara uppmärksam på vilka frågor som ställs, är det till exempel ledande 
frågor. En annan viktig aspekt vid intervju är vad för material som används för att samla in 
data. Genom att använda bandspelare kan intervjuaren gå tillbaka och lyssna på inte bara 
respondenten men även på sig själv. Ställde vi ledande frågor eller på något annat vis 
påverkade hur respondenten besvarade frågorna (Kihlström, 2007 s. 51). Under 
genomförandet av intervjuerna använde vi oss utav öppna frågor. Dessa hade ingen 
förutbestämd ordning utan ställdes utefter vart förskolläraren var i sina tankar. Vi var noga 
med att fokuset skulle ligga kring intervjufrågorna och inget annat. Vi var också medvetna att 
vi inte skulle ställa ledande frågor och undvek detta under intervjuernas gång, i den mån vi 
kunde. 

4.2 Urval 

Vi valde tre förskolor i en mindre kommun i Västra Götalands län. Förskolorna skulle ha en 
övervägande mångkulturalitet. Urvalet gjordes däremot inte på individnivå, vi tog inte hänsyn 
till förskollärarnas erfarenhet och utbildning. Vi ansåg att detta skulle hjälpa att svara på vårt 
syfte då förskollärarna förmodligen skulle besitta en större erfarenhet kring mångkulturella 
barngrupper. Syftet var inte att ställa dessa förskolor emot varandra. 
 
4.2.1 Presentation av förskolor 
Här presenteras de förskolor och deltagare som deltagit i studien. 
 
Förskolan Norrskenet: Förskolan Norrskenet ligger i ett område med hög andel etnisk 
mångfald. De flesta barn som går på förskolan är nyanlända, här arbetar förskolläraren 
Shahin. 
 
Förskolan Humlan: Förskolan Humlan är en övervägande mångkulturell förskola. Här 
arbetar förskollärarna Emilie, Rakel och Gry. 
 



 

 

Förskolan Raketen: Förskolan Raketens avdelningar har varierande mängder av 
mångkulturella barn. Här arbetar förskollärarna Anita, Emma och Malin.  

4.3 Etiska principer 

I samband med intervjuerna skickades ett missivbrev ut till samtliga deltagare. I detta 
missivbrev beskrev vi studiens syfte samt vad som gäller för de deltagande. 
Detta har utformats i enlighet med Vetenskapsrådets etiska principer (2017). Samtliga 
deltagare fick vetskap att det var frivilligt att deltaga i undersökningen samt att intervjun 
kommer ske med ljudupptagning. Vi var tydliga med att de fick avbryta intervjuerna när som 
de ville. Samt att deras namn och förskolor skulle få fiktiva namn och inte på något sätt gå att 
hänvisas tillbaka till dem. 
I missivbrevet framkom det även att det inspelade materialet endast kommer användas för 
undersökningen och sedan förstöras när undersökningen är avklarad. 

4.4 Genomförande 

Innan intervjuerna skulle genomföras utförde vi en provintervju på en studiekamrat på 
förskollärarprogrammet för att få en uppfattning om hur deltagarna skulle kunna tolka våra 
frågor. Efter provintervjun omformulerade vi en av våra intervjufrågor utefter den respons vi 
fick så att det skulle besvara vårt syfte bättre. Provintervjun ingår inte i resultatet av vår 
studie. Inför studien tog vi kontakt med de förskolor som vi var intresserad av att utföra vår 
studie på, för att fråga om de var intresserade av att ställa upp på intervjuer. En vecka innan 
intervjuerna planerades att utföras skickades ett missivbrev (se bilaga 1) ut till samtliga 
deltagare. Vi skickade även ut intervjufrågorna (se bilaga 2). Detta gjorde vi för att 
förskollärarna skulle hinna förbereda sig och ge utförliga svar.  
 
Intervjuerna har utförts på respektive förskola i ett rum som förskollärarna själva har valt. 
Platsen har valts utefter vad som passar för deras verksamhet och för att vi ska kunna sitta 
ostörda. Kihlström (2007, s. 51) förklarar att det är viktigt vid en intervju att sitta i en lugn 
miljö och inte bli störd. Inför varje intervju meddelade vi deltagarna att det var frivilligt att 
delta och att intervjun kommer att spelas in. Intervjuerna spelades in med hjälp av våra 
mobiltelefoner och tog ungefär 15 minuter. De flesta av intervjuerna transkriberades under 
samma dag den genomfördes eller under näst kommande dagar. En av transkriberingarna 
gjorde vi tillsammans för att vi båda skulle få en uppfattning om hur vi skulle gå tillväga. 
Resterande delades upp mellan oss. 

4.5 Tillförlitlighet och giltighet 

Innan vi påbörjade vår undersökning och när vi utformade våra intervjufrågor var vi 
uppmärksamma på att frågorna svarade på syftet. Detta redogör Trost (2010 s. 133) är ett 
tecken på giltighet. Vidare genomförde vi en provintervju med en studiekamrat för att få en 
uppfattning av, dels hur frågorna uppfattades men även för att korrigera eventuella problem 
som kan uppstå. Detta menar Kihlström (s. 231) också är ett sätt att säkerställa giltighet.  
 
Vår studie har hög tillförlitlighet, eftersom vi använt oss av ljudupptagning under 
intervjuerna. Genom att använda ljudupptagning går det analysera intervjuerna flera gånger, 
vilket är enligt Kihlström (2007, s.232) en fördel och styrker studiens tillförlitlighet. Vidare 
beskriver Kihlström att det är en fördel att vara två stycken under en intervju. Eftersom vi var 



 

 

två stycken under samtliga intervjuer kunde en av oss fokusera på intervjufrågorna medan den 
andre fokuserade på sådant som inte fastnar eller framkommer lika tydligt i 
ljudupptagningarna, som till exempel stämningen i rummet och kroppsspråk. I analysen av 
resultatet har vi använt oss av citat för att förtydliga vilka tolkningar vi har gjort.  

4.6 Analys 

Vid vår analys har vi letat efter mönster och begrepp som stämmer överens med den 
teoretiska ram vi använt oss av för vår studie. Dessa begrepp är representationer, olikheter, 
kulturella artefakter samt symboler. Fejes och Thornberg (2012, ss. 34-35) beskriver att en 
analys består bland annat av aktiv bearbetning av data, organisering och avkodning av data 
samt att forskaren söker efter mönster. Genom diskussioner mellan varandra urskilde vi teman 
och mönsterbildande utsagor som svarade på vårt syfte. Dessa skrevs ner för att strukturera 
det för oss själva och underlätta för skrivandet av resultatet. Dessa teman blev språk, 
förskolans miljö samt föräldrasamverkan. I enlighet med vår teori och de begrepp som är 
centrala för teorin har vi i transkriberingarna färgmarkerat dessa teman för att få en tydlig 
överblick. De begrepp vi letat efter är olikheter samt representationer. Vi har sedan analyserat 
ett tema i taget och plockat relevanta citat och mönsterbildande utsagor. Detta är vad som 
blivit vårt resultat. 
  



