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Sammanfattning 

Det svenska samhället har i takt med internationalisering blivit mer rikt på kulturer. För att 

kunna möta människor med olika kulturella bakgrunder och forma ett jämlikt samhälle med 

respekt och förståelse för allas olikheter krävs interkulturell kompetens, ett arbete som ska 

initieras redan i förskolan. Syftet med denna studie är att undersöka hur förskolechefer i en 

mindre kommun uppfattar interkulturell kompetens och hur de arbetar för att främja sin 

personals kompetens inom detta. Då studien syftar till att undersöka förskolechefers 

uppfattningar kring interkulturell kompetens i förskolan blir studien av kvalitativ karaktär. 

Utifrån den valda metodansatsen fenomenografi har vi använt oss av tematiska intervjuer som 

datainsamlingsmetod. Undersökningens empiriska material bygger på sju tematiska intervjuer 

som analyserats ur ett sociokulturellt och ett interkulturellt perspektiv. 

 

Resultatet av våra intervjuer visar att förskolechefer uppfattar interkulturell kompetens i sina 

verksamheter utifrån tre kategorier vilka vi valt att benämna olikheter mellan verksamheter, 

värdegrundsarbete och bemötande. Förskolecheferna kunde se att det fanns olika kulturella 

kompetenser hos den befintliga personalen, bland annat att pedagogerna själva hade en annan 

kulturell bakgrund. För att främja sin personals interkulturella kompetenser erbjuds 

framförallt kompetensutveckling inom ett projekt som kallas läslyftet, men också genom att ta 

tillvara på de kunskaper och erfarenheter som redan finns genom det kollegiala lärandet. 

Personalen får stöd i det interkulturella arbetet genom tolkar, modersmålstränare och en 

nyanländaorganisation. Språkets betydelse är ytterligare en aspekt som sätter prägel på hela 

resultatdelen och det interkulturella arbetet. Med språket utvecklas också människans 

identitet. Utifrån resultatet menar vi att det är väsentligt att det kollegiala lärandet 

förekommer kontinuerligt, då både förskolechefer och pedagoger kan lyfta frågor och utbyta 

kunskaper och erfarenheter med varandra. Det är särskilt lämpligt i det interkulturella arbetet, 

då det är ett komplext ämne i förändring.  
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INLEDNING 
Vår undersökning riktar sig mot kunskapsområdet interkulturell kompetens då det är ett 

aktuellt och betydelsefullt ämne i utvecklingen för ett jämlikt samhälle. Lahdenperä (2004, ss. 

14-15) beskriver det interkulturella som den process då människor med olika kulturella bak-

grunder integrerar och bemöter varandra med respekt. Interkulturell kompetens är ett viktigt 

ämne i ett ständigt föränderligt samhälle. Genom kunskap och förståelse för hur kulturella 

variationer påverkar människan och vilken effekt det kan ha på barns utveckling och lärande, 

kan denna kompetens vidgas.  

 

Det finns en uppfattning om att Sverige utvecklats till ett mångkulturellt land, faktum är att 

Sverige i alla tider varit rikt på kulturer. Förr låg dessa skillnader i egendom, utbildning och 

arbete, idag ligger variationen snarare i kultur, religion och etnisk tillhörighet. Grunden för 

denna utveckling är den ökade globaliseringen (Lunneblad 2006, s. 9). Läroplan för förskolan 

(Lpfö 98 rev. 2016, s. 6) beskriver denna utveckling och de ökade krav som ställs på 

människans förmåga att leva i ett mångkulturellt samhälle. I förskolan ska allas kulturer och 

olikheter lyftas fram, respekteras och värderas på ett likvärdigt sätt. För att främja alla barns 

utveckling och lärande krävs det att pedagoger får rätt förutsättningar för att utföra ett 

professionellt arbete i enighet med rådande mål och riktlinjer. Lahdenperä (2004, ss. 58-59) 

beskriver fortsättningsvis att interkulturell kompetensutveckling bör erbjudas alla lärare, först 

då kan verksamheten utvecklas i takt med den ökade globaliseringen. En granskning från 

Skolinspektionen (2012, s. 3) visar att pedagoger behöver vidga sin kompetens för att kunna 

inta ett interkulturellt förhållningssätt, då detta saknas i många verksamheter. Det behövs mer 

kunskap om hur pedagoger kan arbeta med språkstöd som främjar alla barns modersmål, men 

också kunskap om hur de kan arbeta främjande för de kulturella mötena.  

 

Tidigare forskning inom interkulturell kompetens riktar sig främst mot verksamma pedagoger 

eller studenter inom lärarutbildningen. Riddersporre (2010, ss. 212-213) redogör för att 

forskning som enbart riktar sig mot förskolans ledning är ovanlig. Dock finns det mer 

forskning där ämnet kvalitet i förskolan berörs. En av de viktigaste framgångsfaktorerna när 

det gäller god kvalitet är bra ledarskap. En ledare behöver visa tilltro till sin personal samt ge 

dem stöttning i arbetet. Ivarsson Alm (2013, s. 100) belyser fortsättningsvis ledarskapets 

betydelse för god kvalitet i förskolan. Samtliga i arbetslaget har ett stort ansvar i mötet med 

barn och vårdnadshavare då det är här den dagliga kontakten sker, men i slutändan är det 

förskolechefen som har det ekonomiska och juridiska ansvaret. Skolinspektionen (2017, s. 6) 

beskriver i ytterligare en granskning brister i den kompetensutveckling som förskolechefer 

många gånger erbjuder sin personal. Kompetensutvecklingen sker inte alltid kontinuerligt 

utifrån verksamheternas behov, vilket både huvudman och förskolechef ska erbjuda för att 

verksamheten ska hålla hög kvalitet. Lahdenperä (2008, ss. 15-19) redogör vidare för vikten 

av att ledningen för en verksamhet värderar allas olikheter positivt och ger sin personal rätt 

förutsättningar för ett interkulturellt arbete.  

 

I denna undersökning har vi genom tematiska intervjuer med kommunala förskolechefer i en 

mindre kommun berört ämnet interkulturell kompetens. Urvalet grundar sig i tidigare 

uppsatsarbete som berört ämnet utifrån pedagogers perspektiv. Då deras tankar många gånger 

mynnade ut i att förskolechefen har det största ansvaret i det interkulturella utvecklings-

arbetet, har vi i denna undersökning begränsat vårt urval till enbart förskolechefer. Vår 

nyfikenhet för det interkulturella arbetssättet grundar sig dels i detta tidigare uppsatsarbete, 

men också i de möten vi har fått uppleva under utbildningens gång. Under de år vi tillbringat 

på högskolan har omvärldens krig och katastrofer inte undgått någon. Under vår verksamhets-
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förlagda utbildning har vi fått möjlighet att möta många barn och familjer med olika kulturer 

och erfarenheter. Vi menar att ett interkulturellt arbetssätt blir grunden för att ge alla barn 

likvärdiga möjligheter till utveckling och lärande.  

 

Definition av centrala begrepp 

Centrala begrepp för vår undersökning är interkultur och kompetensutveckling. I följande 

avsnitt tydliggörs och presenteras dessa begrepp såsom de används i vår undersökning.  

Interkultur 

Mångkultur och interkultur är två begrepp som ligger nära varandra och som många gånger 

används synonymt. För att förstå det interkulturella behöver vi titta på skillnaden mellan dessa 

begrepp, mångkultur står för något mätbart medan interkultur står för interaktion mellan 

människor (Lunneblad 2006, s. 24). Det mångkulturella kan beskrivas som när människor från 

olika kulturer enbart existerar sida vid sida, medan det interkulturella beskriver hur dessa 

människor integrerar och lever tillsammans i jämlikhet. Det är en process präglad av social 

rättvisa, tolerans och respekt (Lahdenperä 2004, s. 15). 

Kompetensutveckling 

Begreppet kompetensutveckling används i vår undersökning enligt Ellströms definition, vilket 

beskrivs som ett samlingsnamn för planerade åtgärder vilka genomförs för att kunna ta tillvara 

på utbudet av kompetenser inom den interna verksamheten. Den interna verksamheten står för 

flera arbetsmarknader inom samma kommun (Ellström 1992, ss. 14, 106). 
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SYFTE 
Syftet med denna studie är att undersöka hur förskolechefer i en mindre kommun uppfattar 

interkulturell kompetens i förskolan och hur de arbetar för att främja sin personals kompetens 

inom detta. 

 

Frågeställningar 

 

 Vilka interkulturella kompetenser finns bland personalen? 

 Vilket stöd finns för personalen i det interkulturella arbetet? 
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BAKGRUND 
I följande avsnitt görs en kort historisk tillbakablick på förskolechefens roll inom det 

interkulturella arbetet och hur denna utvecklats över tid. Detta följs av en fördjupning inom 

områdena kompetensutveckling, interkulturell kompetensutveckling och språket som bygg-

sten i det interkulturella arbetet. Bakgrunden avslutas med ett avsnitt om tidigare forskning. 
 

Förskolechefens roll i det interkulturella arbetet  

Förskolechefens roll och ansvarsområden har varierat och utvecklats över tid. I början av 

1980-talet skedde en förändring i förskolan som kom att ha stor betydelse lång tid framöver. 

Förskolan reglerades från och med nu i socialtjänstlagen vilket innebar att dåtidens ledare, 

som kallades föreståndare fick helt nya arbetsuppgifter. Det var inte ovanligt att föreståndarna 

fick agera mellanhänder mellan pedagoger och tjänstemän på socialförvaltningen när det 

handlade om familjer som hade det svårt (Ivarsson Alm 2013, ss. 25-55). Under samma tid 

fick den svenska skolan fasta och statliga mål att arbeta mot vilket resulterade i att varje 

enskild kommun fick ta ställning till hur skolledningen skulle organiseras. I många fall slogs 

ledningen för barnomsorg, skola och fritidshem samman och de tidigare föreståndarna inom 

förskolan fick nu möjlighet att bli rektorer vilket innebar ett utökat ansvar för fler 

verksamheter (Riddersporre 2010, ss. 212-213). 

