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Emelie Klein, Rahma AlKinani

Lärande i en mångkulturell förskola – en kvalitativ studie av förskollärares syn på hur de 

arbetar i en mångkulturell förskola.

Learning in a multicultural preschool – a qualitative study of preschool teachers opinions on 

how they work in a multicultural preschool.  Antal sidor: 34

___________________________________________________________________________

Syftet med denna studie är att ta del av förskollärares uppfattningar om hur det är att arbeta i 

mångkulturella förskolor och hur förskollärare inkluderar och möjliggör lärandet för flerspråkiga 

barn samt vilka redskap förskollärare använder sig av.

Studien bygger på fenomenografisk metod och kvalitativa intervjuer där sex förskollärare från tre

olika enheter intervjuas enskilt. I studien används det sociokulturella, socialkonstruktivistiska och

fenomenologiska perspektivet för att få en djupare och bredare syn på hur förskollärare arbetar. 

Studiens frågeställningar är:

 Hur arbetar förskollärare för att inkludera och möjliggöra lärandet för flerspråkiga barn i 

mångkulturella förskolor?

 Vilka utmaningar och möjligheter möter förskollärare ute i mångkulturella förskolor?

Resultatet i studien visar att förskollärarna utgår utifrån olika redskap i sitt arbete som konkret 

material, sagor och sånger på barns olika språk för att inkludera och möjliggöra lärande för 

flerspråkiga barn. Förskollärarna uttrycker även vilka möjligheter de får i arbetet så som 

förståelse för andra kulturer, bemötandet av människor med andra erfarenheter och mötet med 

människor från olika kulturer. Allt detta ses som berikande. I studien nämner förskollärarna även 

några utmaningar som de stöter på i mångkulturell förskola och det är fördomar, kulturkrockar 

och språkliga förbistringar.
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Inledning

I dagens förskola har Skolinspektionen (2010) iakttagit att kunskap om barnens bakgrund

är nödvändig för anpassning av verksamheten men personalen fokuserar enbart på vilka 

språk som talas. Detta resulterade i att det inte blev någon djupare reflektion i den 

systematiska kartläggningen på vilka språk som talades i barngruppen. Detta kan även vi 

styrka, då vi har saknat mångkulturellt arbete i förskolan under våra tidigare 

verksamhetsförlagda utbildningar. Vi har fått erfarenheten av att personalen i förskolan 

inte arbetar med mångkulturalitet eller gör det synligt i verksamheterna. Det förvånar oss 

då Skolverket (2013) belyser att var femte barn har ett annat modersmål än svenska i 

dagens förskola. Lunneblad (2006) menar att språket har en stor betydelse för individers 

känsla av delaktighet och identitetsutveckling. Även Skolverket (2013) anser att attityder 

samt vilken språklig stimulans barnen bemöts av påverkar förutsättningarna för att 

utveckla alla sina språk i hög grad. På den senaste verksamhetsförlagda utbildningen 

uppmärksammade en av oss brister, både i bemötande och språklig stimulans för ett barn 

som endast hade befunnit sig i Sverige i fem månader. Barnet sågs inte kompetent nog att 

göra ett skapande av gipsmasker tillsammans med de jämnåriga på avdelningen. “För hen

förstår ändå inte vad man säger och vi vet inte vad hen har för tidigare erfarenhet”, 

uttryckte en pedagog. Detta var skälet till varför pedagogen ansåg att utevistelse för 

barnet ansågs bättre än att utmana barnet och faktiskt se vad för kunskaper barnet bär på. 

Lunneblad (2006) beskriver i sin avhandling att i förskolans svenska språkmiljö blir 

flerspråkiga barn avskärmade från sitt hemspråk och därmed reduceras barnets känsloliv 

på grund av språket. Den känslomässiga kontakten som förmedlas till barnen görs genom

språket som talas runt flerspråkiga barn med annat modersmål. Detta gör att många 

flerspråkiga barn kan känna sig instängda, som i sin tur kan leda till att det blir svårt att 

nå barnet som pedagog exempelvis. Detta kan leda till inre tystnad och bristfällig 

känslokontakt för flerspråkiga barn. Det här bemötandet av flerspråkiga barn har vi 

upplevt. Att barnen blir tystlåtna, leker bredvid barnen istället för med, om inte 

förskollärarna är engagerade och arbetar med att få med de flerspråkiga barnen i 

verksamheten. Detta står även i förskolans läroplan Lpfö98 (Skolverket, 2016a) att 

förskollärare ska bidra till att barnens egna förmågor ska utvecklas. Förskolan ska också 
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arbeta på att överföra kulturarv, traditioner, värden, historia, språk och kunskaper, vilket 

skapar gemenskap och tillhörighet i barngruppen. 

Så har det inte alltid sett ut, då Sverige är i förändring och har varit det sedan andra 

världskriget, då Sverige var i behov av akut arbetskraft (Gruber och Puskás, 2013). Detta 

öppnade upp arbetskraftsinvandringen, som främst kom från de nordiska länderna, men 

också från Tyskland, Italien och Ungern. Gruber och Puskás (2013) beskriver att det var i

slutet av 1960-talet avstampet i Sveriges invandrarpolitik gjordes och tog fart på frågor 

angående invandringens skolpolitiska konsekvenser i den allmänna samhällsdebatten. 

Där skrevs det fram hur samhällets etniska och språkliga mångfald skulle ta sin form i 

förskolans verksamhet, och vilka insatser som behövde göras för hur den mångkulturella 

förskolan skulle samverka med ”den vanliga” förskolan som en nationell institution. 

Haraldsson Sträng (2016) nämner att på 1970-talet gick industrin ner och skapade brist 

på arbete, dock tilltog flyktingmottagandet på slutet av 1970-talet med människor från 

Latinamerika, Iran men även med krigsoffer från Balkan och människor från 

krigsdrabbade länder som Irak, Kurdistan, Afghanistan och Somalia.