 

 

5. RESULTAT 

I det här kapitlet kommer vi att presentera de två huvudteman från analyserna av våra 
intervjuer. I det första temat presenteras att språkutveckling är en omfattande del i det 
interkulturella förhållningssättet samt att det handlar om en öppenhet och respekt för 
mångkulturella familjer. Vi presenterar sedan de kulturella olikheter och skillnader som 
skapas i förskolans verksamhet genom det interkulturella förhållningssättet. I det andra temat 
beskriver förskollärarna att föräldrasamverkan är en viktig del i hur de väljer att representera 
och symbolisera kulturer i förskolan samt hur det interkulturella materialet ser ut i 
verksamheten. 

5.1 Interkulturellt förhållningssätt som språklig och 
kulturell inkludering 

Nedan presenteras förskollärarnas tankar om det interkulturella förhållningssättet i två teman. 
Dessa är interkulturellt förhållningssätt som språk och olikheter synliggörs i det interkulturella 
förhållningssättet. 

5.1.1 Språk, ett sätt att arbeta med kultur 

Något av de mest framträdande för det interkulturella förhållningssättet är att arbeta med 
språk. Detta beskriver samtliga förskollärare. 
Rakel beskriver att mötet med språk i förskolan är utmanande. Den språkliga mångfalden är 
tidskrävande och omfattande. Hon förklarar: 
 

“Sen har vi så många olika språk också, vad har vi, 15 av 17 barn tror jag det är som har annorlunda 
språk, så det är många, så det är mycket att ta hänsyn till, det är ju väldigt olika, det kanske är lättare om 
man har en eller två (språk, vårt tillägg).” (Rakel, förskollärare, Humlan) 

 
Rakel ser mångfalden av språk som en utmaning som kräver mycket arbete av förskolläraren. 
Det verkar som att en mindre andel språk i barngruppen gör det lättare att arbeta med kulturer 
och språk. Gry uttrycker sig på ett liknande sätt. 
 
Gry förklarar att det var lättare på 80-talet då samhället inte var lika mångkulturellt som det är 
idag. Hon menar att det var lättare att arbeta med språk och kultur då. På hennes avdelning 
togs en modersmålslärare in som läste en saga på arabiska då det framkommer att inte alla 
barnen i gruppen förstod vad modersmålsläraren sa. Förskollärarna hade vid detta tillfälle 
ingen kunskap om att arabiska förekommer i olika variationer. Hon säger: 
 

“Det är ju också det här med olika dialekter, det är också svårt att veta vilka barn som förstår och inte 
förstår, vi kan ju inte veta det. ” (Gry, förskollärare, Humlan) 

 
Det framkommer att det är komplext att arbeta med språk, det är mycket att ta hänsyn till och 
sätta sig in i för att kunna möta barnen i deras kulturer. Shahin beskriver att språk är en viktig 
del av kulturen. Oavsett vilken kultur du kommer i kontakt med. Hon säger: 
 

“Jag ser språk, om jag får säga, som att det bär kulturen. Jobbar du med språket så förstärker du 
kulturen, spelar ingen roll vilken det är.” (Shahin, förskollärare, Norrskenet) 

 



 

 

Shahin framhåller alltså att språket är en del av det interkulturella förhållningssättet och är 
väsentligt för att uppmärksamma kultur. Vidare beskriver Shahin att hennes förskola har en 
stor fördel i och med att de har en hög andel kulturer representerade i personalen. Detta bidrar 
till att de kan arbeta med flera språk och på det sättet nå ut till både barn och vuxna.   
 
Ovanstående citat visar alltså att förskollärarna sätter samman ett interkulturellt 
förhållningssätt med språk. Resultatet visar att förskollärarna synliggör olikheter vilket nästa 
avsnitt visar. 

5.1.2 Att betona olikheter i det interkulturella förhållningssättet 

Vid frågan vad ett interkulturellt förhållningssätt innebär svarade samtliga förskollärare att det 
handlar om en öppenhet och respekt för kulturer och de olikheter som följer med. Anita 
beskriver att ett interkulturellt förhållningssätt innebär att möta kulturer med respekt och 
öppenhet, hon säger: 
 

“Det måste ändå vara att man jobbar med olika kulturer. Att man är öppen för olika kulturer. Ja att man 
har ett förhållningssätt” (Anita, förskollärare, Raketen) 

 
Anita beskriver att en öppenhet för andra kulturer är en del i det interkulturella 
förhållningssättet. Det handlar om att vara öppen för andra kulturer och på så sätt möjliggöra 
att kunna mötas mellan kulturer. Rakel förklarar att förhållningssättet till stor del handlar om 
insikten i att varje familj är unik. Hon säger: 
 

“För mig tycker jag det är viktigt att möta varje familj utifrån var dom har kommit (från, vårt tillägg), 
att varje familj är unik då, att skapa ett möte och lyssna av, det kan jag tycka är jätteviktigt.” (Rakel, 
förskollärare, Humlan) 

 
Oavsett vilken familj du möter som förskollärare ska de bemötas med respekt och en 
förståelse. Rakel förklarar att alla familjer inte är lika, och att förskolläraren behöver den 
insikten när man möter familjer från en annan kultur. Detta är något som även Gry påpekar. 
Hon beskriver att mötet med andra kulturer bygger på att inte särskilja, att alla behandlas lika. 
Hon säger: 
 

“Att man har lika värdegrund, att man behandlar alla lika /.../ och ja att man inte särskiljer, ja behandla 
alla lika” (Gry, förskollärare, Humlan) 

 
Gry betonar att mötet med andra kulturer ska grundas i värdegrunden och att alla behandlas 
lika, utan särskiljning. 
 
Men det verkar som att det finns en stor medvetenhet hos förskollärarna kring olikheter inom 
kulturer. Anita arbetar på en förskola som har en mindre andel av mångkulturella barn. Hon 
förklarar att i ett interkulturellt förhållningssätt handlar det om att göra barn medvetna om att 
det finns andra kulturer som är olik den svenska. Detta innebär att göra barn medvetna om att 
det finns andra sätt att vara på samt se ut. Hon säger: 
 

“Vissa barn blir sådär att “varför går den med sjal på huvudet liksom?”, för de är ju inte vana vid det” 
(Anita, förskollärare, Raketen) 

 
Det verkar som Anita betonar olikheter i våra kulturer. I samband med detta förklarar Anita 
att barn från olika kulturer inte delar någonting gemensamt, hon säger: 



 

 

 
“Bara för att du har ett barn från Iran och ett barn som är från Bangladesh, de har inte egentligen så 
mycket gemensamt förutom att de kommer från ett annat land.” (Anita, förskollärare, Raketen) 

 
När förskolläraren beskriver det interkulturella stannar det oftast på kulturen och vad som 
skiljer oss åt, våra olikheter. Hon betonar våra olikheter istället för att hitta länken som knyter 
oss samman. 
 