 

Från att läroplanen gjorde sitt intåg i förskolan 1998 fram tills idag har skriften reviderats, 

utvecklats och förtydligats. Idag finns förskolechefens ansvarsområden tydligt framskrivna i 

både läroplan och svensk skollag. Skollagen (SFS 2010:800) beskriver att det är förskole-

chefens ansvar att fatta beslut gällande organisationen utifrån aktuella föreskrifter. I Lpfö 98 

(rev. 2016, s. 16) förtydligas det pedagogiska ledarskapet, det är förskolechefens ansvar att 

det pedagogiska arbetet bedrivs i enighet med de mål som är framskrivna i förskolans 

läroplan. Det är ett arbete som ska säkerställa att förskolan håller god kvalité. Förskolechefen 

har bland annat ansvar för att personalen kontinuerligt får den kompetensutveckling som 

krävs för att de ska kunna utföra ett professionellt arbete.  

 

Lahdenperä (2008, s. 55) beskriver fortsättningsvis att även ledarens interkulturella 

kompetenser är viktiga för att de ska kunna vara en förebild för personalen. Egenskaper som 

är positiva i skapandet av en interkulturell arbetsmiljö är att ha intresse för andra människor 

och deras kulturer, samt att vara engagerad. Ledarens fördomar, värderingar och kulturella 

bakgrund kan ha stor påverkan för personalens förutsättningar till ett interkulturellt arbete.  
 

Kompetensutveckling 

Gotvassli (2002, ss. 88-92) beskriver att den kompetensutveckling som erbjuds i förskolan 

ofta är mindre genomtänkt och att tillfälliga aspekter och behov många gånger får avgöra 

vilka områden som blir aktuella. Valet av kompetensutveckling bör ha genomtänkta och 

långsiktiga mål som följs upp och utvärderas. Kompetensutveckling ska bidra till att alla i 

förskolans verksamhet uppnår de mål som är definierade för den valda fortbildningen. För att 

ta reda på vilka behov som finns kan förskolechefen tillsammans med personalen utvärdera 

verksamhetens dokumentation. På så sätt kan personalen själva se sina starka och svaga sidor 

och var det behövs mer kunskap för att kunna fullfölja förskolans uppdrag. Detta kan jämföras 

med andra förskolors behov, för att upptäcka om det finns gemensamma behov inom 

kommunen.  Eftersom det i regel finns begränsade ekonomiska resurser behöver förskole-

chefen prioritera vilken kompetensutbildning verksamheterna är i störst behov av. När 

personalen själva får välja utifrån önskemål blir valet i många fall utifrån eget intresse istället 
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för verksamhetens behov. Augustinsson och Brynolf (2012, s. 196) beskriver hur kompetens-

utveckling inte per automatik innebär att personalen utvecklas i sitt arbete. Det är ett vanligt 

problem att tillfälliga utbildningar inte ger det resultat som eftersträvas, då lärandet är 

komplext och föränderligt. Om kompetensutveckling ska bidra till utveckling krävs det att det 

aktuella ämnet bearbetas och blir en naturlig del av den vardagliga verksamheten. När 

diskussion och reflektion hålls levande kan nyfunnen kunskap bli till praktiskt kunnande.  
 

Interkulturell kompetensutveckling 

Lahdenperä (2010, ss. 16-17) redogör för de förändringar som skett i Sverige och den svenska 

skolan. Andelen utlandsfödda har ökat kraftigt och det tidigare homogena samhället har 

förändrats. I dagens förskola och skola talas det mer än hundra olika modersmål vilket betyder 

att en lärare inte längre kan undervisa utifrån en gemensam förståelse. Många av de lärare 

som arbetar idag utbildade sig för tjugo-trettio år sedan, det betyder att de kan ligga kvar i 

likvärdig nivå med de gamla utbildningarnas tankar om de inte får möjlighet till fortbildning. 

En föråldrad syn kan leda till mer problem än lösningar. Lahdenperä (2008, ss. 110-112) 

menar fortsättningsvis att kompetensutbildning inom interkulturell kompetens borde erbjudas 

mer kontinuerligt då det är ett ämne i förändring. Även förskolechefen kan behöva 

kompetensutveckling för att lyckas i arbetet med att förändra de fördomar och attityder som 

råder i varje människas kultur. Alla i verksamheten behöver arbeta tillsammans i det 

interkulturella arbetet, det handlar om att flytta fokus från enskilda barn och familjer till det 

egna arbets- och förhållningssättet. Kompetensutveckling är en av chefernas främsta verktyg 

för ett förändrat förhållningssätt, kunskap kan minska kulturella fördomar och synliggöra de 

möjligheter och resurser det mångkulturella samhället erbjuder.  
 

Språket som byggsten i det interkulturella arbetet 

Språket är ett sätt för mäniskan att kommunicera med andra vilket utvecklar varje individ som 

helhet. Trots att språket i huvudsak har en social funktion, är det en väsentlig aspekt för 

inlärningsförmågan. Språket påverkar tänkandet, minnet, samhörighetskänslan med grupper 

samt utvecklar problemlösningsförmågan och är därmed en viktig del av hela människans 

identitetutveckling (Svensson 2009, ss. 11-12). 

 

Kultti (2014, ss. 17-19) beskriver att flerspråkiga barn använder sina språk på olika sätt i 

hemmet och därmed har olika kunskaper med sig till förskolan vilket påverkar deras språkliga 

samspel med andra. Olika förutsättningar påverkar vilka språkliga erfarenheter barnet har, till 

exempel om barnet är fött i Sverige eller om barnet flyttat hit senare. Det är därför viktigt att 

det finns samarbete mellan pedagoger och föräldrar för att pedagogerna ska få kunskap om 

hur språkanvändningen sett ut tidigare och hur den ser ut nu. Det finns en uppfattning om att 

flerspråkiga barn lär sig det svenska språket per automatik vilket kan leda till att de inte får 

tillräcklig stöttning i sin språkutveckling. Det är betydelsefullt att flerspråkiga barn får både 

språkligt stöd och stimulans i sin omgivning då språket och barnets kultur är sammanvävda på 

många sätt. Vidare beskriver Slotte och Maury (2017, s. 40) att arbetet med olika språk i 

verksamheten är viktigt för att kunna bekräfta barnens språkliga identitet. Om barn känner sig 

trygga i sin språkliga identitet kan de lättare möta andra språk.  

 

Kultti (2014, ss. 103-109) beskriver fortsättningsvis att det är positivt om modersmålsstöd på 

förskolan är inkluderat i verksamheten. På så sätt kan det motivera barn att använda sig av 

språket i större utsträckning tillsammans med andra. Vidare beskrivs hur användandet av 

enbart det svenska språket som gemensamt språk i verksamheten kan leda till att andra 
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modersmål i verksamheten inte lyfts fram tillräckligt. Pedagoger kan känna en osäkerhet i att 

inte kunna behärska alla språk på förskolan, det är dock inte väsentligt att kunna alla språk. 

Det viktiga är att visa intresse och nyfikenhet och på så sätt visa alla barn att deras språk 

tillför någonting till verksamheten.  
 

Tidigare forskning 

För att få en inblick i tidigare forskningsresultat presenteras i följande avsnitt fyra studier 

inom ämnet interkulturell kompetens. Studierna är av både kvalitativa och kvantitativa 

karaktärer, där informanterna utgörs av verksamma pedagoger eller lärarstudenter.  

 

Zlomislić, Radoš Gverijeri och Bugarić (2016, ss. 434-438) har genomfört en studie med syfte 

att undersöka hur utbildning och andra faktorer påverkar elevers medvetenhet om inter-

kulturella skillnader. I samband med denna forskning fastslogs vikten av att främja kulturell 

medvetenhet och att möta tvärkulturella utmaningar. Studien bygger på ett frågeformulär 

vilket besvarades av två olika grupper studenter, en grupp gick sitt första år och en grupp gick 

sitt fjärde och sista år av utbildningen. I undersökningen framkommer det att studieerfarenhet 

och valet av kurser hade ökat den kulturella medvetenheten hos eleverna. Den erbjudna 

utbildningen måste därför bidra till kulturell medvetenhet, först då kan vanliga fallgropar 

orsakade av kulturella skillnader undvikas. Att ha kunskap om sin egen kultur främjar 

förståelsen för andra kulturer. Vuckovic (2008, ss. 9-15) redogör vidare för betydelsen av 

interkulturell kompetens redan tidigt i livet. För att öka den kulturella kunskapen hos barn 

behöver lärarna själva utveckla interkulturell kompetens. Vuckovic undersökning bygger på 

en modell som används för att titta på relationer i den första delen av utbildningssystemet, och 

hur lärare i dessa sammanhang fostrar barn till interkulturella individer. I studien framkommer 

det att när pedagoger har interkulturell kompetens, kan de bättre förbereda barn för den 

globaliserade värld de kommer att möta. 

 

Lunneblad (2009, ss. 116-120) har genomfört en studie där observationer, informella samtal, 

intervjuer och granskning av policytexter har legat till grund för ett etnografiskt fältarbete. 

Syftet var att belysa pedagogers tal om barn och föräldrar på en förskola med en etniskt och 

kulturellt blandad barngrupp, och hur det bidrar till återskapande, upprätthållande och 

omskapande av etniska och kulturella identiteter. I resultatet beskrivs ett mångkulturellt arbete 

som främst fokuserar på högtider och traditioner, vilket kallas för ytlig mångkulturalism. 

Trots att det finns en god tanke bakom arbetet berör det inte människors livsvillkor. 