Under tidigt 1970-tal var en av välfärdspolitikens ambitioner att få fram en 

”inkluderande” förskola (SOU 1972:26; SOU 1972:27). Förskolan skrevs fram i 

barnstugeutredningen som en institution med stor potential att kunna introducera 

invandrarbarn i det svenska samhället. I barnstugeutredningen (SOU 1972:27) skriver 

man att invandrarbarn “varsamt kan slussas in i det nya landets kulturella förhållande” 

(SOU 1972:27, s.309) samt att det ska erbjudas samspel och lekmöjligheter med svenska 

barn. Redan vid fyra års ålder erbjuds invandrarbarn förskoleplats på grund av behovet 

och de möjligheter barn ges för att lära sig det svenska språket. På denna tid ansågs det 

som radikalt, då förskolan tre år senare gjordes allmän och då från sex års ålder. I slutet 

av 1970-talet tillsattes utredningen språk- kulturstöd för invandrar- och minoritetsbarn i 

förskoleåldern (SOU 1982:43) där det diskuterades hur förskolans personal borde hantera

de olika beteenden och värderingar som finns i andra kulturer. Varför vi valt att ta upp 

Sveriges invandrarhistoria är för att vi ofta kommer att möta vårdnadshavare och barn 

från andra kulturer i förskolan. Alla barn och vårdnadshavare har sina egna ryggsäckar 

att bära på med olika erfarenheter och livssituationer från tidigare, därför ser Sveriges 

förskola ut som den gör idag.
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Syfte

Syftet med denna studie är att ta del av förskollärares uppfattningar om hur det är att 

arbeta i mångkulturella förskolor och hur förskollärare inkluderar och möjliggör lärandet 

för flerspråkiga barn samt vilka redskap förskollärare använder sig av.

Frågeställningar

 Hur arbetar förskollärare för att inkludera och möjliggöra lärandet för flerspråkiga

barn i mångkulturella förskolor?

 Vilka utmaningar och möjligheter möter förskollärare ute i mångkulturella 

förskolor?
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Bakgrund

I bakgrunden redogörs det för centrala begrepp i studien och de är inkludering, 

flerspråkighet och mångkultur. Sedan presenteras forskning, styrdokument och 

skolinspektionens granskning som är relevanta i förhållande till studiens syfte. Vidare 

beskrivs studiens teoretiska utgångspunkt.

Inkludering

Inkludering är ett begrepp som har börjat användas mer aktivt i förskolans verksamhet på

senare år. Enligt Skolverket (2016b) används begreppet inom specialpedagogiken men 

nämns inte i förskolans läroplan Lpfö98 (Skolverket, 2016a) eller i Skollagen (SFS 

2010:800). Inkludering förknippas ibland med integrering och Skolverket (2016b) anser 

att det är viktigt att särskilja på begreppen, “Inkludering är att helheten ska anpassa sig 

till delarna medan integrering är att delarna ska anpassa sig till helheten” anger Nilholm 

(Skolverket, 2016b). I skolan och förskolan fokuserar personalen mycket på individnivån

och exempelvis på individuella utvecklingsplaner, istället för att fokusera på 

gruppåtgärder (Skolverket, 2016b).

Begreppet inkludering har haft olika tolkningar vilket medför en osäkerhet hos forskare 

och lärare vad ordet egentligen innebär (Nordström, 2013). Nordström (2013) menar att 

inkludering handlar om hur verksamheter anpassar sig efter barnens behov, 

förutsättningar och egenskaper. En inkluderande verksamhet har utvecklat strategier och 

metoder som bemöter skillnader mellan barn. Inkludering betyder att alla är involverade 

från första början och det är en process som växer fram mellan människor och medför att 

alla människor ska vara likvärdigt behandlade och delaktiga i gruppgemenskapen 

(Nordström, 2013). Inkludering i förskoleverksamheter innebär fokus på barn och inte på 

att särskilja barn, och detta förhållningssätt lägger grund för alla människors lika värde 

och de etiska principerna (Haraldsson Sträng, 2016).

Flerspråkighet
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Haraldsson Sträng (2016) hävdar att det alltid funnits rädsla för att enspråkiga barn som 

omringas av flerspråkiga barn inte kan stimulera sin språkutveckling men forskning visar

motsatsen, människan har en flerspråkighetskapacitet. Flerspråkighet utvecklar 

människans språkinlärning, problemlösning och informationssökning (Haraldsson 

Sträng, 2016). Skolverket (2013) hävdar att flerspråkighet är när barn och 

vårdnadshavare kommunicerar med ett eller flera språk. Däremot förknippas 

flerspråkighet alltid med barn och vårdnadshavare som talar ett annat modersmål än 

svenska. Begreppet flerspråkighet kopplas även ihop med utländsk bakgrund (Skolverket,

2013). Istället för att lägga fokus på barns bakgrund och på vilka brister det finns i det 

svenska språket, ska vikten läggas på kompetensen som barn har inom de olika språken. 

”Flerspråkighet är ingen egenskap i sig, det är en kompetens.” (Skolverket, 2013, s.11).

Mångkultur

Brömssen (2011) menar att begreppet mångkultur kan definieras olika beroende på 

normer som finns i samhället. Kultur, etnicitet och identitet gör att begreppet mångkultur 

uppfattas olika och det har en stor betydelse för arbetet i förskolan (Lunneblad, 2013). 

Lahdenperä (2008) anser att en problematik med begreppet mångkultur är att den ger en 

bild av att det finns kulturella skillnader. Brömssen (2011) hävdar även att begreppet 

mångkultur förknippas ofta med segregation och marginalisering. Haraldsson Sträng 

(2016) lyfter en annan problematik med begreppet mångkultur och det är att människor 

kan kategorisera barn som en enda grupp och bedöma alla på samma sätt. Detta medför 

att pedagogerna mister barnens personliga upplevelser, erfarenheter och situationer 

(Haraldsson Sträng, 2016).

Styrdokument

Svenska förskolan har alltid varit en del av samhällets politiska intentioner och en plats 

för människor med olika bakgrund (Lunneblad, 2013). I förskolans läroplan Lpfö98 

beskrivs det svenska samhället vara i förändring men även vad för höga krav den ställer 

”[...] på människors förmåga att leva med och förstå de värden som ligger i en kulturell 

mångfald” (Skolverket, 2016a, s. 6). Detta beror på att i förskolan möts barn från många 

kulturer, med olika språk, varierande bakgrund och med olika erfarenheter. Skolverket 

(2016a) beskriver förskolan som en social och kulturell mötesplats, där barn ska 

förberedas inför ett liv i ett internationaliserat samhälle. 
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I 8 kap. 10 § av Skollagen (SFS 2010:800) står det att ”förskolan ska medverka till att 

barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både svenska språket 

och sitt modersmål”. Det står även i Skolverket (2016a) att barn som utvecklar sitt 

modersmål fa ̊r bättre mo ̈jligheter att lära sig svenska samt att barn med utländsk 

bakgrund ska få stöd i att utveckla en mångkulturell tillhörighet. I FN:s barnkonvention 

om barns rättigheter, UNICEF Sverige (2009) står det att barn ska utveckla respekt för 

sin egen kulturella identitet, värden och språk för alla människor. Förskolans läroplan 

(Skolverket, 2016a) lyfter fram att det är förskollärarens uppdrag att skapa en förståelse 

hos barnen för deras egen och andras kulturella tillhörigheter.