Emma beskriver det interkulturella förhållningssättet och att det handlar om att visa barnen att 
det finns olika kulturer i samhället. Emma säger: 
 

“Man får träffa andra kulturer, få höra, det är så mycket förgivettagande, vad ska jag säga, jag vill att 
barnen här ska få ta del av det, besöka andra förskolor, och liksom, det är ju spännande att dom får 
berätta hur det är på sin förskola här kontra, man kan besöka en annan förskola i ett annat område i 
***(segregerat område, vårt tillägg).” (Emma, förskollärare, Raketen) 

 
Då Emma arbetar på en förskola som hon inte anser har många kulturer i sin verksamhet 
menar hon att de behöver resa till ett område där detta finns, för att kunna ge barnen insikt om 
skillnader mellan våra kulturer. Det handlar om att visa upp en kultur som är olik den hennes 
barngrupp är van vid eller känner till. Det verkar som att Emma har en uppfattning om att 
mångkulturella förskolor har en annan form av verksamhet som är olik hennes egen och detta 
är något som barn måste uppmärksammas för. 
 
Citaten ovan visar att de flesta förskollärarna i vår studie ofta betonar på de olikheter som 
finns mellan kulturer och vad det innebär. Hur kulturer representeras bör stämma överens med 
verkligheten, vilket resultatet i nästa avsnitt belyser. 

5.1.3 Olikheter som stämmer överens med verkligheten 

En kultur kan framställas på flera olika sätt, både ur ett negativt och positivt perspektiv. 
Förskollärarens roll blir att förmedla en mångsidig bild av kulturen för att motverka fördomar, 
Anita förklarar: 
 

“Det är ungefär som att jag skulle representera den Svenska kulturen så kanske jag inte hade valt 
köttbullar och folkdräkt. Och det är det jag tror är när vi liksom ska tala om en annan kultur /.../ alltså 
det blir ju inte riktigt sanningsenligt.” (Anita, förskollärare, Raketen) 

 
Det finns stereotypiska bilder av en kultur som inte nödvändigtvis speglar verkligheten och 
det är viktigt att ge barn insikt i att en kultur kan se ut och upplevas på många olika sätt. Anita 
lyfter även att det finns livsstilar och traditioner inom alla kulturer och att det är viktigt att 
detta framkommer när vi talar om det. Anita säger: 
 

“Alltså det finns så himla många olika sätt att vara, olika traditioner inom en kultur. Ja men varför ska 
vi lära oss att dansa folkdans, hur många gör det på sin fritid? nej, inte jag i alla fall” (Anita, 
förskollärare, Raketen) 

 
Det finns variationer av alla kulturer. Anita påpekar att det finns en risk med att en kultur kan 
representeras på ett fördomsfullt sätt. Det är därför viktigt att vara medveten om vad en kultur 
innebär, vad är det som är utmärkande, hur motverkar vi de negativa representationerna och 
istället ger en mer sanningsenlig bild. Malin är av en liknande uppfattning när det gäller att 
motverka negativa framställningar av en kultur, hon förklarar: 
 



 

 

“Alltså det innebär väl att inte särskilja olika kulturer, att inte göra det till något konstigt eller exklusivt 
utan att man arbetar med alla barn utifrån deras förutsättningar såklart, men på samma sätt, och att det 
är viktigt att barnen får möta alla de här olika (kulturer, vårt tillägg), att inte det känns konstigt eller 
främmande eller så. Och att vi framförallt inte pratar om det som nånting konstigt /…/ att man bär på 
olika kulturer och olika erfarenheter.” (Malin, förskollärare, Raketen) 

 
Malin förklarar att det i arbetet och framställningen av en kultur är viktigt att förskollärare 
inte pratar om kulturen på ett negativt sätt. Det handlar om att ge en mer neutral framställning, 
utan att peka på olikheter och få det att upplevas som negativt. Det är viktigt att lyfta kulturer. 
Dels för att barn ska få kunskap om att det finns andra kulturer. Men även för att det blir en 
form av förebyggande av främlingsfientlighet. Alla människor är olika varandra, det är något 
som vi bör lyfta för barn i förskolan, men desto viktigare är att lyfta det vi har som är lika. 
Malin påpekar: 
 

“Jag tror vi tänker rätt mycket på det där att det är viktigt att betona att vi ofta är mer lika än olika, även 
om vi kan peka på olika olikheter också, både bland barnen och bland oss vuxna.” (Malin, förskollärare, 
Raketen) 

 
Citaten ovan beskriver att det är väsentligt att representera en kultur ur ett sanningsenligt 
perspektiv för att ge en rättvis representation som speglar verkligheten. Denna representation 
innebär att våra olikheter och det vi har som är lika inte ses som motpoler på varandra, utan 
bemöts på ett likartat sätt. 
 
Resultatet visar hittills att förskollärarna ofta arbetar med kultur genom språk. Det 
framkommer även att förskollärarna är medvetna om de olikheter som följer med i 
mångkultur och att representera en bredare bild av kulturer. I nästkommande avsnitt visar 
resultatet hur barns kulturer symboliseras i förskolans miljö. 

5.2 Hur kultur symboliseras i miljön 

Nedan presenteras hur förskollärare berättar att kulturer synliggörs i förskolans miljö. Vi kan 
urskilja dessa teman; litteratur, mångfalden synliggörs i leksaker och övrigt didaktiskt 
material, olikheter representeras genom visuella bilder, skrifter och symboler samt kulturella 
motsättningar i förskolans representationer.  

5.2.1 Litteratur 

Resultatet av intervjuerna visar att böcker används som en symboliserande artefakt av barns 
kulturer med språk som huvudfokus. Det kan vara ett sätt att uppmärksamma barnen för deras 
egna modersmål, Emma förklarar: 
 

“Det här med vad vi erbjuder för böcker /…/ Nej men ta med barnen till biblioteket och leta efter 
böcker på barnens olika språk” (Emma, förskollärare, Raketen) 

 
Emma påpekar att det gäller att vara medveten om vad för böcker som används på förskolan. 
Oavsett om det handlar om språkutveckling eller inte. Ett sätt är att göra barn delaktiga i 
införskaffandet av litteratur, till exempel genom att besöka biblioteket tillsammans. Även 
Rakel har en liknande uppfattning, hon säger: 
 

“Böcker kan vi ju alltid låna från olika länder /.../ då får de samma bok fast på svenska och på sitt 
språk” (Rakel, förskollärare, Humlan) 

 



 

 

Enligt Rakel ska barnlitteratur finnas på språk av olika slag men ha samma innehåll, det kan 
kopplas till hur förskollärarna arbetar med språkutveckling. Genom att en bok finns i flera 
språkvariationer blir mångfalden av språk naturlig i förskolans miljö. 
Malin beskriver att utöver språkutveckling kan böcker användas för att lyfta barns kulturella 
bakgrunder. Hon säger: 
 

“Inte alla kulturer men många kulturer finns representerade i materialet vi har. och samtidigt har vi 
tänkt på böcker lite. Vi har inte kommit så långt där, men att köpa in böcker, eller låna böcker på olika 
språk. Samma med temat i böcker, huvudpersoner i böcker, att det är olika från olika kulturer.” (Malin, 
Förskollärare, Raketen) 

 
Det verkar som att Malin har en tanke på att barnen ska kunna se sig själva i litteraturen och 
känna igen sin egen kultur. Både för de barnen som är mångkulturella men även för att ge 
etniskt svenska barn en inblick i andra kulturer, böckerna har därmed dubbla syften, både att 
synliggöra och uppmärksamma kultur.  
 