Lunneblad poängterar att förskolan ska lägga grunden för att barn ska kunna leva i ett 

samhälle där den kulturella mångfalden respekteras. Förskolans uppdrag är komplext då 

verksamheten dels ska ge alla barn möjlighet att känna tillhörighet till sin egen kultur, 

samtidigt som de ska skapa sig förståelse och respekt för andras kulturer. Owen (2010, ss. 18-

23) beskriver ett likvärdigt resultat i sin studie vars syfte var att genom ett projekt öka 

kunskapen kring de olika nivåer som främjar mångkulturell utbildning. Deltagarna i denna 

studie var sistaårselever på förskollärarutbildningen. Här har en mixad metod använts, vilket 

innebär att data först samlats in via ett förtest med en fråga om hur undervisning kring 

mångkultur bör se ut. Ytterligare data samlades sedan in genom olika uppdrag i klassrummet. 

Analysen skedde kontinuerligt med hjälp av skriftlig respons, diskussioner och presentationer. 

I resultatet beskrivs de risker som finns i att ha för lite kunskap kring interkultur då det kan bli 

för ytlig kunskap som kommer läras ut. Att enbart visa barn det exotiska och främmande från 

andra kulturer kan leda till att den vardagliga kulturen och människors förhållningssätt går 

förlorad. Detta kan liknas med de Lunneblad kallar för ytlig mångkulturalism.   
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TEORETISK REFERENSRAM 
I följande avsnitt presenteras undersökningens teoretiska utgångspunkter vilka har hjälpt oss 

att förstå och tolka det empiriska materialet. Vi har valt att utgå från ett sociokulturellt 

perspektiv och ett interkulturellt perspektiv. Perspektiven blir lämpliga i undersökningen då 

de kompletterar varandra på ett sätt som passar vårt syfte. Det sociokulturella perspektivet 

förespråkar det sociala samspelet, medan det interkulturella perspektivet förespråkar hur detta 

samspel kan ske mellan olika kulturer.  
 

Sociokulturellt perspektiv  

Lev Seménovic Vygotskij är den främsta förespråkaren för det sociokulturella perspektivet, 

och utifrån hans tankar har även andra beskrivit och vidareutvecklat perspektivet.  Vygotskij 

föddes år 1896 och kom att bli en mycket framgångsrik visionär inom forskningsfältets 

pedagogiska inriktningar. Han menar att människans utveckling påverkas av såväl biologiska 

som kulturella faktorer. Den biologiska utvecklingen börjar redan hos det lilla spädbarnet, 

vilket visar sig genom tidiga reflexer. När barnet börjar kommunicera kommer betydelsen av 

de kulturella faktorerna in. Språket blir ett värdefullt redskap i interaktion med andra (Säljö 

2011, ss. 153-162). Vygotskij menar att det sociala samspelet är grunden för människans 

utveckling och lärande. Genom samverkan med andra utvecklas människan i sig, vilket är en 

aspekt som bör tas i åtanke när man ser till människans individuella utveckling och lärande-

process (Dysthe & Igland 2003, s. 75). 
 

Den proximala utvecklingszonen 

Vygotskij (1978, ss. 84-91) beskriver att människan ständigt befinner sig i utveckling. I alla 

situationer finns möjligheter att tillägna kunskaper i samspel med andra människor. Ett sätt att 

titta på människans utveckling och lärande är att utgå från Vygotskijs utvecklingszon, the 

zone of proximal development. Denna zon definierar avståndet mellan vad en individ kan 

åstadkomma ensam och utan stöd till vad individen kan åstadkomma i samarbete med andra 

människor som besitter mer kompetens. Utan rätt handledning kan lärandeprocessen ta längre 

tid då alla led som krävs för att nå kunskap och färdighet måste genomföras utan stöttning. Ur 

ett sociokulturellt perspektiv kan detta ses som en slags modell för hur kunskaps- och 

färdighetsutveckling fungerar. Vidare beskriver Säljö (2000, s. 122) att människor befinner 

sig i olika praktiker där de inom ramen för praktiken kommer skaffa sig ny kunskap. 

Människans utveckling blir relativ med den riktning kulturen har för just den praktiken. 

Därför blir skolan viktig för barn eftersom det är inom den praktiken och ramen de kommer 

möta värderingar från mer kompetenta personer vilket resulterar i att de utvecklas inom sin 

utvecklingszon. 
 

Internalisering och mediering 

Dysthe och Igland (2003, ss. 78-79) redogör fortsättningsvis för något Vygotskij kallar för 

mediering och internalisering. I social samverkan med andra kan lärande ske och när det 

utvecklas från att vara en social medvetenhet till en individuell medvetenhet kallas det för 

internalisering. I denna process används fysiska och intellektuella redskap i mötet med olika 

sociala aktiviteter där de mentala funktionerna förmedlas, överförs och understöds, vilket 

kallas för mediering. Språket kan ses som ett av redskapen som medierar lärande. I den 

moderna tid vi lever i har människan fler redskap än förr vilka används för att mediera 

lärande, vilket är en stor del av att införskaffa ny kunskap. Borgström (2004, ss. 35-36) 

beskriver fortsättningsvis den relation som skapas mellan vuxna med erfarenhet och kunskap 
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om världen och barn som ska få möjlighet att internalisera sina kunskaper i interaktion med 

andra. Språket blir en medierad handling som hjälper barn att förstå sin omvärld, de normer 

och värderingar som råder samt utvecklar deras identitet. Språket utvecklar kunskaper om 

människan själv och dennes kultur, samt förenar de som talar samma språk. En interkulturell 

syn på språk blir således en viktig faktor för att internalisera, alltså lära tillsammans för att 

skapa ett individuellt lärande. 
 

Interkulturellt perspektiv 

Lahdenperä (2004, ss. 12-14) beskriver att ett interkulturellt perspektiv ska prägla förskolans 

verksamhet och skapa ett tillåtande klimat med respekt och tolerans för varandras olikheter. 

Det interkulturella kan bidra till förståelse för olika kulturer. Lorentz (2013, ss. 119-176) 

beskriver vidare att kommunikativ, social och medborgerlig kompetens tillsammans skapar 

interkulturell kompetens. Det behövs ett helhetsperspektiv på världen och förståelse för att det 

finns skillnader i språk, kultur, etnicitet och religion och att inte värdera dessa till bättre eller 

sämre. Genom självreflektion kan fördomar om andra kulturer och människor medvetande-

göras för att sedan bearbetas. En analys av hur den egna kulturen påverkar människors 

värderingar och levnadssätt kan ge förståelse för varför normerna som är självklara i sin egen 

kultur ser ut som de gör. Vidare kan kunskap om sig själv och sin egen kultur underlätta 

förståelsen för hur andra kulturer påverkar människor. Genom att jämföra olika sätt att 

kommunicera i olika kulturer ökas den sociala kompetensen vilket underlättar kommunikation 

mellan människor i olika situationer och kulturer. För att kunna kommunicera interkulturellt 

behövs förståelse för att det inte räcker med att kunna prata ett annat språk. För att 

kommunikationen ska bli interkulturell behövs kunskaper om hur och på vilket sätt människor 

pratar i olika kulturer. Faktakunskap om världen, samhällets värdegrundsarbete och de 

skyldigheter och rättigheter som infinner sig där leder till förståelse för varför det är viktigt att 

använda sig av ett interkulturellt perspektiv. 
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METOD 
I följande avsnitt redogörs skillnaden mellan kvantitativ och kvalitativ forskningsstrategi, 

samt motivering till vårt val av forskningsstrategi. Studiens valda metodansats fenomenografi 

presenteras, vilket följs av en beskrivning av intervju som metod. Slutligen presenteras urval 

och genomförande samt de forskningsetiska principer vi tagit hänsyn till under arbetets gång. 

 

Inom forskningsfältet talas det om kvantitativa och kvalitativa forskningsstrategier. Den 

kvantitativa forskningsstrategin bygger på en naturvetenskaplig modell som syftar till att 

kvantifiera, alltså fastställa en mängd. Den kvalitativa forskningsstrategin bygger istället på 

ett mer tolkande synsätt, här läggs vikten vid ord istället för kvantifiering. Det handlar om hur 

människor uppfattar sin sociala verklighet (Bryman 2011, ss. 40-41). Då vår studie syftar till 

att undersöka förskolechefers tankar och uppfattningar kring interkulturell kompetens i 

förskolan, blir vår undersökning av en kvalitativ karaktär. Utifrån detta har en metodansats 

valts, och utifrån metodansatsen har vi kommit fram till lämplig datainsamlingsmetod.  
 

Fenomenografi 

Fenomenografi är en metodansats inom kvalitativ forskning som fokuserar på människors 

tankar kring olika fenomen. Ansatsen används med fördel när data från enskilda individer ska 

analyseras. Inom fenomenografin måste de aktuella forskningsfrågorna ha någon form av 

karaktär, då studien ska bygga på individens tankar kring fenomen snarare än oreflekterade 

och spontana svar (Dahlgren & Johansson 2015, ss. 162-165). Fenomenografin blir en lämplig 

metodansats i vår undersökning då vi undersöker förskolechefers tankar kring interkulturell 

kompetens i förskolan. Då förskolecheferna intervjuas enskilt, kommer datan även analyseras 

på detta sätt utifrån en fenomenografisk analysmodell i sju steg. Fejes och Thornberg (2015, 

ss. 23-25) redogör för begreppen induktion och deduktion som främst används i analysarbetet 

för att beskriva resonemang och dra slutsatser. Vår undersökning stödjer sig främst på ett 

induktivt synsätt vilket innebär att generella slutsatser dras med utgångspunkt i flera olika fall. 