Tidigare forskning

I alla tider har några individer betraktas som avvikande från det normala. Samhällets 

värderingar och normer avgör vilka människor som anses vara annorlunda och inte. En 

svårighet som finns för att bygga ett gott samarbete med människor från andra länder är 

att människor är olika, har olika villkor och bakgrund som gör att vi uppfattar och 

utvärderar på olika sätt (Andersson, 1994).

Enligt förskolans läroplan Lpfö98 (Skolverket, 2016a) ska barn uppleva sig delaktiga i 

sin egen kultur och få möjlighet till att utveckla känsla och respekt för andra kulturer. 

Ladberg (2011) hävdar att flerspråkighet sällan uppmuntras i svenska miljöer. Hon 

diskuterar skillnaden mellan att vara flerspråkig i en enspråkig miljö och att vara 

flerspråkig i en flerspråkig miljö. Ladberg (2011) menar att människor automatiskt ändrar

språk omedvetet beroende på vad som diskuteras eller var de befinner sig. Miljön spelar 

roll och om deras hemspråk talas av människor i deras omgivning. Khousravi (2017) 

hävdar att flera pedagoger upplever att det är utmanande att arbeta språkstödjande med 

barn som inte kan det svenska språket. Däremot hävdar Kultti (2014) att gruppaktiviteter 

kan möjliggöra att barn blir delaktiga i språkliga aktiviteter, oavsett om de behärskar 

språket eller inte. Hon menar att barn kan mer tillsammans med andra.

Keller, Troesch och Grob (2013) beskriver att blyghet kan ha en påverkan vid inlärning 

av ett andra språk. Denna studie är gjord på 330 invandrarförskolebarn, där Keller, 
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Troesch och Grob (2013) har observerat flerspråkiga barn som är blyga och mindre 

blyga. I deras studie har det visat sig att de mindre blyga barnen har enklare att lära sig 

alla sina språk. I en del länder fick invandrarbarn negativa reaktioner från andra barn i 

förskolan för att de var blyga. I andra länder uppmuntrade och stöttade blyga flerspråkiga

barn i deras språkutveckling vilket gav positiva reaktioner. Förskollärare har en viktig 

roll i att uppmuntra flerspråkighet men studier som har gjorts i skolan och förskolan i 

Sverige har visat att lärarna oftast söker efter det som förenar barnen. Lärarna undviker 

att prata med barn om deras tidigare erfarenheter och vilka kulturella skillnader som finns

(Lunneblad, 2013). Skaremyr (2014) är doktorand i pedagogiskt arbete och har forskat 

kring hur nyanlända barns deltar i språkliga händelser i förskolan och vilka 

kommunikativa redskap de praktiserar. I avhandlingen framkom mer att strukturer, 

regler, rutiner, normer och värden som finns i omgivningen som vuxna och barn förhåller

sig till är kommunikativa redskap. Skaremyr (2014) menar att när nyanlända barn får 

möjligheten att delta i förskolans verksamhet och ta del av återkommande rutiner,

tillägnar de sig den nya kulturella gemenskapen för att kunna bli fullvärdiga deltagare i 

verksamheten.

Kultti (2014) belyser att förskolepersonal behöver ha en uppfattning om hur 

språkanvändningen hos flerspråkiga barn används i gruppen och att samarbete med 

hemmet är viktigt. Ladberg (2011) anser att det måste efterfrågas mer om barns 

kunskaper i andra språk för att visa att deras kunskaper räknas, samt tillvaratas.  Det 

styrker även Lunneblad (2006), docent med inriktning mot mångkulturell- och 

interkulturellutbildning i sin doktorsavhandling, att pedagogerna skall undvika att prata 

om ”olikheter” tillsammans med barn och istället fokusera mer på det ”gemensamma” 

som barn har. Detta lyfter även Fast (2007) i sin doktorsavhandling, nämligen att 

personalen i förskolan där studien pågick inte talar om barnens hemkultur och språk. 

Däremot hävdar Benckert, Håland och Wallin (2008) att eftersom barn kan ha olika 

bakgrund och tala olika språk är det viktigt att förskollärarna är förtrogna med generella 

likheter och skillnader i barns kultur. Halilovic och Huskic (2010) hävdar att människor 

påverkas av socioekonomiska förutsättningar, bakgrund, ålder, livsstil, osv. Människan 

påverkar och påverkas av de möjligheter och begränsningar som finns i ett samhälle. I 

Lunneblads (2006) studie belyses även att det råder en viss osäkerhet hos pedagoger, om 

vad ett mångkulturellt arbetssätt är och hur det ska genomföras i verksamheten. Det 

blågula glashuset (SOU 2005:56) beskriver flera brister av anpassning av 
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lärarutbildningen om hur man i mötet med mångkulturella barngrupper, skall gå tillväga i

arbetet. 

Fast (2007) beskriver i sina observationer att det inte vid något tillfälle togs tillvara på 

barns tvåspråkighet eller gjordes synligt i verksamheten. Hon beskrev det som att barnen 

fick lämna sin kultur utanför förskolan. Olausson (2012) har utifrån sin pilotstudie 

observerat barn i åldrarna 1–6 år vid tre förskoleavdelningar. Hon har kommit fram till att

flerspråkiga barn var till viss del avgränsade, då enspråkiga barn och pedagoger inte 

talade flera språk. Flerspråkiga barn ses som en tillgång i verksamheten dock 

synliggjordes inte det i förskolan, där studierna pågick (Olausson, 2012). Däremot menar 

Puskás och Björk-Willén (2018) att det är pedagogernas ansvar att utforma en 

verksamhet, så att kommunikation på svenska och andra språk blir naturlig. Flerspråkiga 

barn behöver kommunicera med de språk de talar i meningsfulla och stimulerande 

språkmiljöer för att kunna behärska alla sina språk. För att flerspråkiga barn ska utveckla 

sitt modersmål krävs det att förskolepersonal har kompetens i hur de ska stötta barnen, 

skapa en stimulerande språkmiljö och motiverade barn. Den viktigaste faktorn för att 

flerspråkiga barn ska utveckla sitt språk är de sociala och kulturella omgivningen de 

kommer i kontakt med (Puskás & Björk-Willén, 2018).