Citaten ovan visar att litteratur används främst för språkutveckling, kultur synliggörs även 
genom leksaker och övrigt didaktiskt material, vilket avsnitten nedan redovisar för. 

5.2.2 Mångfalden synliggörs i leksaker och övrigt didaktiskt material 

Vid inköp av material kan det finnas en koppling och representation av barngruppen. Ett sätt 
att uppmärksamma och representera kulturell mångfald kan vara att ge en bredare utbud av 
leksaker, Rakel säger: 
 

“Nu när vi beställer lite dockor tänker vi ta en färgad docka och en vit för att liksom lyfta det då” 
(Rakel, förskollärare, Humlan) 

 
Rakel förklarar att deras val av dockor är att spegla en etnisk mångfald. I de sociala 
representationerna blir det okända känt, genom att visa barn att vi människor inte ser likadana 
ut, vi kommer i en rad variationer av hudfärg. I en barngrupp där det inte finns en etnisk 
mångfald kan detta vara ett sätt att synliggöra det okända. Leksaker kan även användas till att 
spegla kulturer ur ett större perspektiv, det kan vara ett sätt att visa vad en kultur innehåller. 
Världen ser annorlunda ut beroende på vart du befinner dig. Malin förklarar: 
 

“Vi har djur från alla jordens hörn och sen /.../ men alltså, de finns representerat alltså alla, inte alla 
kulturer men många kulturer finns representerade i materialet vi har.” (Malin, förskollärare, Raketen) 

 
Malin förklarar att förskolans material speglar olika delar av världen. Genom att spegla en 
variation av djur blir det synligt för barn att liksom med oss människor ser inte heller djur 
likadana ut och finns i fler variationer än det som vi ser i våra svenska skogar. 
 
Kulturer kan representeras på ett flertal sätt i förskolan, i intervjuerna beskriver förskollärarna 
att ett sätt att arbeta med kultur är att ta in barnens kulturer genom sång, dans, räkneramsor 
och kläder. Shahin och Emilie, delar en liknande upplevelse och säger: 
 

“Nu tar vi sånger på arabiska, nu tar vi på svenska, alltså vi har alla sånger på alla språk, då kommer 
alla språk till tals.” (Shahin, förskollärare, Norrskenet) 

 
“Men vi har ju haft någon gång att vi har musik och rörelse, och då fick barnen ta med sig hemifrån, 
olika, musik som vi hade allihopa. så fick de klä ut sig och ta med kläder hemifrån för det är ju lite av 
detta med, mångkulturellt, att se till alla barn.” (Emilie, förskollärare, Humlan) 



 

 

 
Shahin och Emilie beskriver hur de arbetar med barns kulturer genom upplevelser, istället för 
att konkretisera det i barnens leksaker eller material. 
 
Citaten ovan beskriver hur förskollärare arbetar med att synliggöra barns kulturer i förskolans 
leksaker och även genom upplevelser. Det finns flera sätt att synliggöra och representera 
kulturer, till exempel genom visuella bilder och skrifter, detta framkommer i nästa avsnitt. 

5.2.3 Olikheter representeras genom visuella bilder, skrifter och 
symboler 

Det framkommer under intervjuerna att förskollärarna knyter in barns kultur i förskolans 
miljö genom visuella bilder som bland annat flaggor, kartor och text på olika språk. 
Förskollärarna verkar vara av den uppfattning att det är viktigt att miljön speglar 
barngruppens kulturer. Det är ett sätt att representera mångkulturell mångfald. Shahin 
beskriver att det är viktigt för barns självkänsla, att de känner igen sin egen kultur och ser den 
symboliserad i förskolans miljö. Shahin säger: 
 

“Alltså, barnen känner sig ju glada om de ser sin flagga bredvid den svenska till exempel” (Shahin, 
förskollärare, Norrskenet) 

 
Förskolan är en plats för alla barn. Shahin förklarar att det är av betydelse för barn att se sin 
kultur, då det stärker deras självkänsla. Det är därmed viktigt att miljön är utformad därefter. 
Anita förklarar en liknande uppfattning: 
 

“Jag skulle vilja att det syntes att man hade många olika kulturer i förskola” (Anita, förskollärare, 
Raketen) 

 
Anita förklarar att barns kulturer ska vara synliga i verksamheten. Hon förklarar att det direkt 
när man kommer till förskolan syns att barngruppen är mångkulturell, att det finns en 
variation och det finns symboliserat i miljön. Shahin beskriver att miljön är en viktig 
utgångspunkt för att uttrycka språk och kulturer. Hon förklarar att hon är i skedet att sätta upp 
det arabiska alfabetet på väggen bredvid det svenska alfabetet. Anita menar däremot att det är 
viktigare att kulturerna finns representerade i personalen. Hon förklarar: 
 

“Jag tror att det är det allra bästa sättet att det helt naturligt finns vuxna som, ja att man har en förebild 
/.../ att de känner igen det.”. (Anita, förskollärare, Raketen) 

 
Det är inte endast genom material som barn kan känna igen sin kultur. Det handlar även om 
att se personer i sin omgivning, som barnen kan se upp till. 
Anita förklarar vidare i intervjun att det blir något naturligt för alla barn, oavsett kulturell 
bakgrund och de ser inte längre de typiska representationerna av mångkulturella människor 
som något annorlunda, utan de ser helt enkelt människor. 
 
Förskollärarna uttrycker även i intervjuerna att en gemensam utgångspunkt i att representera 
och symbolisera mångkultur innebär att sätta upp välkomstskyltar på språk av olika slag ute i 
tamburen. Emelie säger: 
 

“Hej och välkommen på massa olika språk, då syns det tydligt direkt när man kommer.” (Emilie, 
förskollärare, Humlan) 

 



 

 

Det finns flera sätt att representera mångkultur. Tamburen är den första platsen personer 
möter när de kommer till en förskola. Det är därför en naturlig plats att symbolisera 
mångkultur. Förskollärarna som arbetar på Raketen har genom en gemensam föreläsning fått 
information från föreläsare att flaggor kan vara ett känsligt ämne för vårdnadshavare med 
annan kulturell bakgrund än den svenska, då det kan frambringa jobbiga minnen eller 
associationer från hemlandet. På grund av detta har de valt att inte använda sig av flaggor som 
en kulturell representation av barngruppen. Rakel säger: 
 

“Flaggor var ju en diskussion en gång när vi hade det, det tyckte inte *** (föreläsaren, vårt tillägg) att vi 
skulle ha det för en del föräldrar vill inte känna av sitt hemland (Rakel, förskollärare, Humlan) 

 
Detta exemplet visar att det kan vara svårt att välja hur en kultur ska representeras. Det finns 
många faktorer att ta hänsyn till, i studiens resultat kan vi se att vårdnadshavare påverkar 
verksamhetens innehåll ur ett kulturellt perspektiv, vilket kommer redogöras i avsnittet som 
följer. 