 

Dahlgren och Johansson (2015, s. 166) redogör fortsättningsvis för fenomenografiska 

intervjuer vilka beskrivs som halvstrukturerade eller tematiska. Det betyder att intervjun utgår 

från ett specifikt tema och några få frågor i en så kallad intervjuguide. Det är väsentligt att 

frågorna ställs på ett sådant sätt att svaren blir innehållsrika och uttömmande, följdfrågor kan 

därför med fördel ställas. För att lyckas fördjupa och bredda samtalet används en teknik som 

kallas probing. Denna teknik kan vara både verbal och ickeverbal, vilket innebär att följd-

frågor, instämmanden och nickningar kan få informanten att utveckla sina tankar. Vi har valt 

att använda oss av fyra intervjufrågor inom ämnet interkulturell kompetens tillsammans med 

lämpliga följdfrågor för att få så uttömmande och innehållsrika svar som möjligt. 
 

Urval  

Bryman (2011, s. 434) redogör för ett målinriktat urval vilket är en urvalsteknik inom den 

kvalitativa forskningsstrategin. Det innebär att strategiskt välja ut relevanta informanter i 

relation till undersökningens syfte, med intentionen att skapa en slags samstämmighet mellan 

informanter och forskningsfråga. Då vårt syfte riktar sig mot förskolechefers tankar och 

uppfattningar, blev förskolechefer vårt givna urval. Detta grundar sig i tidigare uppsatsarbete 

som berört ämnet interkulturell kompetens utifrån pedagogernas perspektiv. Då deras tankar 

många gånger mynnade ut i att ansvaret ligger hos förskolecheferna, ville vi ta ett steg till. 

Oberoende av ålder, kön eller erfarenhet i yrket hade vi en tanke om att intervjua samtliga tolv 

kommunala förskolechefer i en mindre kommun. Slutligen genomförde vi sju intervjuer.  
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Genomförande  

Den första delen i processen var att dela ut missivbrev (se bilaga 1) till samtliga kommunala 

förskolechefer i kommunen. Informationen i missivbrevet skickades sedan även ut via e-post 

för att därigenom boka tider för intervjuer. Under två veckors tid genomfördes sju intervjuer. 

Dessa varade i 15-30 minuter och vi deltog båda två under samtliga intervjuer. Vi utgick från 

en intervjuguide med fyra intervjufrågor (se bilaga 2). En av oss höll i intervjun och ställde 

frågor medan den andra skötte inspelning och anteckningar. Vi hjälptes åt att ställa följdfrågor 

och stöttade varandra för att få så innehållsrika och uttömmande svar som möjligt. Fejes och 

Thornberg (2015, s. 166) menar utifrån en fenomenografisk metodansats att det är nödvändigt 

att spela in de intervjuer som genomförs. Med informanternas godkännande har därför 

samtliga intervjuer spelats in. All insamlad data har sedan transkriberats och avidentifieras 

inför kommande analysarbete.  
 

Etik 

Vetenskapsrådet (2017, s. 8) redogör för de ansvarsområden som finns och behöver lyftas 

fram inom forskningsfältet. För att forskningen ska hålla god kvalité krävs det att forskarna 

inte påverkas av yttre faktorer och tar hänsyn till de etiska principer som råder. I följande 

avsnitt presenteras de etiska aspekter vi tagit hänsyn till i vår undersökning, samt ett avsnitt 

kring studiens tillförlitlighet och giltighet.  
 

Forskningsetiska överväganden  

En viktig del i forskningsetiken är att visa hänsyn till deltagande informanter i studien. Att 

skydda mot skador och kränkningar är en del av forskarens ansvar, både mot forskningen, 

forskarsamhället och samhället i stort. För att forskningen ska hålla god kvalitet finns det ett 

par principer att förhålla sig till. Studien ska ha ett tydligt syfte och besvara klart formulerade 

frågor. Det talas även om begreppen sekretess, tystnadsplikt, anonymitet och integritet. Om 

någon begär ut material från en myndighet är det myndigheten som gör en bedömning om det 

råder sekretess eller inte. Råder det sekretess är det också tystnadsplikt. Anonymitet handlar 

om att avidentifiera informanter och till exempel deras arbetsplats. Detta kan vara ett krav för 

att studien ska bli godkänd av etikprövningsnämnden. Slutligen ska även integriteten värnas, 

det innebär att ge informanten skydd mot insyn i dennes privatliv (Vetenskapsrådet 2017, ss. 

12-41). I vår undersökning har vi genom ett missivbrev samt muntligt inför varje enskild 

intervju informerat samtliga deltagare om studiens syfte, konfidentialitet, frivilligt deltagande 

samt inspelning. Löfdahl (2014, s. 37) lyfter fram vikten av att planera undersökningen på ett 

sätt så deltagarna inte känner sig kränkta eller utsatta. I vår undersökning innebar det ett 

noggrant förberett arbete med intervjufrågor för att undvika att framställa förskolechefernas 

arbete eller personal som icke kompetent. Genom att tydliggöra undersökningens syfte kunde 

vi fokusera på informanternas uppfattningar om interkulturell kompetens snarare än 

värderingar kring denna. 
 

Tillförlitlighet och giltighet 

Vetenskapsrådet (2017, ss. 25-28) beskriver att för att en studie ska få tillförlitlighet och 

giltighet krävs förutsättningar och utgångspunkter för hur studien diskuteras, samt ett tydligt 

syfte som går att besvara. Den valda metoden ska kunna besvara forskningsfrågan på ett 

korrekt sätt. Det empiriska materialet ska bearbetas och analyseras noggrant. Det finns en risk 

att forskaren överskattar sina resultat och använder dem utanför ramarna för vad som blir 

giltigt. Olika aspekter som eventuella felkällor vilka kan ha påverkat resultatet ska beskrivas 
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och göras ärliga. Det är viktigt att göra en bedömning av tillförlitlighet och giltighet för att 

studien ska hålla god kvalité. Eftersom vi har varit två som tillsammans samlat in, bearbetat 

och analyserat det empiriska materialet har risken för feltolkningar minskats. Tvetydigt 

empiriskt material har vi bortsett från att ta med i resultat för att minska risken för 

feltolkningar, vilket har ökat tillförlitligheten. Kihlström (2007, s. 164) redogör fortsättnings-

vis för kommunikationens betydelse för undersökningens giltighet. När andra läser uppsatsen 

ska de kunna förstå de valda kategorierna och resultatet av det. Vi har valt att benämna våra 

kategorier med ord och begrepp som till största del är informanternas egna. Kategorierna 

innehåller korta och beskrivande citat, vilket skapar struktur och förståelse för respektive 

kategoris innehåll. 
 

Analys och bearbetning  

I vår undersökning har vi tidigare berört metodansatsen fenomenografi, men i forsknings-

processen och särskilt i analysarbetet används ytterligare två grundläggande ansatser för att 

beskriva resonemang och slutsatser. Dessa kallas för induktion och deduktion. Fejes och 

Thornberg (2015, ss. 23-25) beskriver att det dock är ovanligt att forskare enbart förhåller sig 

till den ena eller andra, vanligtvis kan inslag av båda hittas i forskningsprocessen. Ett 

deduktivt synsätt innebär att utifrån en teori ställa en hypotes som undersöks i flera olika fall. 

Vår undersökning stödjer sig främst på ett induktivt synsätt, som istället innebär att generella 

slutsatser dragits med utgångspunkt i flera olika fall. 

 

Dahlgren och Johansson (2015, ss. 167-171) beskriver fortsättningsvis en fenomenografisk 

analysmodell i sju steg som används för att systematisk analysera det empiriska materialet. 

Dessa sju steg följs i ordningen: lära känna materialet, välja ut betydelsefulla delar, jämföra 

dessa delar, gruppera materialet, kategorisera materialet, namnge kategorier och slutligen 

avgöra om det går att skapa gemensamma kategorier. Följande presenteras de olika stegen och 

hur vi har gått tillväga i vårt analysarbete. Det första steget var att lära känna materialet. 

Genom transkriberingar av samtliga intervjuer blev vi förtrogna med vårt empiriska material. 

Alla informanter har i denna process avidentifierats och istället blivit tilldelade siffor för att vi 

ska kunna skilja dem åt. Det andra steget innebar att välja ut de mest betydelsefulla delarna. 

Genom utskrifter av samtliga transkriberingar kunde vi klippa och fysiskt gruppera de olika 

delarna. I det tredje steget jämförde vid dessa delar, vi tittade efter likheter och skillnader i 

vårt material. Trots att grunden i fenomenografin är att lyfta fram variationer mellan olika 

uppfattningar, tittade vi efter likheter för att kunna synliggöra skillnaderna. I det fjärde steget 

grupperades materialet, likheter och skillnader fördelades i grupper och relateras till varandra. 

Då vi använde oss av våra utskrifter blev även detta moment konkret och tydligt. I steg fem 

fokuserade vi på likheterna och kategoriserade dessa. Här var det viktigt att titta efter det 

innersta och mest signifikanta i de olika kategorierna. Det var en kritisk del av analysen på så 

sätt att vi behövde dra tydliga gränser för hur stor variation en kategori kunde ha. I det sjätte 

steget identifierade och namngav vi de olika kategorierna utefter det mest betydelsefulla i 

respektive del. I det sjunde och sista steget jämförde vi de olika kategorierna för att se om de 

kunde passa in i varandra och bilda en gemensam kategori. Syftet med detta är att varje 

kategori skulle bli så uttömmande som möjligt. 
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RESULTAT 
I följande avsnitt presenteras vårt bearbetade empiriska material. Förskolechefernas namn är 

ersatta med nummer för att bibehålla anonymitet. Resultatet är kategoriserat och uppdelat i tre 

huvudkategorier som följs av underkategorier. Huvudkategorierna används som rubriker och 

skapar struktur i denna resultatdel. Kategorierna är väl förankrade i det empiriska materialet, 

då de ord och begrepp som används för att beskriva dessa till största del är informanternas 

egna. De tre huvudkategorierna kallas för förskolechefers uppfattningar om interkulturell 

kompetens, personalens interkulturella kompetenser och externa resurser.  
 