Skolinspektionens granskning

Skolinspektionen (2017) har granskat 34 olika förskolor i hur förskolan bidrar till att 

flerspråkiga barn utvecklas i sina språk. Genom observationer, analyser och bedömningar

konstateras att personalen behöver utveckla sin kompetens inom uppdraget och att de inte

vet hur de ska gå tillväga i arbetet med andra språk än svenska. Granskningen visade 

även att personalen upplever ett dilemma med att inte få tillräckligt med tid till 

gemensamma reflektioner, där de får möjligheten till att diskutera metoder, arbetssätt och

förhållningssätt kring flerspråkighet i förskolan (Skolinspektionen, 2017).

Teoretisk utgångspunkt

I den här studien används det sociokulturella, socialkonstruktivistiska och 

fenomenologiska perspektivet. Det sociokulturella perspektivet belyser vilka medierande 

redskap förskollärarna utgår ifrån i sina arbeten. Det socialkonstruktivistiska perspektivet

belyser förskollärarens förhållningssätt och slutligen tillämpar vi det fenomenologiska 
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perspektivet för att få syn på förskollärarnas uppfattningar om hur det är att arbeta i 

mångkulturella förskolor.

Sociokulturellt perspektiv

Förskolans läroplan genomsyras av det sociokulturella perspektivet och av den orsaken 

vill vi få syn på vilka redskap som används av förskollärare i mångkulturella förskolor 

för att inkludera alla barn i verksamheten. Enligt Smidt (2010) betonar Vygotskij att allt 

lärande är socialt, dock lär sig inte barn endast i socialt samspel. Det är viktigt att 

pedagoger har kunskap om barns kultur och språk för att kunna se ett lärande (Smidt, 

2010). Säljö (2015) anser att kärnan i det sociokulturella perspektivet är att människan är 

en biologisk, social, historisk och kulturell varelse. Pedagoger behöver få en förståelse 

för i vilka sammanhang dessa aspekter samspelar och vad som krävs för att det ska ske 

ett lärande (Säljö, 2015).

Det sociokulturella perspektivet lägger en stor vikt vid att människor lär sig av varandra 

och därför ska denna studie genomsyras av detta perspektiv. Säljö (2013) skriver att 

Vygotskij benämner en viktig skillnad mellan människor och andra varelser. Det är att 

människans tänkande och handlande formas av och utövas genom de medierande redskap

människan möter när den växer upp i sociala gemenskaper. Medierande redskap handlar 

om samverkan mellan människor och de kulturella redskap som människor behöver för 

att förstå och kunna agera i sin omvärld. Genom de medierande redskapen vill vi få 

förståelse för hur förskollärarna stimulerar flerspråkiga barn i en mångkulturell förskola. 

Även Vygotskij anser att det viktigaste av dessa redskap är det mänskliga språket. 

Språket är ett kollektivt redskap, där viktiga delar av samhällets erfarenheter finns 

representerade och där dessa görs tillgängliga för nya generationer. Människors tänkande 

formas i stor utsträckning genom språkliga och kommunikativa aktiviteter samt språket, 

ett slags externaliserat, samhälleligt medvetande som spelar en avgörande roll för 

individens lärande och utveckling (Säljö, 2013).

Socialkonstruktivismen

Att vi även valde ett socialkonstruktivistiskt perspektiv är på grund av att detta perspektiv

inte tar det mest uppenbara eller det omedelbara för givet. För ytliga företeelser går 

forskaren in mer på djupet för att se vad som ligger bakom fenomenet därför passar detta 
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perspektivet studien. I ett socialkonstruktivistiskt perspektiv ses inte människans sociala 

handlingar som naturliga konstruktioner utan de handlingarna är socialt konstruerade 

(Wenneberg, 2001). Wenneberg (2001) ger exempel på att det finns olika “sorgemönster”

och att sorg inte bestäms av kroppen utan av exempelvis kultur. Där sorg kan se ut på 

olika sätt, beroende på var du bor och är uppväxt. Då det i en del kulturer är mer vanligt 

att sorg uttrycks genom att skrika och kasta med kroppen istället för att gråta tårar. En del

bearbetar tillsammans med andra människor och i en del kulturer får människor bearbeta 

sorgen enskilt och det är tabu att visa sig sårbar. Enligt detta perspektiv ska inte sociala 

handlingar ses som naturliga, utan de har konstruerats tillsammans och genom andra runt 

omkring en (Wennerberg, 2011).

Fenomenologiska perspektivet

Bjurwill (1995) menar att genom fenomenologiska glasögon handlar det om att få syn på 

helheten i delen och inte delen i helheten. Detta gör att forskaren uppmärksammar olika 

sätt att se på världen, genom förskollärarnas erfarenheter och uppfattningar, relaterade till

det stora sammanhanget och med det menas tidigare forskning. Genom att utgå utifrån 

fenomenologin kan vi sätta ord på förskollärarnas tolkningar av olika begrepp och 

meningar. Fenomenologiska glasögon är också pedagogiska glasögon som kan vara till 

hjälp för förskollärare att lära och undervisa i förskolan (Bjurwill, 1995).

Enligt Bengtsson (1998) ska inte fenomenologin ses som kritik, utan den skall framförallt

ses som konstruktiv. Detta innebär att kunna diskutera och tala utifrån vad som upplevs 

snarare än att tala utifrån fördomar, åsikter och teorier, exempelvis. Bengtsson (1998) 

menar att fenomenologin endast består som vetenskap om den för håller sig saklig. Även 

Husserl (1995) påvisar att människan inte får fram fenomenets helhet genom antaganden 

om ursprung och orsak. Att det måste tolkas som det erfars och fritt från förutfattade 

meningar.
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Metod

Vi har valt att intervjua sex förskollärare, på tre olika enheter, som jobbar i en 

mångkulturell förskola. Syftet med denna studie är att ta del av förskollärares 

uppfattningar om hur det är att arbeta i mångkulturella förskolor och hur förskollärare 

inkluderar och möjliggör lärandet för flerspråkiga barn samt vilka redskap förskollärare 

använder sig av. För att undersöka förskollärarnas uppfattningar har vi valt att använda 

oss av kvalitativa intervjuer för att få djupare och mer nyanserande svar. Med kvalitativa 

intervjuer kommer forskaren nära miljön och människor som studien handlar om (Ahrne 

& Svensson, 2015). Vi har valt att använda oss av semistrukturerade intervjuer, vilket 

innebär att forskaren har en intervjuguide som den utgår ifrån men där intervjupersonen 

har en frihet att utforma svaren på sitt eget sätt (Bryman, 2011). Ahrne och Svensson 

(2015) anser att fördelen med en kvalitativ intervju är att forskaren kan använda fasta 

frågeformuleringar vid intervjun och i viss utsträckning kan lägga till öppna frågor. 