5.2.4 Kulturella motsättningar i förskolans representationer 

Till stor del påverkar vårdnadshavare hur representationer av kulturer framställs i förskolan, 
eftersom förskollärarna utgår ifrån vårdnadshavarnas perspektiv och önskemål. Detta 
synliggörs under rubriken “Olikheter representeras genom visuella bilder, skrifter och 
symboler”. Förskollärarna väljer att inte använda sig av flaggor med hänsyn till 
vårdnadshavarnas eventuella känslor som är kopplade till flaggan. En del i föräldrasamverkan 
med mångkulturella vårdnadshavare handlar om att hantera situationer där kulturella 
skillnader krockar, Malin beskriver: 
 

“Hur gör vi med dem som inte vill, vill fira våra traditioner, hur kan vi få dem, alltså, till exempel nu 
har vi inget sånt barn som inte vill fira lucia, alltså att föräldrarna inte vill att de ska vara med.” (Malin, 
förskollärare, Raketen) 

 
Malin beskriver att det är viktigt att vara medveten om att alla inte vill ta del av den svenska 
traditionen. Det är något som dels behöver diskuteras i arbetslaget, om inte över hela 
verksamheten, men även med de mångkulturella vårdnadshavare som är berörda. Detta kan 
uppfattas som ett dilemma för förskollärarna. Att dels ta hänsyn till vårdnadshavarnas vilja 
men samtidigt förmedla svenska traditioner. Detta är något som Emma förklarar: 
 

“Att man kan hitta lite olika vägar /… / och då frågade vi våra föräldrar under föräldramötet, vad är det 
ni liksom tänker kring den frågan, och det är väl olika traditioner i olika länder, att under jul, det är inte 
alla som firar jul. Så vi vill ju ha in föräldrarnas input där”. (Emma, förskollärare, Raketen) 

 
Emmas förskola vill ha med vårdnadshavares åsikter kring hur deras barn ska möta olika 
kulturer samt hur deras egna kultur ska framställas i verksamheten. Detta är en viktig del i hur 
kulturer representeras i verksamheten och kan underlätta för förskollärare när de planerar 
verksamheten. Men beroende på hur länge mångkulturella vårdnadshavare har levt i den 
svenska kulturen finns det varierande förväntningar. Shahin beskriver att det inte spelar någon 
roll om du har utländsk bakgrund eller inte, hon förklarar: 
 

“Vi har en mamma, ja hon saknade att vi inte pratade om Lucia så hon ringde “ska ni fira lucia eller 
inte?! Jag vill veta för att jag måste veta om jag ska vara ledig eller inte.”. Men andra (föräldrar, vårt 
tillägg) kanske inte vet vad lucia är, förstår ni, nej. Här har vi en (mamman, vårt tillägg) som är 
utlänning men som har bott så länge som kan det här landet, som kan den här kulturen, men du ser 
skillnaden. Det spelar ingen roll, hon (mamman, vårt tillägg) är från ett annat land, hon är inte svensk 



 

 

men har bott här så länge, men en annan som är nyanländ det är stor skillnad” (Shahin, förskollärare, 

Norrskenet)   
 

Shahin påpekar att det som spelar roll är om en person är integrerad i samhället eller inte. 
Shahin beskriver att det finns en skillnad i om personen bott länge i Sverige och därmed 
förstår hur den svenska kulturen ser ut och vad den innebär. En vårdnadshavare som inte bott i 
Sverige länge, har inte samma uppfattningar av den svenska kulturen och vet därmed inte 
nödvändigtvis vad som uppmärksammas i förskolan. Enligt Shahin berör detta 
föräldrasamverkan och på vilket sätt vårdnadshavare påverkar verksamheten. 
 

Resultat sammanfattning 

Syftet med den här studien har varit att undersöka hur förskollärare resonerar om 
interkulturell pedagogik. Det framkommer i vårt resultat att förskollärarna i vår studie arbetar 
med interkulturell pedagogik på en rad olika sätt. Framförallt handlar det om att 
uppmärksamma och förbereda barn att möta andra kulturer. Till en stor del är språkutveckling 
en omfattande del i det interkulturella förhållningssättet men tillika så beskriver förskollärarna 
att det handlar om en öppenhet och respekt för mångkulturella familjer. Förskollärarna i vår 
studie synliggör mångkultur i verksamheten främst genom litteratur och visuella bilder. 
Avslutningsvis beskriver förskollärarna att föräldrasamverkan är en viktig del i hur de väljer 
att representera och symbolisera kulturer i förskolan. 
  



 

 

 

6. DISKUSSION 

Vi kommer i följande avsnitt diskutera resultatet kopplat till tidigare forskning, teori samt 
studiens syfte. Syftet med den här studien har varit att undersöka hur förskollärare resonerar 
om interkulturell pedagogik. Avslutningsvis förs en metoddiskussion samt didaktiska 
konsekvenser. 

6.1 Vi och dem 

Lunneblad (2006, ss. 173-174) använder sig av begreppet de Andra i sin studie då det 
framkommit att förskollärarna ofta pratar om mångkulturella barn som något främmande. 
Förskollärarna i hans studie brottas med att definiera vad ett mångkulturellt arbetssätt innebär 
i relation till läroplansmålen. Lunneblad beskriver hur motsägelsefull läroplanen blir när det 
kommer till begreppet kultur. Han redogör för att det upprätthålls ett ”vi och dem” tänk i och 
med att kultur blir förknippad med de Andra, se läroplansmålet “Förskolan ska sträva efter att 
varje barn känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra 
kulturer” (Lpfö 98). Detta läroplansmålet har inte förändrats sedan läroplanen infördes. Vi 
ställer oss också frågande till vad som är barnets “egna” identitet, är det den etniska eller är 
det den nya?  
 
Under våra intervjuer med förskollärarna framkommer det ofta att förskollärarna pratar om de 
Andra, precis som i Lunneblad (2006) studie lever denna synen på andra kulturer kvar trots att 
det gått närmare 12 år sedan Lunneblads studie avslutats. Förskollärarna i vår studie förklarar 
att en stor del i deras interkulturella förhållningssätt handlar om att förbereda barnen för att 
möta andra kulturer. Emma beskriver exempelvis att en förutsättning för att barn ska möta 
andra kulturer är att barnen åker dit de finns. Exemplet Emma lyfter som förslag till att besöka 
är ett segregerat område. Även Malin pratar om de Andra och förklarar att det är viktigt att 
barn får möta andra kulturer för att det inte ska upplevas främmande eller konstigt för dem. 
 