Förskolechefers uppfattningar om interkulturell kompetens 

Förskolechefernas uppfattningar om interkulturell kompetens handlar till största del om 

olikheter mellan verksamheter, värdegrundsarbete och bemötande. Att använda språket som 

redskap är återkommande i resultatdelen, vilket genomsyrar såväl förskolechefernas upp-

fattningar, de kompetenser som finns samt det externa resurserna. Samtliga förskolechefer 

lyfter fram hur de uppfattar språket som en naturlig del av den interkulturella kontexten.  

Olikheter mellan verksamheter 

Samtliga förskolechefer poängterar att det interkulturella arbetet ser olika ut beroende på 

vilken verksamhet det rör sig om och vilket område verksamheten tillhör. På förskolor med 

mer kulturell mångfald har personalen många gånger mer erfarenhet att möta alla barn, samt 

bättre resurser för att arbeta interkulturellt. På förskolor med mindre kulturell mångfald 

arbetas det mindre med det interkulturella eftersom det inte efterfrågas på samma sätt från 

personalen. Förskolechef 7 berättar utifrån sina verksamheter. 

 

Nu har jag två förskolor som är rätt mångkulturella, en förskola som jag tror har 

95 procent barn med annat modersmål. Där är det mer naturligt med den 

flerkulturella delen, att man verkligen tar till vara på barnens kompetenser och 

vårdnadshavarnas också. 

 

Vidare beskriver förskolechef 6 hur en förskola med mindre mångfald uttrycker ett behov av 

att få arbeta interkulturellt.  

 

Jag har ju någon förskola som i sin utvärdering uttrycker just avsaknaden av fler 

kulturer och hur vi ska kunna ta oss an och jobba med det. 

 

Förskolecheferna uttrycker att det bör finnas ett interkulturellt arbete oavsett hur förskolan ser 

ut. Det är ett viktigt arbete som ska berika och vara till för alla barn. Förskolechef 1 berättar. 

 

Det ska inte bli ett lotteri beroende på vilken förskola man hamnar på, om du har 

en förskolechef eller pedagoger som brinner för frågan. Det här är en 

rättighetsfråga tänker jag, som alla barn har rätt till. Det måste vi och våra 

pedagoger kvalitetssäkra, att vi verkligen ger alla barn det dem har rätt till i de här 

delarna. 

 

Flertalet av förskolecheferna poängterar att det interkulturella arbetet är ett utvecklingsområde 

i kommunen, där de vill utvecklas för att ge alla barn samma förutsättningar.  
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Värdegrundsarbete 

Fortsättningsvis diskuterar flertalet av förskolecheferna värdegrundsarbetet i verksamheterna 

och flera aspekter av det som ingår i deras uppfattning om interkulturell kompetens. De lyfter 

fram vikten av att ha ett gemensamt förhållningssätt i det interkulturella arbetet där intresse 

och nyfikenhet för andra kulturer bör finnas för att kunna se varje människa. Förskolecheferna 

konstaterar att ett inkluderande arbetssätt gynnar alla barn oavsett om det är en mångkulturell 

verksamhet eller inte. Förskolechef 6 beskriver hur olika kulturer och språk kan berika. 

 

Då måste vi börja titta på verksamheterna, på vilket sätt blir alla inkluderade i vår 

verksamhet? På vilket sätt berikar det vår verksamhet att vi har olika språk eller 

olika kulturer? 

 

För att följa upp värdegrundsarbetet i verksamheterna används likabehandlingsplaner och 

dokumentation. Utifrån förskolans läroplan beskriver förskolechef 7 hur de arbetar med allas 

lika värde.  

 

Läroplanen är ju lagd åt det hållet, den är styrd åt det hållet. Man jobbar med de 

här demokratiska värdena som jag tycker är en väldigt stor del i det interkulturella 

arbetssättet, just att man verkligen ser varje individ utifrån vad den befinner sig 

och det värdet de har. 

 

Att arbeta utifrån rådande mål och riktlinjer för att skapa en gemensam värdegrund blir 

utgångspunkten i ett interkulturellt arbete enligt förskolecheferna.  

Bemötande 

Flertalet av förskolecheferna menar att en viktig del av interkulturell kompetens i förskolan 

handlar om bemötande av barn och vårdnadshavare. Familjen som helhet står i fokus då 

arbetet sker nära vårdnadshavarna. Förskolecheferna uppfattar att förskolor med mer kulturell 

mångfald i regel är bättre på att anpassa sitt arbetssätt kring hur de möter vårdnadshavare från 

en annan kultur. Detta sker exempelvis genom att ändra formen för föräldramöten och på så 

sätt få med sig många fler. Det handlar om att möta varje barn och dess vårdnadshavare där de 

befinner sig. Förskolechef 4 berättar om sina tankar kring bemötande. 

 

Jag tänker att man har förståelse för att vi har olika kulturer och att vi är lyhörda, 

men också att vi respekterar vårdnadshavarnas roll i detta när man kommer från 

en annan kultur, att den förståelsen för den svenska förskolan inte alltid finns hos 

dem. Då måste vi ju möta vårdnadshavarna där de står. 

 

Kommunikation är en viktig del i arbetet med bemötande för att undvika missförstånd mellan 

pedagoger och vårdnadshavare. Förskolecheferna beskriver att personalen uttryckt att 

kommunikationen med vårdnadshavarna upplevs svår när de inte talar samma språk. Det 

beskrivs en vilja till att kunna mötas men att kompetensutveckling behövs för bättre kunna 

hantera dessa möten med andra språk och kulturer. Fortsättningsvis lyfter förskolecheferna 

fram att det är viktigt att engagera vårdnadshavarna och att ta till vara på den kompetens de 

besitter. De menar att genom att skapa en dialog om vad som sker på förskolan och i hemmet, 

exempelvis kring vilka böcker barnet får lyssna på, kan böckerna lånas på både svenska och 

på barnets modersmål. Om barnen får möjlighet att höra sagan på båda språken, kan ett 

sammanhang skapas.  
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Personalens interkulturella kompetenser 

Samtliga förskolechefer uttrycker att de kan se att det finns olika interkulturella kompetenser 

ute i verksamheterna, samtidigt som de vid efterfrågan erbjuder kompetensutveckling på olika 

sätt. Denna kategori är uppdelad i två underkategorier vilka vi valt att kalla befintlig 

kompetens samt erbjuden kompetensutveckling. 

Befintlig kompetens  

Flera av förskolecheferna uttrycker fördelarna med att ha personal med annan språklig eller 

kulturell bakgrund. De som redan hade personal med annan språklig eller kulturell bakgrund 

kunde se att de pedagogerna var till stor hjälp med att dels övervinna språkbryggan men även 

att få in andra kulturella högtider i verksamheten. Förskolechef 1 berättar. 

 

Jag skulle ju gärna anställa fler pedagoger som hade annan kulturell bakgrund, för 

jag ser vad det kan främja för då får vi ju mångfalden och den kompetensen i vår 

personalgrupp [...] på en av förskolorna som jag ansvarar för finns några 

flerspråkiga pedagoger med annan bakgrund, och då vävde man in deras högtider 

som de firar. 

 

Förskolecheferna berättar även om arbetet med kartläggning som verktyg i verksamheterna, 

att det är en kompetens deras personal besitter och kan använda sig av. Att kartlägga innebär 

att ta reda på vart barnet befinner sig och vilken kultur de kommer från, det handlar inte bara 

om att ge information till vårdnadshavarna utan även att få. Förskolechef 4 beskriver sina 

tankar kring kartläggning. 

 

Vi kanske inte kan ta för givet att vi alltid kan förmedla oss, utan vi måste lyssna 

in föräldrarna mer tänker jag och göra en kartläggning av vad de har med sig när 

de kommer, vad de har med sig och vad barnet har med sig. 

 

Förskolechef 7 uttrycker en önskan att kartläggning som metod ska användas för alla barn, 

och inte enbart för nyanlända.  

 

Det har vi diskuterat mycket på mina förskolor att egentligen ska vi införa det när 

vi tar in alla barn. Ett inskolningssamtal där man verkligen går igenom, för alla 

barn har ju sin ryggsäck med sig, oavsett om du är ett eller fyra år när du kommer 

till förskolan så har du ju din ryggsäck med dig och vilket kulturellt sammanhang 

du kommer från. Så på sikt kommer vi införa det för alla barn. 

 

Genom att göra en kartläggning med alla nya barn menar förskolechefen att alla barns 

kulturer kan bli synliggjorda i verksamheten.  

Erbjuden kompetensutveckling 

Förskolecheferna talar främst om två delar när de berättar om erbjuden kompetensutveckling, 

dels ett projekt som kallas läslyftet och dels det kollegiala lärandet som de hela tiden 

eftersträvar. Läslyftet är ett projekt som har funnits en längre tid i kommunen och nu har en 

ny modul utvecklats vilken kallas flerspråkighetsmodulen. Projektet erbjuds till alla områden i 

kommunen, och förskolecheferna menar att det kan bidra till att öka den interkulturella 

kompetensen i förskolan. Förskolechef 1 beskriver motivationen till att erbjuda läslyftet som 

kompetensutveckling. 
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En av de stora anledningarna till varför vi nappade på läslyftet var just för att 

flerspråkighetsmodulen skulle komma med i det paketet. 

 

Stort fokus ligger på att utveckla den språkliga biten i det interkulturella arbetet. Det beskrivs 

som ett område som får ta mycket plats i den erbjudna kompetensutvecklingen. Förskolechef 

7 berättar. 

 

Mycket handlar ju om språkutveckling och den biten när man kommer in på 

flerspråkighet, alltså det är lättare att ta på, på något vis. Jag tror att det är viktigt 

att vi synliggör vad interkulturell kompetens handlar om. 

 

Förskolecheferna arbetar ofta över gränserna i de olika områdena och ser fördelar med ett 

kollegialt utbyte mellan pedagogerna. Att arbeta med en delakultur där pedagoger 

tillsammans får dela med sig av varandras upplevelser och tankar är en annan typ av 

kompetensutveckling som erbjuds. Förskolechef 5 beskriver arbetet med olika forum för att 

tillsammans utveckla den interkulturella kompetensen.  