Intervjuaren kan anpassa frågorna och den ordning som kommer att ställa efter 

situationen. Genom kvalitativa intervjuer fångas respondentens personliga aspekter som 

upplevda erfarenheter, värderingar, kulturell kunskap och beslut (Ahrne & Svensson, 

2015). Kvalitativa metoder kan ge oss en ”bredare” bild med olika perspektiv och 

dimensioner.

Fenomenografi

Denna metod har vi valt att använda för att få syn på förskollärarnas uppfattningar om 

vad inkludering är men även vad en mångkulturell förskola är för dem. Metoden handlar 

i vårt syfte om att synliggöra förskollärares syn på ett fenomen, där deras syn är korrekt 

för dem och utifrån deras tidigare erfarenheter (Bjurwill, 1995).

Ordet fenomenografi är sammansatt av delarna fenomeno (-n) och grafi. Fenomenon kan härledas 

ur det grekiska substantivet phainomenon som betyder “det som visar sig”. Grafia kan betyda 

ungefär att “beskriva i ord eller i bild”. Sammansättningen av de två delarna leder således fram till

att fenomenografin “beskriver det som visar sig” (Starrin & Svensson, 1994, s.112).

Fenomenografin ger forskaren en medvetenhet kring hur personen tänker kring sig själv 

och världen och att vara självkritisk i sitt eget tänkande (Bjurwill, 1995).
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Urval

Vår urvalsstrategi är  enligt Bryman (2011) målinriktad, da ̊ de valda förskollärarna valdes 

utifrån studiens syfte och frågesta ̈llningar. Intervjuerna gjordes med legitimerade 

förskollärare på grund av att det är förskollärarens ansvar att anpassa verksamheten efter 

alla barn i förskolan och att bedriva undervisningen samt ha det största ansvaret för 

lärandesituationer enligt förskolans läroplan Lpfö98 (Skolverket, 2016a). Urvalet gjordes

slumpmässigt då vi ringde till enheterna vi valt att vilja ha med i studien och vi berättade 

kort om vad vi skulle undersöka. Vi frågade även om personen vi pratade med var 

förskollärare och om inte personen var utbildad förskollärare, så frågade vi om någon på 

avdelningen var det samt om den personen var intresserad att ställa upp på intervju. Vi 

valde tre olika områden i en kommun där vi hade vetskapen om att det bor familjer med 

mångkulturell bakgrund och där det finns mångkulturella förskolor. Vi hade från början 

tänkt att intervjua åtta förskollärare men en förskollärare kunde inte på grund av tidsbrist 

och brist på personal på grund av sjukdom. En annan förskollärare hoppade av efter 

någon dag på grund av att förskolläraren kände att den inte kunde bidra med något för 

studiens syfte.

Efter sex intervjuer kändes det som att vi hade fått in det material vi behövde, då det 

kändes som att ingenting nytt framkom, utan mer var upprepning av föregående 

intervjuer. Intervjuerna bidrog till en djupare förståelse för hur lärande och inkludering av

flerspråkiga barn kunde se ut i en mångkulturell förskola. Förskollärarna som 

intervjuades kände vi inte sen tidigare, utan vi hade endast vetskapen om att de arbetade 

inom mångkulturell förskola och hade lång erfarenhet av arbetet med flerspråkiga barn. 

Dock hade en av oss haft sin verksamhetsförlagda utbildning på den ena enheten. På den 

enheten styrde en av oss intervjun medan den andra som hade varit där tidigare satt 

bredvid och lyssnade samt antecknade. Detta var ett medvetet val av oss så att situationen

inte skulle påverkas. Vi valde att både ha med förskollärare som arbetade med de yngsta 

barnen men även de som arbetade med åldersspannet 3-5 år. Detta urval gjordes för att få

varierade och bredare svar, på hur de arbetar med flerspråkiga barn i mångkulturella 

förskolor.
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Genomförande

Genomförandet av intervjuerna gjordes pa ̊ tre mångkulturella förskolor. Vi kontaktade 

förskollärarna pa ̊ de utvalda förskolorna via telefon. Vi informerade vilken vecka vi hade 

tänkt att genomföra intervjuerna och eftersom tiderna och dagarna blev fyllda, så fick de 

vi kontaktade sist färre tillfällen att välja mellan. Vi gav inte ut intervjuguiden i förväg på

grund av att vi ville ha naturliga och spontana svar från deltagarna. Vi anser att våra 

frågor är öppna och handlar om hur de arbetar i verksamheten, så alltså inte om rätt och 

fel. På telefon berättade vi endast vad studien handlade om och tiden som vi beräknat att 

intervjun skulle ta. När det var dags för intervju begav vi oss till förskollärarnas förskolor 

och intervjun ägde rum på arbetstid eller efter att de hade avslutat sitt arbetspass. 

Intervjuerna ägde rum i ett lugnt rum eller i deras personalrum. Deltagarna intervjuades 

enskilt, da ̊ vi ville ta del av varje deltagares egna erfarenheter och upplevelser av 

frågeställningarna rörande studiens syfte. Samtliga deltagare undertecknade 

samtyckesblanketten (bilaga 1) som vi tillsammans gick igenom innan varje intervju. Vi 

informerade förskollärarna om att intervjuerna skulle spelas in, redan vid första 

telefonsamtalet, sedan en gång till vid intervjun. Vi förklarade att materialet endast skulle

lyssnas pa ̊ av oss samt att vi skulle ha materialet sparat tills vårt examensarbete var 

godkänt. 

Vi hade tid emellan intervjuerna för att föra anteckningar och diskutera emellan oss hur 

intervjun kändes och vad som uppkom vilket även Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015)

uppmanar till. Genom intervjun fick vi även möjlighet att reflektera kring både normer, 

känslor och engagemang som uppkom under intervjun (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 

2015). Att vi båda ville vara med på intervjutillfället var på grund av att vi ville uppfatta 

samtalet ur två olika perspektiv och även att det är två som lyssnar och är delaktiga på 

olika sätt men även för möjligheten att kunna reflektera efteråt tillsammans. Då den 

andra kunde vara mer uppmärksam på vad förskolläraren sa i samtalet och kunde ibland 

komma med följdfrågor med hjälp av att återberätta ord som förskolläraren hade sagt 

tidigare (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). 
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Databearbetning

Datainsamlingen gick till genom att vi genomförde enskilda intervjuer med verksamma 

förskollärare, för att få en djupare förståelse. Bryman (2011) anser att en intervjuguide 

gör det möjligt för forskaren att förstå hur förskolläraren upplever sin omvärld och sitt 

liv. Vi har även valt att båda två medverka under intervjun, den ena ställer frågor och den 

andra sitter i bakgrunden och antecknar. Vi anser att det ger oss en helhetsbild av 

intervjun då den som ställer frågor inte kan se allt utan behöver hjälp av observanten. Vi 

spelade in samtalet med hjälp av ljudinspelare på mobilen och förde anteckningar. 