I Lunneblads studie (2006, s. 175) framkommer det att förskollärarna inte synliggjorde barns 
kulturer i verksamheten. Lunneblad knyter okunskap, och inte ovilja, som en orsak till att 
förskollärarna i hans studie inte tog in olika kulturer i deras verksamhet. Intressant är också att 
det i Lunneblads studie framkommer hur förskollärarna arbetar för att peka på det barnen har 
gemensamt trots att de bär på olika kulturella bakgrunder. 
 
Utifrån den sociala representationsteorin påverkas vi av det vi ser och hör i den miljö vi 
befinner oss i (Chaib 1991, s. 5). Ovan beskriver vi att även läroplanens skrivningar innehåller 
ett “vi och dem”. Förskollärare är en del av förskolans miljö och arbetar utefter läroplanen. 
Om det redan framgår ett “vi och dem” i styrdokumenten bidrar det till att förskolans miljö 
kan utformas därefter. Det ställer oss frågande till om den enskilda förskolläraren bör lastas 
med ansvaret för verksamhetens miljö. Skans (2011, s. 43) redogör för att förskolans 
lärandemiljö bör spegla barns kulturer för att bidra till samförstånd och inte motsättning. 
Förskollärarna i vår studie synliggör barns kulturer främst genom litteratur och visuella bilder. 
Anita förklarar att hon vill att det ska synas att det finns många kulturer. Detta gör även 
Emilie som uttrycker att andra kulturer ska synliggöras direkt när man kommer till förskolan. 
Till skillnad från Lunneblads studie (2006) har förskollärares resonemang kring det 
interkulturella förhållningssättet gått från att osynliggöra kulturer i verksamheten till att 



 

 

synliggöra dem. Dock är frågan om hur vi ser på kulturer, har klyftan verkligen minskat, eller 
har den enbart blivit tydligare. 
 

6.2 Inkludering 

Inkludering i förskolan kan ses som ett dilemma. Å ena sidan arbetar förskollärarna med att 
inkludera barnen i den nya kulturen. Å andra sidan arbetar förskollärarna även med att 
inkludera barnets kultur i verksamheten och stärka dess kulturella identitet. Detta kan bli en 
form av exkludering och bli till en balansgång där förskolläraren har mycket att ta hänsyn till. 
Förskollärarna i vår studie arbetar främst med att inkludera barnens kulturer genom att 
uppmärksamma deras språk. Bringson (2012) lyfter att barns kultur kan synliggöras i 
litteratur. Förskollärarna beskriver däremot att det är genom ett språkutvecklande perspektiv 
som litteratur väljs. Detta ställer oss frågande till om de lyfter och synliggör barns kulturer 
med tanke på Shahins uttalande om att språk bär kultur. Som nämnts tidigare kan barns 
identitet ses ur flera aspekter som bland annat kulturell och etnisk identitet. Spegel- och 
fönsterböcker är ett verktyg för att få en inblick i hur kulturer ser ut med allt det kan innebära, 
värderingar och traditioner.  
 
Kultur är ett skiftande begrepp och som Ljungberg (2005, s. 41) beskriver kan ses ur olika 
perspektiv. Fokus i vår studie har främst handlat om språkutveckling. Språk är bara en del av 
en kultur, dock förstår vi att fokus blir att ge barnen ett gemensamt språk, svenskan. Detta i 
sin tur leder till inkludering och en länk till att fortsätta utvecklas. Vi finner däremot det 
intressant att bara en av förskollärarna nämner ett annat perspektiv än språkutveckling, 
barnens möjlighet till att hitta sig själva och sin familj. Lorentz (2007, s. 26) beskriver hur 
identiteter utformas efter de egenskaper de besitter både på en kollektiv nivå och på en 
individuell nivå. Detta påverkar hur personen ser på sig själv som individ. I vår studie är det 
endast en förskollärare som lyfter att de väljer litteratur med en tanke på att innehållet ska 
vara igenkännbart för barnen. Det handlar alltså om vad som representeras, hur böckernas 
bilder ser ut, viken typ av familj är det vi ser, hur ser huvudpersonerna ut. Detta beskriver 
Bringson (2012) är en stor del i den kulturella och etniska identiteten, att känna igen sig själv 
och sin familj i sin omvärld och i detta fall i litteraturen. 
 
För att inkludera kulturer i förskolans verksamhet beskriver Gichuru, Riley, Robertsson och 
Park (2015) att det är viktigt att ha en föräldrasamverkan. En del av föräldrasamverkan är vad 
Ellneby (2007, ss. 93-94) beskriver som ett kulturmötessamtal där kulturers lika värde uppstår 
mellan förskollärare och vårdnadshavare. Kommunikationen mellan vårdnadshavare och 
förskollärare utgör länken till att skapa en inkluderande verksamhet, där varje enskilt barns 
kultur kommer till uttryck. I vår studie kan vi se hur verksamheten präglas av ett 
vuxenperspektiv när det kommer till att arbeta med kultur. Förskollärarna uttrycker att de 
söker information om kulturer genom samtal med vårdnadshavare, att ta hänsyn till varje 
familj utifrån den unika individ de är. 
 
De sociala representationer som synliggörs i förskolans miljö och som framgår i våra 
intervjuer är menade att symbolisera kulturer. Granbom (2011, ss. 55-56) förklarar att sociala 
representationer överförs mellan generationer, från förälder till barn och är vad som håller 
ihop en grupp med människor, eftersom det innehåller både kollektiva samt individuella 
tankar. När vårdnadshavare bär med sig kulturella erfarenheter som de inte vill ska inkluderas 
i förskolans verksamhet kan detta leda till en exkludering av kultur. Detta kan urskiljas i 
exemplet med avdelningarna som valde att inte använda flaggor som representation av kultur. 



 

 

Valet att göra detta var förankrat i ett vårdnadshavarperspektiv, där vårdnadshavarnas 
negativa bild av kultur var avgörande för om det skulle användas som en kulturell 
representation. Vi upplever att det i och med detta medför att vårdnadshavarnas negativa 
kulturarv tar sig utanför hemmets väggar och in i förskolan och bidrar till stor del i hur 
barnens egna kulturarv formas. 
 
Eftersom sociala representationer är symboliska ur ett historiskt, socialt och kulturellt 
perspektiv (Granbom 2011, s. 56) kan vi se att detta bidrar till att barnen inte får skapa en 
egen individuell identitet, utan att bli påverkad av det negativa kollektiva vuxenperspektivet. 
Förskolans verksamhet är en plats där alla barn ska bemötas som jämlika. Vi kan dock se att 
alla barn inte får samma förutsättningar att utveckla sin kulturella identitet då förskolläraren 
ofta har ett vuxenperspektiv på vad som symboliseras i verksamheten. Vi är medvetna om att 
detta är ett komplext område och att det finns flera olika perspektiv att ta hänsyn till. Dock 
finner vi att förskollärare bör skapa en verksamhet som utgår främst från barnet på en 
individnivå.   