 

Det som finns i dagsläget är också att vidga de här forumen för att möta 

interkulturalitet eller olika kulturer, och sen därigenom jobba med interkulturalitet 

i de här mötena, och då försöker vi vidga de forum som redan finns. Där jag 

jobbar och på många andra förskolor finns pedagogiska processer i olika former. 

 

Förskolechefen beskriver fortsättningsvis att dessa pedagogiska processer är en typ av 

kollegialt lärande då pedagoger kontinuerligt träffas över områdena för att diskutera och 

reflektera tillsammans.  
 

Externa resurser 

Samtliga förskolechefer berättar om externa resurser vilka används i verksamheterna för att 

stötta personalens interkulturella arbete. Denna kategori är uppdelad i tre underkategorier som 

beskriver dessa resurser, vilka är tolk, nyanländaorganisationen och modersmålsundervisning.  

Tolk 

Att använda sig av tolk är en vanlig resurs när det kommer nyanlända barn till förskolan. 

Tolkarna används för att tolka mellan pedagoger och vårdnadshavare, och mellan pedagoger 

och barn. Förskolechef 3 beskriver hur tolkar blir till hjälp för personalen. 

 

När det inte bara gäller det vardagliga utan kanske lite mer då ringer pedagogerna 

till tolkförmedlingen för att få lite extra stöd, det kan vara både telefontolkning 

och att man bokar en tid för en tolk att komma på plats. 

 

Flera av förskolecheferna beskriver att tolkarna är behjälpliga vid olika tillfällen, vanligtvis 

vid inskolningsprocessen eller vid utvecklingssamtal då det är extra viktigt att information 

kan utbytas. Förskolechef 2 berättar om användandet av tolk på ett föräldramöte med enbart 

nyanlända föräldrar. 

 

Vi hade ett föräldramöte bara för nyanlända föräldrar med tolk för att på något vis 

börja med information, det kan ju vara varför går man ut när det regnar? Vi har ju 

vår kultur och det är ju så självklart men det är det ju inte för alla, varför ska man 

sova ute? Varför sitter personalen på golvet? Det finns jättemånga frågor. 
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Förskolechefen menar att ett sådant föräldramöte kan vara mer givande för nyanlända 

föräldrar eftersom det finns möjlighet att få svar på frågor. Skulle möjligheten till tolk under 

ett sådant möte inte finnas, skulle risken vara att frågor och tankar förblev obesvarade. 

Nyanländaorganisationen 

Nyanländaorganisationen har nyligen startats upp i kommunen. Gemensamt för samtliga 

förskolechefer är att ingen är nöjd med namnet på organisationen, då organisationen är ny har 

fokus legat på innehåll och genomförande snarare än namn. Förskolechef 5 beskriver. 

 

Nyanländaorganisationen har den kallats, jag vet inte om det kommer fortsätta 

göra det för det handlar ju också lite om vilka begrepp man använder som också 

ligger i tiden. Rätt som det är så kommer man på sig själv att nyanlända… är det 

ett begrepp som vi vill använda? Är det ett interkulturellt begrepp som vi känner 

står för den synen vi har? 

 

Nyanländaorganisationen beskrivs som en viktig extern resurs som arbetar med att förbättra 

verksamheten för alla barn. Dels kan cheferna träffa samordnare från organisationen för att 

diskutera och resonera kring hur förskolans verksamhet kan förbättras, dels kan samordnare 

komma ut till förskolan och berätta om sin verksamhet. Det kan vara information om hur de 

arbetar, vad de kan erbjuda och vilka digitala hjälpmedel som finns i mötet med nyanlända 

barn. Förskolechef 5 berättar hur nyanländaorganisationen kan vara ett stöd för pedagogerna. 

 

Jag har pedagoger som har ringt upp nyanländaorganisationen och sagt att nu står 

vi i detta, vad ska vi göra, hur ska vi hantera detta, vad händer här? Vi behöver 

någon att diskutera med som har kunskap om detta. 

 

Nyanländaorganisationen är därmed en organisation som arbetar både med förskolechefer och 

med pedagoger i verksamheterna för att ge stöd i det interkulturella arbetet.  

Modersmålsundervisning  

Flera av förskolecheferna berättar att modersmålsundervisning är en central del i det 

interkulturella arbetet. I kommunen finns modersmålstränare som kommer ut i 

verksamheterna och erbjuder modersmålsundervisning. Förskolechef 7 beskriver sina tankar 

kring detta.  

 

När en del modersmålstränare går ut så har de en förväntan på sig att lyfta ut, nu 

tar jag ett exempel då, arabisktalande barn i en grupp och ha språkträning med 

dem. Det är inte där jag vill ha kompetensen, jag vill ha kompetensen i 

barngruppen tillsammans med alla barn i våra projekt. Det ska inte bli två 

parallella processer utan vi ska jobba mot samma mål. 

 

Många av förskolecheferna menar att modersmålsundervisning är en tillgång, men att de vill 

ändra formen på själva undervisningen. De önskar att modersmåltränaren blir en mer 

integrerad del av barngruppen, istället för att komma in och göra punktinsatser. På så sätt blir 

modersmålsundervisningen en mer naturlig del i verksamheten.  
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Resultatsammanfattning 

I resultatet framkommer det att förskolechefer uppfattar interkulturell kompetens i sina 

verksamheter genom värdegrundsarbete, olikheter mellan verksamheter och bemötande av 

vårdnadshavare och barn. De kan se olika interkulturella kompetenser hos sin personal, 

exempelvis att pedagogerna själva har en annan kulturell bakgrund. För att främja sin 

personals interkulturella kompetens erbjuds framförallt kompetensutveckling inom ett projekt 

som kallas läslyftet, men också genom att ta tillvara på varandras kunskaper genom det 

kollegiala lärandet. Personalen får stöd i det interkulturella arbetet genom tolkar, 

nyanländaorganisationen och modersmålstränare. Förskolecheferna beskriver att de gärna vill 

integrera denna kompetens mer i barngruppen för att det ska blir en naturlig del av 

verksamheten. Genomgående är språket en central del i det interkulturella arbetet. 
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DISKUSSION 
Syftet med vår studie var att undersöka hur förskolechefer i en mindre kommun uppfattar 

interkulturell kompetens i förskolan och hur de arbetar för att främja sin personals kompetens 

inom detta. Vi har valt att ta oss an vår studie utifrån två perspektiv, det sociokulturella 

perspektivet och det interkulturella perspektivet. När vi tittar på vårt empiriska material med 

dessa teoretiska glasögon gör vi det med en medveten förståelse för hur våra perspektiv fått 

påverka vår tolkning av materialet.  

 

Förskolechefens uppdrag finns idag tydligt framskrivet i svensk skollag och läroplan. Enligt 

Skollagen (SFS 2010:800) är det förskolechefens ansvar fatta beslut gällande verksamheten 

utifrån aktuella föreskrifter. Det betyder att förskolechefen har ansvar för att arbeta främjande 

och erbjuda sin personal utvecklingsmöjligheter. Som Lahdenperä (2010, ss. 16-17) nämner 

har det skett en förändring i den svenska skolan, idag talas det mer än hundra olika modersmål 

i de olika verksamheterna. Det betyder att förskolechefen har ett stort ansvar att utbilda sin 

personal för att ge rätt förutsättningar för att kunna möta alla barn likvärdigt och utifrån en 

gemensam förståelse. I tidigare forskning inom ämnet redogör Zlomislić, Radoš Gverijeri, 

och Bugarić (2016, ss. 434-438) för att utbildning som bidrar till kulturell medvetenhet också 

bidrar till förståelse för kulturella skillnader, vilket är en väsentlig del i det interkulturella 

arbetet. Precis som Lorentz (2013, ss. 124) nämner är kunskap om sig själv och sin egen 

kultur en viktig utgångspunkt för att kunna förstå andra kulturer.  
 

Förskolechefers interkulturella uppfattningar 

I vårt resultat framkommer det att det interkulturella arbetet ser olika ut beroende på vilket 

område verksamheten tillhör, det innebär även att förskolechefernas uppfattningar om 

interkulturell kompetens varierar. En förskolechef beskrev hur en förskola i sina utvärderingar 

uttryckt avsaknad av interkulturell kompetens. Gotvassli (2002, ss. 89-92) beskriver att 

förskolechefen tillsammans med personalen kontinuerligt bör utvärdera verksamhetens behov, 

för att se vad som ligger till grund för eventuell kompetensutveckling. Många gånger blir 

tillfälliga behov eller aspekter avgörande för kompetensutvecklings riktning. En annan 

förskolechef beskrev hur interkulturell kompetensutveckling inte varit aktuell, då personalen 

efterfrågat något annat. Här ser vi två olikheter i hur förskolechefer genom sin personal tagit 

tillvara på verksamhetens behov. 

 

Värdegrundsarbete är den andra stora delen om hur förskolechefer uppfattar interkulturell 

kompetens. En förskolechef lyfter fram vikten av ett gemensamt förhållningssätt och hur 

personalen tillsammans med nyfikenhet bör titta på hur olika språk och kulturer kan få berika 

verksamheten. I tidigare forskning lyfter Zlomislić, Radoš Gverijeri och Bugarić (2016, ss. 

434-438) fram vikten av att främja den kulturella medvetenheten och våga möta de kulturella 

utmaningar som uppstår. Med ett gemensamt och nyfiket förhållningssätt menar vi att 

personalen skapar förutsättningar för att möta alla barn och därmed skapar ett tillåtande klimat 

där allas lika värde framhävs. Lahdenperä (2004, ss. 12-14) lyfter fram att ett sådant arbetssätt 

bidrar till respekt och förståelse för allas olikheter.  