Transkribering skedde på var sitt håll för att spara tid. Vi transkriberade de intervjuerna 

man själv hade genomfört och det blev tre stycken var. Vi gick igenom hur noga 

transkriberingen skulle ske och vad vi ville få med. Bryman (2011) hävdar att 

transkribering av data kan göras flera gånger och i andra syften än vad studien var 

inriktad på från första början. Transkriberingen skedde med detsamma efter varje 

intervju, för att den fortfarande skulle vara färsk och vara i minnet. Att använda 

transkribering som redskap gjorde vår analys enklare att genomföra och gav oss en

tydligare överblick över intervjuerna. 

Analysmetod

När vi hade samlade in vårt empiriska material, analyserades materialet genom tre steg 

och de är: sortera, reducera och argumentera. När forskaren sorterar sitt insamlade 

material har den skapat en välgrundad ordning för sin analys (Rennstam & Wästerfors, 

2015). Utgångspunkten i analysen var att vi skulle vara förtrogna med vårt material. När 

vi läste om materialet flera gånger upplevdes materialet mer bekant. Detta gjorde att vi 

kom fram till initiala och öppna kodningar (Rennstam & Wästerfors, 2015). Intiala och 

öppna kodningar uppkom när vi läste materialet och kommenterade spontant det vi ansåg

vara intressant, utan att tänka på helheten. Desto mer vi läste, märkte vi att saker och ting

upprepades i det empiriska materialet och detta gjorde att materialet började ta form.

När vi analyserade materialet för första gången gjorde vi det enskilt för att se vad vi 

själva såg. Andra gången vi analyserade gjorde vi det tillsammans för att diskutera och 

reflektera kring kodningar. När vi sammanställde det vi hade sett och reflekterat över 

tillsammans, visade det sig att materialet hade en större betydelse än första gången vi 

analyserade materialet. De koder som vi skapat efter steg två gjorde att vi kunde granska 
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koderna med kritiska ögon. Vi började se koder som vi kunde relatera till viss litteratur.

Vi såg materialet genom olika vinklar och med olika glasögon, beroende på vilket 

perspektiv och vilken metod vi valde att se materialet ur och med. Vi analyserade det 

insamlade materialet genom tre olika perspektiv och en metod som vi har valt att ha som 

glasögon för att få syn på det vi ville granska. Perspektiven är sociokulturella

perspektivet, socialkonstruktivistiska perspektivet, fenomenologiska perspektivet och

metoden är fenomenografiska metoden. Rennstam och Wästerfors (2015) styrker att 

teorin som forskaren utgår ifrån är intimt förknippad med ordning.

Genom kodningen synliggjordes olika teman utifrån studien frågeställningar och det svar 

som deltagarna hade gemensamt. Bryman (2011) hävdar att teman uppstår som resultat 

av flera gångers omläsning av det insamlade materialet. Kodningen är kärnan i 

kvalitativa analyser och utgör en viktig del. Det finns även en problematik med kodning 

och det är att när en forskare kategoriserar text eller ord från det originella 

sammanhanget kan den sociala biten förloras (Bryman, 2011). Vi gjorde en variant av 

Framework som tillvägagångssätt vid vår tematiska analys. Bryman förklarar Framework 

som ”en matrisbaserad metod för att ordna och syntetisera data” (Bryman, 2011, s.528). 

Med Framework menas det att författaren skapar en tabell av centrala teman och 

subteman som i sin tur kan se ut som ett ramverk. Vi delade upp vårt huvudtema efter 

våra frågeställningar, som vi sedan kunde dela upp i mindre antal subtema. Exempelvis 

från vår ena frågeställning kunde vi lyfta ut viktiga subteman som språkliga 

kommunikativa arbetssätt, förmåner och förskollärares egen utveckling och mycket mer. 

Med hjälp av färgpennor markerade vi gemensamma och viktiga ord i subteman.

Vi valde att reducera empirin genom att ta bort det som inte är nödvändigt men samtidigt 

ha kvar det viktiga som vi vill belysa, som är förbundet med de sociokulturella, 

socialkonstruktivistiska, fenomenologiska perspektiven och den fenomenografiska 

metoden som studien riktas mot. Att reducera materialet skapar koncentration och skärpa 

i sin empiri som är till stor hjälp för forskaren (Rennstam & Wästerfors, 2015). Slutligen 

argumenterade vi studiens analys i förhållande till tidigare forskning och till våra teorier 

som vi utgår ifrån. Genom att jämföra vårt insamlade material med tidigare forskning kan

vi dra slutsatser och egna tolkningar. Rennstam och Wästerfors (2015) anser att det är 

viktigt att inte endast redovisa materialet utan även lägga stor vikt på att analytiskt 

argumentera.
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Etiska aspekter

Vi har i vår studie valt att utgå från Vetenskapsrådets (2002) fyra huvudkriterier, dessa 

är: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Vi 

började med att formulera en samtyckesblankett (bilaga1) som uppfyller 

vetenskapsrådets huvudkriterier. Den delades sedan ut till deltagarna innan intervjun 

genomfördes. Denna samtyckesblankett innehåller information om studien, deltagarnas 

rättigheter och kontaktinformation. I samtyckesblanketten godtog de att vi spelade in 

samtalet och även att vi sparade det inspelade materialet tills vi blir godkända. I 

samtyckesblanketten stod det även att förskollärarnas deltagande i undersökningen är 

frivillig och att de kan avbryta intervjun när de vill och det anser vi är en etisk aspekt. Vi 

var även etiskt medvetna och tydliga med att berätta att inspelningar som vi gör används 

för studiens syfte samt att det enbart är vi som kommer att lyssna på inspelningen. Vid 

val av frågor försökte vi undvika ”laddade” frågor som kan ge en negativ effekt på 

samtalet. Vi lyssnade uppmärksamt på respondenten och hade en empatisk inställning till 

denne. Vi balanserade vårt samtal, så att vi inte sa så mycket med påföljd att 

respondenten kunde bli passiv och vi försökte låta förskolläraren besvara frågan klart 

innan vi ställde ny eller en följdfråga (Bryman, 2011).