6.3 Interkulturella förhållningssätt och mångkultur   

Syftet med den interkulturella pedagogiken var att fungera enligt Lunneblad (2006, ss. 24-25) 
som en fredshandling där vi fick förståelse för varandras kulturella olikheter.   
Han och Thomas (2010) redogör för att självreflektion och en medvetenhet kring den egna 
och kulturers värderingar är en del av det interkulturella förhållningssättet, där det krävs att 
förskolläraren har en multikulturell medvetenhet. I motsats till det interkulturella 
förhållningssättet står det monokulturella förhållningssättet vilket grundar sig i att den egna 
kulturen blir en referensram (Dalgren 2012, s. 155). I vår studie kan vi se att Anita är 
medveten om sin egen kultur och kan reflektera över både hur den svenska kulturen 
framställs, eftersom hon reflekterar över vad hon själv hade valt som representation för sin 
egen kultur och då även hur andra kulturer kan och bör framställas så det blir sanningsenligt. 
 
Han och Thomas (2010) beskriver att förskollärare behöver besitta en viss mångkulturell 
kunskap för att kunna arbeta interkulturellt. Likaså beskriver Gayle-Evans (2004) att en 
förkunskap om kulturer är en förutsättning för att förbereda barn att möta andra kulturer. 
Deltagarna i vår studie uttrycker att de ofta saknar kunskap kring hur de ska närma sig 
kulturer och att det skapar en osäkerhet till hur det ska tillämpas i verksamheten. Utifrån vårt 
resultat ser vi exempelvis hur mångfalden av språk blir ett problem i stället för en tillgång då 
förskollärarna uttrycker att de saknar kunskapen om alla språken och då ser det som ett för 
stort område att sätta sig in i. Detta kan uppfattas som ett dilemma för förskollärarna då de å 
ena sidan bör besitta en stor kulturell kunskap om en stor variation av kulturer. Å andra sidan 
är tiden begränsad i förskolan då läroplanens mål är omfattande och tidskrävande. Det blir en 
balansgång mellan vad som är prioriterat eller inte. 
 
Mångkulturella färdigheter beskriver Han och Thomas (2010) något som kommer med 
förskollärarens erfarenhet av att arbeta med ett interkulturellt förhållningssätt. I vår studie av 
de förskollärare som har arbetat närmare 40 år inom barnomsorgen verkar det fortfarande som 
att det finns en stor osäkerhet kring det interkulturella förhållningssättet och vad det verkligen 
innebär. Detta kan bero på att begreppet interkulturellt inte är något de använder sig av. 
Vi upplever att de kulturer som förskollärarna möter är i en större utsträckning än tidigare, 
alltså förskollärarna möter många fler kulturer i sin barngrupp och att det då handlar om en 
tidsbrist att sätta sig in i vad dessa kulturer innebär. Detta är något som uttrycks i intervjuerna 
av den förskollärare som arbetat inom barnomsorgen i nästan 40 år. Hon uttrycker att det var 



 

 

lättare förr, eftersom det inte var en lika stor mängd kulturer att förhålla sig till. Vi kan se att 
de mångkulturella färdigheterna kommer genom erfarenhet men även genom utbildning. Vi 
ser att de är nära förknippade, men frågan är i vilken utsträckning och vilken del som väger 
tyngst. 

7. Didaktiska konsekvenser 

Interkulturell pedagogik är ett komplext område, eftersom det är mycket som spelar roll när 
det kommer till det interkulturella förhållningssättet. Skans (2011, ss. 40–41) förklarar att en 
verksamhet med mångkulturella barn inte automatiskt blir interkulturell. Det är snarare ett 
didaktiskt val och ett förhållningssätt. Han och Thomas (2010) beskriver att detta 
förhållningssätt, det interkulturella förhållningssättet, är indelat i tre teman, multikulturell 
medvetenhet, mångkulturell kunskap och mångkulturella färdigheter vilket ska utgöra 
grunden för det interkulturella förhållningssättet. Att placera förskollärarna från vår studie i 
dessa teman upplever vi är för svårt, eftersom det i grund och botten blir en bedömning av 
deras förmågor och arbetssätt. Syftet med vår studie var inte att undersöka hur deras 
förhållningssätt ser ut, utan snarare hur de resonerar kring det.  
 
Hur kan då förskollärare arbeta interkulturellt? I studien redogör vi för ett material, spegel- 
och fönsterböcker. Detta material tycker vi är lämpligt för att uppmärksamma och synliggöra 
mångkultur i förskolan. Det är ett material som kan leda till diskussioner kring böckernas 
innehåll både barn emellan samt mellan barn och vuxna. Denna typ av litteratur gör att 
mångkultur får en naturlig plats i verksamheten och något barnen själva kan utforska, oavsett 
om de tillhör kulturen eller ej. Denna typ av litteratur stärker även mångkulturella barns 
identiteter eftersom de kan se och hitta sin egen kultur i förskolans verksamhet. Även flaggor 
är ett material som kan användas för att synliggöra kulturell mångfald. Det stärker, på ett 
likartat sätt som litteraturen, mångkulturella barns identiteter och självkänsla eftersom de ser 
sin kultur symboliserad i verksamheten, tillsammans med den svenska. Förskollärare kan även 
ha stor användning av en mångkulturell högtidskalender. Genom en sådan högtidskalender 
kan förskollärare uppmärksamma och synliggöra flera högtider som kanske infaller vid 
samma tidpunkt, men som tillhör olika kulturer.  
 
Men en del som gör det interkulturella förhållningssättet komplicerat är förskolans 
styrdokument. Det blir en balansgång när förskollärare å ena sida måste lyfta och stärka varje 
barns kulturella identitet, där det ingår en omfattande kunskap om kulturer för att kunna utföra 
ett sådant arbete. Å andra sida ska förskollärare inkludera mångkulturella barn i den svenska 
kulturen och fostra dem till samhällsmedborgare. Länken till att integreras i samhället bygger 
till stor del att man delar ett gemensamt språk. Det är då inte konstigt att förskollärare lägger 
stor vikt på att arbeta med språkutveckling i första hand. I skrivande stund av denna studie är 
läroplanen för förskolan under revidering. Revideringen innebär ett större fokus på att 
förbereda barn för att möta en kulturell mångfald i samhället. Förskolan kommer utgöra en 
viktig social och kulturell mötesplats och kommer därmed kräva en större kunskap om 
mångkultur. En konsekvens vi kan se av att inte arbeta interkulturellt är att denna mötesplats 
inte möjligtvis skapas. Förskolan ska vara en plats för alla barn, oavsett bakgrund. Som 
förskollärare bör man därmed vara redo att utforma en miljö som är till för alla. Detta ställer 
oss frågande till om det inte är dags att även lärarutbildningen utformas för att möta det som 
komma skall, en mångkulturell förskola.  
 