 

Fortsättningsvis beskriver flertalet av förskolecheferna att kommunikation är en viktig del i 

arbetet med bemötande av vårdnadshavare och barn. Förskolecheferna beskriver att deras 

personal upplever det svårt att kommunicera med vårdnadshavare med annat språk men att en 

vilja finns att få ett bra bemötande. Kultti (2014, s. 109) beskriver att pedagoger kan känna en 

osäkerhet i att inte kunna behärska alla språk de möter. Dock är det viktiga inte att behärska 

alla språk utan att visa intresse och nyfikenhet i mötet med andra. Lorentz (2013, ss. 145-146) 
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beskriver samtidigt att det måste finnas förståelse för att det finns skillnader i språk, kultur, 

etnicitet och religion. Dessa skillnader får inte på något sätt värderas. En förskolechef berättar 

hur olika aspekter i vår kultur inte alltid är självklara i andras kulturer, det kan handla om 

varför vi går ut när det regnar. På en förskola hölls ett föräldramöte med tolk för att informera 

om förskolans verksamhet. Att på så sätt gå tillbaka till sin egen kultur, för att förstå vilka 

funderingar som kan finnas om verksamheten, är att inta ett interkulturellt perspektiv. Precis 

som Lorentz (2013, ss. 123-124) beskriver underlättar kunskap om sin egen kultur förståelsen 

för andras, och på så sätt kan fördomar medvetandegöras och fasas ut. 
 

Personalens interkulturella kompetenser 

Flertalet av förskolecheferna menar att de största styrkorna ute i verksamheterna är att det 

finns personal med annan kulturell bakgrund och att de använder kartläggning som redskap 

när de tar emot nya barn. Som Lahdenperä (2008, ss. 110-112) beskriver behöver alla i 

verksamheten arbeta tillsammans i det interkulturella arbetet, fokus ska flyttas från det 

enskilda barnet till det egna förhållningssättet. Fortsättningsvis beskriver Vygotskij (1978, ss. 

84-91) att kunskap kan tillägnas i alla situationer i samspel med andra människor. Det blir 

tydligt att personal med olika kulturella bakgrunder kan berika och utveckla varandra. Vi 

menar att kunskap blir ett viktigt verktyg i det interkulturella utvecklingsarbetet. Samtidigt 

bör personalen inte enbart fokusera på högtider och traditioner när det kommer till det 

interkulturella arbetet. Som Lunneblad (2009, ss. 116-120) beskriver kallas detta för ytlig 

mångkulturalism vilket många gånger har goda intentioner, men det lägger inte grunden för 

barnens interkulturalitet.  

 

Kartläggning som redskap används för att skaffa sig kunskap om ett barn och dess omgivning. 

Dysthe och Igland (2003, ss. 78-98) menar att detta redskap är ett sätt att mediera lärande, det 

vill säga att införskaffa kunskap. Vidare beskriver Kultti (2014, ss. 17-19) att ett samarbete 

bör finnas med föräldrarna för att få kunskap om barnet då alla barn kommer med olika 

erfarenheter till förskolan.  Vi menar att kartläggning å ena sidan är ett sätt att lära känna 

barnet och dess familj, å andra sidan ett sätt för att skapa bästa möjliga förutsättningar för 

barnet. Kunskap kring hur kartläggning kan användas i förskolan blir viktigt ur den aspekten 

att det interkulturella kan tas till vara på och synliggöras. 

 

Förskolecheferna i kommunen erbjuder interkulturell kompetensutveckling genom projektet 

läslyftet, men också genom det kollegiala lärandet vilket innebär att personal träffas och 

reflekterar tillsammans förskolor emellan. Som Lahdenperä (2008, ss. 110-112) nämner bör 

kompetensutveckling inom interkultur erbjudas kontinuerligt då det är ett ämne i ständig 

förändring. Det kollegiala arbetet blir återkommande och levande, istället för ett nedslag vid 

ett tillfälle. Att arbeta i interaktion med varandra och ta till vara på varandras kompetenser är 

centralt för det sociokulturella perspektivet och en del i Vygotskijs proximala utvecklingszon. 

Vygotskij (1978, ss. 84-91) menar att med hjälp av andra kan människan själv utvecklas, och 

med rätt handledning kan vi mer effektivt nå de mål vi eftersträvar.  

 

Läslyftet är ett projekt som startats upp i kommunen där en flerspråkighetsmodul nu erbjuds. 

Projektet går ut på att personalen får fördjupa sina kunskaper inom språk-, läs- och 

skrivutveckling för att sedan diskutera och reflektera tillsammans med kollegor. Även detta 

kan kopplas till det kollegiala lärandet och Vygotskijs tankar om det interaktiva lärandet. Det 

blir tydligt att kommunen och förskolecheferna arbetar mycket med att ta tillvara på de 

kunskaper som finns inom organisationerna, en förskolechef beskriver det som en delakultur 

vilket blir en bra beskrivning för den kompetensutveckling som erbjuds. Vuckovic (2008, ss. 
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9-15) redogör i sin studie för att om barn ska växa upp i ett tillåtande samhälle med respekt 

för varandras olikheter, måste pedagogerna ha interkulturell kompetens och kunskap om detta. 

Genom läslyftet och det kollegiala lärandet har förskolecheferna beskrivit hur de tar till vara 

på personalens behov av kompetensutveckling men också hur de tar tillvara på den kompetens 

som redan finns. Som läroplanen (Lpfö 98 rev. 2016, s. 16) nämner ska förskolechefen 

ansvara för att det pedagogiska arbetet bedrivs i enighet med framskrivna mål och riktlinjer, 

ett arbete för att säkerställa att förskolan håller god kvalité. Precis som Augustinsson och 

Brynolf (2012, s. 196) beskriver krävs det att innehållet i den valda kompetensutvecklingen 

diskuteras och reflekteras för att den nya kunskapen ska kunna utvecklas till praktisk kunskap 

i verksamheten. Genom det kollegiala lärandet menar vi att förskolecheferna driver det 

pedagogiska arbetet framåt, samtidigt som pedagogerna får viktiga möjligheter till reflektion 

och bearbetning. 
 

Externa resurser 

Under analysen av vårt empiriska material framkom det att externa resurser är en viktig del i 

det interkulturella arbetet. Med extern resurs menar vi en resurs som kommer in utifrån och 

bidrar med sin kompetens.   

 

Förskolecheferna berättar att de använder sig av tolkar i arbetet med nyanlända barn. Detta 

kan liknas med det Dysthe och Igland (2003, ss. 78-79) kallar för redskap vilket utvecklar 

lärandet. Språket är ett redskap som medierar lärande. Tolkarna är en viktig resurs för att 

underlätta informationsflödet mellan de olika parterna. Vidare har en ny organisation startats 

som kallas nyanländaorganisationen. Det är dels en mötesplats för förskolecheferna där de i 

sina respektive områden kan diskutera och reflektera kring verksamheterna, dels ett sätt att 

bidra med kunskap i verksamheterna. Samordnare kan komma ut till förskolan och bidra med 

kunskap, stöd och hjälp i arbetet med nyanlända barn. Pedagogerna får hjälp med hur de kan 

arbeta interkulturellt och hur de kan implementera detta tankesätt i verksamheten. I likhet med 

Vygotskijs (1978, ss. 84-91) tankar kring den proximala utvecklingszonen används stöd från 

en mer kompetent person för att personalen själva ska utvecklas. Denna typ av handledning 

menar vi blir en viktig resurs i pedagogernas utvecklingsarbete. Precis som Lahdenperä 

(2004, s. 15) beskriver är det interkulturella perspektivet en utgångspunkt för att människor 

ska kunna integrera och leva tillsammans i jämlikhet, därför blir dessa externa resurser en 

mycket central del för förskolans verksamhet. 

 

Modersmålsundervisning är en extern resurs som anses vara en tillgång enligt samtliga 

förskolechefer, samtidigt som de vill att det ska vara en mer integrerad del av verksamheten. 

Det bör vara ett stöd i pedagogernas arbete och en del i det interkulturella arbetet. Kultti 

(2014, ss. 103, 109) menar att det är positivt om modersmålsundervisningen på förskolan är 

inkluderad i verksamheten för att motivera barnen att använda sig av språket tillsammans med 

andra. Ur ett sociokulturellt perspektiv beskriver fortsättningsvis Säljö (2000, s. 122) att 

människor tillägnar sig olika typer av kunskap beroende på vilka praktiker de befinner sig i, 

och vilken kunskapsram det finns. Det gör förskolan till en viktig praktik för vilken kunskap 

barnen möter. Vi menar att om modersmålsundervisningen hade funnits som en integrerad del 

av verksamheten hade alla barn haft möjlighet att ta del av kunskap inom verksamhetens 

kunskapsram vilket hade främjat det interkulturella arbetet. 

 

Språket är en central och övergripande aspekt som präglar samtliga delar i resultatet, såväl 

förskolechefers uppfattningar, personalens kompetenser som externa resurser. Svensson 

(2009, ss. 11-12) lyfter fram språket som en viktig del av barns inlärningsförmåga och 
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identitetsutveckling. Precis som Slotte och Maury (2017, s. 40) beskriver kan barn som 

känner sig trygga i sin språkliga identitet lättare möta andra språk. Lorentz (2013, ss. 136-

137) poängterar ur ett interkulturellt perspektiv att det dock behövs en djupare förståelse för 

att kunna kommunicera interkulturellt, det räcker inte att enbart kunna prata ett annat språk. 

Det behövs faktakunskaper om samhället och hur språket och kulturen används i vardagen. Vi 

menar att språket är en stor del av det interkulturella arbetet, men att det skulle kunna 

utvecklas ytterligare genom denna förståelse. Förskolecheferna beskriver samtidigt hur det 

interkulturella arbetet ska vara till för alla barn, att det ska berika och att det är en 

rättighetsfråga. Som Lahdenperä (2004, ss. 12-14) nämner är ett sådant tillåtande klimat 

grunden för ett interkulturellt perspektiv. 
 