Trovärdighet och tillförlitlighet

För att uppnå tillförlitligheten i studien utgår vi från fyra delkriterier och de är 

trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering. Genom att uppnå trovärdighet 

behöver det framgå att intervjupersonerna kommer få ta del av studien samt att det 

rekommenderas att använda triangulering. Överförbarhet i en kvalitativ forskning handlar

om att intervjua individer utifrån en gemensam aspekt, vilket i vårt fall innefattar 

examinerade förskollärare som arbetar i mångkulturella förskolor. Överförbarhet handlar 

i vårt fall om djup och inte om bredd vid intervjuval. Pålitlighet handlar om att det finns 

en fullständig redogörelse för hur studien genomförts. Konfirmering innebär att forskaren

inte medvetet låtit personliga värderingar påverka studiens utförande och 

resultatdiskussion.

Vi anser att kvaliteten i en studie främst bestäms av dess trovärdighet och pålitlighet och 

därför anser vi att det är viktigt för oss att läsaren får ett förtroende för vår studie. 

Ljudinspelningarna och transkriberingarna gör att tillförligheten höjs i vår studie, så att 

man kan se att vi inte har med våra egna tolkningar eller åsikter. Detta betyder att vi är 



17

medvetna om att vi inte påverkar vår studie genom egna värderingar, vilket gör att vi 

uppnår konfirmering (Bryman, 2011). Ljudinspelningen gör även att intervjun kan 

avlyssnas flera gånger, om vi är osäkra på att vi uppfattat deltagarnas uttalanden rätt. Vi

beskriver våra val och metod noggrant för att läsaren ska kunna förlita sig på studien men

även för att vi skall kunna vara kritiska till oss själva och kunna berätta för läsaren vilka 

svagheter respektive styrkor som finns i vår studie. Detta för att läsaren ska kunna göra 

en likadan studie om den så vill genom att följa våra detaljerade beskrivningar. Även 

Bryman (2011) framhåller att när forskaren gör detaljerade beskrivningar får läsaren 

möjlighet att kunna bedöma hur pass överförbar resultaten är. Trovärdighet är speciellt 

viktigt för en kvalitativ studie och att forskaren har lyckats skapa ett förtroende hos 

läsaren för sin studies resultat (Ahrne & Svensson, 2015). I vår studie använder vi oss 

även av triangulering, där man utgår ifrån olika teorier och en metoder i sin undersökning

för att komma fram till liknande resultat fast med andra teorier och metoder. Ahrne och 

Svensson (2015) påpekar att triangulering gör att en studie blir mer trovärdig.
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Resultat

I detta kapitel redovisas studiens resultat utifrån studiens syfte och frågeställningar. 

Syftet med denna studie är att ta del av förskollärares uppfattningar om hur det är att 

arbeta i mångkulturella förskolor och hur förskollärare inkluderar och möjliggör lärandet 

för flerspråkiga barn samt vilka redskap förskollärare använder sig av. I kapitlet används 

citat för att stärka och lyfta studiens resultat. 

Studiens resultat redovisas utifrån de båda frågeställningarna:

Hur arbetar förskollärare för att inkludera och möjliggöra lärandet för flerspråkiga barn i 

mångkulturella förskolor? Underkategori till denna frågeställning är: Språkliga 

kommunikativa arbetssätt.

Vilka utmaningar och möjligheter möter förskollärare ute i mångkulturella förskolor? 

Utifrån frågeställningen har vi fått följande underkategorier: Förmåner och 

förskollärares egen utveckling, Kulturkrockar och fördomar och kommunikationsbrist 

mellan vårdnadshavare och personal.

Rubrikerna presenteras med tydlig koppling till studiens frågeställningar och syfte. 

Genom kodningen synliggjordes olika teman utifrån studien frågeställningar och svar 

som deltagarna hade gemensamt.

Hur arbetar förskollärare för att inkludera och möjliggöra lärandet för 

flerspråkiga barn i mångkulturella förskolor?

Språkliga kommunikativa arbetssätt

Flera förskollärare ger exempel på hur de utifrån olika redskap tar tillvara på språklig 

mångfald genom att räkna på olika språk, låna böcker på olika språk samt att arbeta med 

konkreta saker istället för abstrakta. Detta på grund att förskollärarna ansåg att barnen lär 

sig fortare genom att använda konkreta redskap. Sagor och sånger var också ett redskap 

som kunde utveckla barns språk samt att några förskolor hade födelsedagssånger på 

barnens olika språk. 
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En förskollärare nämnde att redskapen tar slut när fantasin och kreativiteten tar slut, att 

ständigt som förskollärare behöva komma på andra metoder för att få fram budskap. 

Förskollärarna ansåg att genom att barnen upplever sig förstådda och trygga i förskolan 

upplever barnen sig som inkluderade. En förskollärare uppfattar inkludering som: 

“Inkludering innebär ju att barnen får vara med, delta och även påverka situationen som 

de har på förskolan.” (Förskollärare 5). Förskolläraren menar att inkludering är att se 

människors olikheter som positivt. Förskolläraren förklarar även vikten av att göra 

medarbetare och barn inkludera, vilket skapar delaktighet i förskolan. Förskollärarna 

anser att inkludering sker när alla barn deltar på lika villkor och samma förutsättningar. 

Vissa förskollärare upplever begreppet inkludering som ett svårt begrepp. 

Förskollärarna anser att det är viktigt att uppmuntra barn att prata sina språk. 

Kroppsspråk var också ett redskap som förskollärare använde sig av, en förskollärare 

uttrycker att: ”[...] det blir mer kroppsspråk känner jag. Att man vill deras bästa, att man 

har den värmen att de mår bra och är välkomna.” (Förskollärare 3). Förskolläraren tar 

även upp ett exempel på att de har haft några nyanlända barn tidigare på avdelningen och

att genom kroppsspråk och tonfall i sin dialog med vårdnadshavare och barn, skapar 

förskollärarna trygghet. Tecken som stöd är också ett kommunikativt arbetssätt som 

förskollärarna använde i sitt arbete. De anser att tecken som stöd inte är endast en fördel 

för barn som inte kan språket utan även för barn som har språkliga svårigheter.