 



 

 

8. Metoddiskussion 

För att få reda på hur förskollärare resonerar om en interkulturell pedagogik i förskolan och 
hur de resonerar om ett interkulturellt förhållningssätt samt hur de synliggör barns kulturer i 
förskolans miljö, upplever vi att en kvalitativ metod var ett passande val av metod.  
 
Vi valde att skicka ut våra frågor i förväg för att deltagarna skulle vara förbereda, detta då vi 
förstod under vår provintervju att begreppet interkulturellt förhållningssätt var relativt okänt. 
Vi är medvetna om att detta kan ha påverkat intervjusvaren från deltagarna då de haft 
möjlighet att läsa på om ämnet innan själva intervjun. Detta var även något som framkom 
innan en av intervjuerna av en deltagare. 
 
Nu i efterhand så upplever vi att det hade varit intressant att komplettera vår studie med 
observationer av miljön. Vi är däremot medvetna om att det iså fall hade blivit en helt annan 
studie och ett annat syfte. Genom att även observera miljön hade vi själva kunnat se vilket 
material som fanns, och ifall det överensstämmer med det som förskollärarna beskriver. 
 
Intervjuerna utfördes alla på en plats som var valda av deltagarna och i samtliga fall var det i 
verksamhet. Vi upplever nu i efterhand att det inte var lämpligt eftersom det förekom under 
samtliga intervjuer mindre störningsmoment. Trost (2010, ss. 65-66) förklarar att det är viktigt 
vart en intervju utförs, det ska vara en ostörd plats och en miljö där den intervjuade känner sig 
trygg. Han förklarar att det är vanligt att man som intervjuare låter den som intervjuas välja 
platsen själv. I efterhand upplever vi att vi skulle varit tydligare med att intervjun skulle ske 
på en ostörd plats exempelvis i ett samtalsrum och inte inne på förskolornas avdelningar, trots 
att det inte var någon aktiv verksamhet. Vi upplever dock inte att dessa störningsmoment har 
påverkat resultatet. 
 
I vårt missivbrev framkom det att intervjun skulle spelas in med ljudupptagning. Detta var 
något som inte framgick då vi fick avhopp av planerad intervju när deltagaren insåg att 
intervjun skulle spelas in. Detta påverkade vårt urval på så sätt att vi fick lägga till en förskola 
för att få tillräckligt mycket material till vår studie. Vi skickade ut missivbrev till en 
kontaktperson på varje förskola som i sin tur skulle vidarebefordra informationen samt höra 
vem som ville delta i intervjun. I efterhand förstår vi att detta är något vi själva borde ha gjort 
för att vara säkra på att alla deltagare läst missivbrevet. 
 
Frågorna till vår intervju var öppna och utformade på det sättet så att deltagaren skulle få 
chans att tala fritt. Detta beskriver Kihlström (2007, ss. 50-51) är ett sätt att fånga deltagarnas 
erfarenheter och tankar. Vi upplevde att det var en utformning av frågorna i relation till vårt 
syfte som förskollärarna gavs tillfälle att resonera och reflektera kring ämnet. Dock upplevde 
vi att det var svårt att inte uppmuntra och delta i en diskussion då flera av deltagarna sökte 
efter bekräftelse om att deras svar var korrekt. 
 
Att använda oss av ljudupptagning har varit till stor hjälp i analysen av materialet. Det gav oss 
möjlighet att gå igenom materialet flera gånger och på så sätt urskilja mönster. Analysen av 
materialet har varit ett krävande arbete, dels för att hitta de teman som är relevanta mot vårt 
syfte. Men även för att interkulturellt förhållningssätt och mångkultur är känsliga ämnen där 
vi hela tiden haft ett etiskt perspektiv på hur vi framställer våra deltagare, för att det inte ska 
spegla en felaktig bild. 
 
 



 

 

Urval 
 
Vårt urval var tills viss del obestämd, vi hade en fokus på att förskolorna skulle vara 
mångkulturella, vem vi intervjuade var beroende på dels vem som hade tid och vem som 
upplevde att de ville delta. Detta hade vi i efterhand kunnat göra annorlunda då vi i vår studie 
fick enbart en deltagare som själv var mångkulturell. Det hade varit intressant att ha en mer 
riktad målgrupp i vår undersökning och då på individnivå. Exempelvis att intervjua 
förskollärare som själva är mångkulturella och se hur det möjligtvis påverkar hur de arbetar 
interkulturellt. Vi uppmärksammade även att intervjuerna skiljde sig åt beroende på hur länge 
sedan deltagarna tog sin förskollärarexamen.  Detta hade dock inneburit en annan studie med 
ett annat syfte.   
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BILAGOR 
 
Bilaga 1 
 
Missivbrev 

 
 

Hej! 
 
Vi är två studenter som studerar förskollärarutbildningen på Högskolan i Borås och vi skriver 
nu vårt examensarbete. Det ämne som vi valt att skriva om är interkulturellt förhållningssätt. 
Syftet med vår studie är att undersöka hur förskollärare använder sig av ett interkulturellt 
förhållningssätt i förskolan. 
 
Detta är ett aktuellt ämne då dagens förskolor i större utsträckning har en barngrupp med flera 
kulturella bakgrunder. Vi behöver ha hjälp av er yrkesverksamma förskollärare då det är era 
kunskaper och erfarenheter som är av högt värde för vår studie för att få en inblick i den 
interkulturella pedagogiken.   
 
Vi har tänkt använda oss av intervju som metod och den består av frågor där ni får berätta om 
det interkulturella förhållningssättet på er förskola. För att få svar på studiens frågor kommer 
vi att använda oss av ljudinspelade intervjuer. Deltagandet sker på fri vilja och du som 
deltagare har rätt att avbryta när du vill. I bearbetningen av intervjuerna kommer vi använda 
fiktiva namn på både deltagare och förskola för att det inte ska kunna urskilja vart svaren 
kommer ifrån. Studien kommer endast användas till forskningsändamål. Efter att studien är 
avklarad kommer allt inspelat och dokumenterat material att förstöras. 
 
Med Vänliga Hälsningar 
 
Anna Karlsson 
Mail: sxxxxxx@student.hb.se 
Mobil: xxxx-xx xx xx   
 
Jonna Sunnerberg 
Mail: sxxxxxx@student.hb.se 
Mobil: xxxx-xx xx xx 
  



 

 

Bilaga 2 
 

Intervjufrågor 
 
Hur länge har du arbetat som förskollärare? 
 
Har du/ditt arbetslag någon kompetensutbildning inom interkulturellt förhållningssätt eller 
liknande? 
 
Vad innebär ett interkulturellt förhållningssätt för dig? 
 
Hur skulle du beskriva att ni arbetar interkulturellt? 
 
Hur synliggör ni barnens kulturer i förskolans miljö? 
 
På vilket sätt visar sig ert interkulturella förhållningssätt mot vuxna?   
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