Metoddiskussion 

Vår undersökning bygger på en kvalitativ forskningsstrategi då vårt undersökningsområde 

berört förskolechefers uppfattningar om interkulturell kompetens i förskolan. Utifrån detta har 

metodansatsen fenomenografi valts, och utifrån denna metodansats kom vi fram till att 

tematiska intervjuer med en intervjuguide blev den mest lämpliga datainsamlingsmetoden. Att 

använda tematiska intervjuer upplever vi gav uttömmande svar eftersom vi kunde använda oss 

av följdfrågor vid intressanta svar, och var därmed inte tvungna att förhålla oss till en specifik 

ordning i hur frågorna skulle ställas. Detta resulterade i ett naturligt samtal vilket vi upplever 

som positivt då en mer avslappnad miljö infann sig. Då vi båda var med under samtliga 

intervjuer kunde vi fokusera på olika delar, medan den ena ansvarade för att leda intervjun 

kunde den andra ansvara för praktiska delar och samtidigt vara ett stöd vid exempelvis 

följdfrågor. Genom detta samarbete upplevde vi att vi fick uttömmande svar som kunde 

besvara syftet. Vid flertalet av intervjuerna uppmärksammade vi att många intressanta tankar 

uppkom vid slutet av intervjun då förskolecheferna fick berätta mer fritt om ämnet. Det tror vi 

beror på att de kände sig mer avslappnade mot slutet och hade lättare att berätta mer öppet 

kring ämnet, och inte det dem trodde att vi ville har svar på utifrån frågorna.  

 

Det finns kritik riktat mot det kvalitativa forskningsområdet. Bryman (2011, ss. 368-369) 

beskriver hur kvalitativa resultat många gånger bygger på forskarens uppfattningar om vad 

som är signifikant. Då det kvalitativa forskningsfältet bygger på ett tolkande synsätt kan det 

vara svårt att generalisera. Vår undersökning bygger på förskolechefers uppfattningar i en 

mindre kommun vilket innebär att det blir svårt att dra allmänna slutsatser i relation till andra 

miljöer. Det betyder att vårt resultat är begränsat och enbart visar hur det ser ut i den kommun 

vi genomfört undersökningen. Thornberg och Fejes (2015, s. 261) beskriver fortsättningsvis 

om dataöverbelastning vilket kan innebära att den insamlade datan blir för omfattande för att 

kunna hantera. Hade vi valt en större kommun hade risken varit att mängden data blivit för 

stor och tidskrävande, därför föll sig valet på en mindre kommun.  

 

I insamlandet av vårt empiriska material fick vi ett bortfall på fem av tolv informanter, vilket 

innebar att vi totalt intervjuade sju förskolechefer. Bortfallet grundar sig i utbildningsdagar, 

semester och tidsbrist från förskolecheferna. Dock ser vi inte att det påverkade vårt resultat 

eftersom vi fick den spridning vi önskade. De förskolechefer som deltog i intervjuerna 

representerade samtliga områden i kommunen vilket gav oss den informationen vi ville ha och 

vi menar att mer insamlad data troligtvis inte hade förändrat vårt resultat. Hade vi dock fått 

möjlighet att intervjua samtliga förskolechefer hade vi med ännu mer säkerhet kunnat redo-

göra för ett tillförlitligt resultat. Genom att utöka tiden då vi var tillgängliga för intervjuer 

hade vi eventuellt kunnat få ett mindre bortfall. 
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Didaktiska konsekvenser   

Det finns en tydlighet i att globalisering har påverkat vårt samhälle och berikat det med fler 

kulturer. På så sätt måste pedagoger få rätt förutsättningar för att kunna möta det, vilket 

betyder att förskolechefer behöver erbjuda kompetensutveckling i den takt den efterfrågas. Vi 

kunde se att efterfrågan på interkulturell kompetensutveckling varierade beroende på vilket 

område verksamheterna tillhörde. Det kan i sin tur leda till att personalen i verksamheterna 

där det är mindre mångkulturellt inte utvecklar sin interkulturella kompetens till samma grad. 

Konsekvensen av detta blir att om det interkulturella perspektivet inte lyfts och diskuteras 

med mer kunniga personer, kan det finnas risk att verksamheterna stannar kvar i den så 

kallade ytliga mångkulturalismen. Det finns en rad olika aspekter som påverkar det 

interkulturella arbetet. Vi menar att det många gånger krävs en tvåvägskommunikation vilket 

betyder att förskolan å ena sidan informerar vårdnadshavare, å andra sidan även ser till att de 

får tillgång till information om barnet och dess livssituation. Denna tvåvägskommunikation 

hävdar vi i många fall missas, då fokus ligger på att informera om hur den svenska förskolan 

fungerar. Många förskolechefer har i vår undersökning beskrivit hur deras personal använder 

sig av kartläggning som verktyg i verksamheten. Vi rekommenderar att denna kartläggning 

används för att både få inblick i vårdnadshavarnas behov av information men också för att 

inhämta information om barnets kulturella bakgrund och nuvarande situation.  

 

I resultatet redogör samtliga förskolechefer på ett eller annat sätt för språket som en central 

del i det interkulturella arbetet. Då språket är en viktig del i människans identitetsutveckling 

och i möten med andra blir det naturligt att den språkliga biten får ta stor plats. Vi menar att 

externa resurser som tolkar och modersmålstränare gärna får bli en ännu mer integrerad del i 

verksamheten för att alla ska kunna arbeta mot samma mål. Det kollegiala lärandet är ett sätt 

att lyfta frågor och utbyta kunskaper och erfarenheter med varandra, vilket är nödvändigt då 

det interkulturella arbetet är komplext. Det kollegiala lärandet är en resurs som kontinuerligt 

kan finnas tillgänglig, istället för till exempel en föreläsning som endast hålls vid ett tillfälle 

och eventuellt inte leder till vidare reflektion. Reflektion är en viktig del av förskolans 

utveckling, och ska därför vara en del av det interkulturella arbetet. Vi menar att det är 

väsentligt att det interkulturella perspektivet lyfts upp och diskuteras även av förskolechefer, 

eftersom erfarenheter och kompetens inom ämnet varierar utifrån vilka verksamheter de 

ansvarar för. Vi rekommenderar ett kollegialt lärande och utbyte av kunskaper för både 

personal och förskolechefer i arbetet med att främja den interkulturella kompetensen i 

förskolan.  
 

Förslag till vidare forskning 

Vår studie bygger på förskolechefers uppfattningar om interkulturell kompetens i förskolan 

och hur de arbetar för att stötta sin personals arbete inom detta. I resultatet framkommer det 

att förskolechefers uppfattningar om interkulturell kompetens varierar, att det finns olika 

kompetenser och behov till kompetensutbildning i de befintliga arbetslagen samt att externa 

resurser är en viktig del i arbetet. Nästa steg i forskningsprocessen kan vara att undersöka hur 

verksamhetschefer i olika kommuner arbetar för att ge sina förskolechefer förutsättningar i det 

interkulturella arbetet. Genom att ta ytterligare ett steg kan en sådan typ av undersökning rikta 

fokus mot hur verksamhetscheferna fördelar de resurser som ligger till grund för förskolans 

utvecklingsarbete, vilka möjligheter och i sin tur vilka begränsningar som finns.  
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BILAGOR 

Bilaga 1 

Missivbrev 

 

Hej,  

 

Våra namn är Evelina Larsson och Elin Pettersson och vi läser sista terminen på förskollärar-

programmet vid Campus Varberg. Just nu skriver vi vår C-uppsats och tar av denna anledning 

kontakt med dig som förskolechef. 

 

Vårt syfte med uppsatsen är att få inblick i hur förskolechefer i en mindre kommun uppfattar 

interkulturell kompetens i förskolan och hur de arbetar för att främja sin personals kompetens 

inom detta. Av denna anledning är vi intresserade av att intervjua dig med frågor som utgår 

från ovanstående syfte. 

 

Intervjun tar cirka 15-30 minuter. Ditt deltagande är frivilligt och vi kommer skriva på ett sätt 

så att det inte går att identifiera dig eller din förskola/förskolor. För att vi inte ska gå miste om 

viktig information kommer samtalet att spelas in.   

 

Förslag på tider då vi är tillgängliga och kan komma till dig: 

 

Vecka 47  Vecka 48  
Måndag 20/11  07.00-18.00 Måndag 27/11 07.00-09.00 samt 10.00-12.00 

Tisdag 21/11 07.00-18.00 Tisdag 28/11  07.00-18.00 

Onsdag 22/11 07.00-11.00 samt 12.00-18.00 Onsdag 29/11 07.00-18.00 

Torsdag 23/11 07.00-18.00 Torsdag 30/11  07.00-07.30 alt. efter 15.00 

Fredag 24/11 07.00-18.00 Fredag 1/12 07.00-09.00 alt. efter 14.00 

 

 

Vår förhoppning är att någon av dessa tider passar dig. Vi kommer att ta kontakt med dig 

under vecka 47 för att boka tid och plats. Om du har några frågor eller funderingar går det bra 

att ringa eller maila oss.  

 

Tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar,  

 

Evelina Larsson 

070 - ** ** ** 

Elin Pettersson 

070 - ** ** ** 

SXXXXXX@student.hb.se SXXXXXX@student.hb.se 
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Bilaga 2 

Intervjuguide med följdfrågor 

 

1. Vad står interkulturell kompetens för enligt dig? 

 

2. Vilka behov anser du finns av interkulturell kompetens i dina verksamheter? 

 

3. Vilka interkulturella kompetenser kan du se att det finns bland din personal? 

 

4. Vilka möjligheter finns för din personal till interkulturell kompetensutveckling? 

 

Följdfrågor 

 

 Spännande, kan du berätta mer? 

 

 Kan du ge något konkret exempel på vad du menar?  

 

 På vilket sätt anser du att…? 

 

 Har du något att tillägga? 
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