Förskollärarna anser att flerspråkig personal är en stor tillgång och genom dem tas 

språklig mångfald tillvara på, särskilt i bemötandet med vårdnadshavare. Förskollärarna 

uttryckte vikten av att ta tillvara på språklig mångfald genom att vara lyhörd och lyssna 

på vad barnen berättar för pedagogerna eller för varandra. En enhet brukade ha en 

gårdsfest, som sker i månaden maj varje år, där vårdnadshavarna blir inkluderade i festen

genom att de får ta med sig en traditionell måltid från sitt hemland. På gårdsfesten får 

personalen möjlighet att prata och ha ett samspel med vårdnadshavarna. Dock tyckte 

förskollärarna att de inte arbetade tillräckligt med att ta tillvara på språklig mångfald, en 

av förskollärarna uttryckte sig: “Vi diskuterar hela tiden hur mycket vi gör det egentligen,

vi känner väl inte eller jag personligen kan känna att vi kan jobba mycket mer med det, 

än vad vi gör.” (Förskollärare 2)
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Vilka utmaningar och möjligheter möter förskollärare ute i 

mångkulturella förskolor?

Förmåner och förskollärares egen utveckling

Alla förskollärarna är positiva till hur deras egen utveckling har gynnats av arbetet i 

mångkulturell förskola. De påpekar även att det inte endast är de själva som utvecklas 

utan även hela arbetslaget. Arbetslagets engagemang har bidragit med utveckling och gett

mycket erfarenhet men också känslomässigt haft stor betydelse. En förskollärare 

uttryckte arbetet i mångkulturell förskola som: ”[...] en otrolig erfarenhet särskilt i 

bemötandet och att kunna möta olika situationer. Så det upplever jag är något som fyllt 

på min erfarenhetsryggsäck” (Förskollärare 6). Genom erfarenheter av olika situationer 

har detta gett förskolläraren kunskap att kunna möta andra situationer och kunna dra en 

parallell mellan erfarenheterna. De flesta förskollärarna tyckte att arbetet har skänkt dem 

mer förståelse för olika kulturer, flyktingar och blivit öppnare för människor med annan 

bakgrund. En förskollärare beskriver sin egen utveckling som: ”[...] att se olika sidor hos 

olika personer för att öka sitt eget synsätt på världen eller erfarenheter där” (Förskollärare

5).

Förskollärare som har jobbat flera år i en mångkulturell förskola tycker att förmåner finns

inte endast i förskolan utan även i området omkring förskolan. Det är människor från 

olika kulturer som bor i villakvarter och lägenheter vilket förskolläraren anser bidrar med

att människor är mer accepterande av varandra. Förskollärarna såg en viktig förmån som 

finns i en mångkulturell förskola och att det är flerspråkig personal. Det är även en 

förmån att de har möjlighet till att få träffa så många kulturer, vilket är berikande. Genom

den dagliga kontakten med vårdnadshavare får de kunskap om traditioner samt högtider 

som finns i andra kulturer. Förskollärarna nämner att arbetet i mångkulturell förskola har 

bidragit med flera erfarenheter och gett dem möjlighet att få lära sig mycket kring olika 

livssituationer. En förskollärare upplever att arbetet i en mångkulturell förskola har 

vidgat personens vyer samt även förmånen att få möta människor från olika kulturer och 

även olika människoöden.
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Fördomar och kulturkrockar

Förskollärarna hävdar att bemötandet av vårdnadshavare och barn från olika kulturer är 

berikande, då de har fått mer förståelse och är öppnare när något har hänt i verksamheten.

En förskollärare uttrycker att ett utvecklingssamtal är en självklarhet för en förskollärare 

och vad ett utvecklingssamtal innebär. För många föräldrar kan det emellertid upplevas 

som något stort och farligt, enligt en förskollärare och föräldrarna kan tro att det har hänt 

något. Därför är det viktigt att som förskollärare ha förståelse för detta och förklara för 

vårdnadshavare vad ett utvecklingssamtal är för något. En förskollärare ger ett exempel 

på när de fick reflektera kring detta och ha en förståelse för en vårdnadshavare:

Vi hade föräldrar som inte ville att barnen skulle gå till skogen, för i skogen i Serbien och 

Bosnien och det, så var det farligt. Där kunde man bli skjuten, det fanns farliga djur. Det 

var man tvungen ha förståelse för. Brandlarm och sånt här var jätte viktigt att vi pratade 

om. När polisen, om man såg en polisbil hur viktigt det är för dem. För dem var det rädsla,

för de har blivit hämtade med polisbil kanske, så man får tänka in alla de sakerna. Att de 

har varit med om saker som man inte riktigt kan tänka på och det är viktigt. (Förskollärare

1)

Utmaningarna som förskollärarna har stött på under sin verksamma tid i mångkulturell 

förskola är vårdnadshavarnas inställningar och fördomar. Kulturkrockar har alltid varit en

utmaning för förskollärarna. Det som förskollärarna upplever är en utmaning i att möta 

vårdnadshavare är om “vi och dem-tänket” kommer upp. En förskollärare beskriver en 

situation där hen fick agera stark i sin förskollärarroll, då vårdnadshavare inte ville att 

deras barn skulle leka med andra barn, som har en annan nationalitet.

Men då får man vara stark i sin professionalitet. Sätta föräldrarna på plats lite. Även där 

får man lämna sina åsikter hemma, för att här är alla lika värda även om du tycker något 

annat själv. (Förskollärare 3)
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Flera förskollärare uttryckte vikten av att vara stark i sin förskollärarroll och stå på sig i 

sådana situationer. Även att förklara för vårdnadshavare att så här upplevde vi det i 

arbetslaget och oftast handlar det om missförstånd och kommunikationsbrist. En 

uppfattning förskollärare tar upp är kulturkrockar till exempel barnuppfostran och hen 

förklarar att:

[...] Vi i Sverige är så duktiga på att vi håller barnen väldigt stramt, från det dem är små 

och sen släpper vi lite efter vi tycker och vi känner att dem kan, vågar fixa det. Men 

kulturellt många känner jag har från andra länder, dem har väldigt lössläppt med barnen 

och ju större dem blir, ja då ska man börja fostra dem. Det blir en liten krock i förskolan. 

(Förskollärare 1)

Kommunikationsbrist mellan vårdnadshavare och 

förskollärare

Kommunikationsbrist från båda håll men även språkförbistringar mellan vårdnadshavare 

och personal upplevs som utmanande för förskollärarna. Förskollärarna tycker att det 

finns svårigheter med att få fram information till vårdnadshavare. Det finns även 

svårigheter i hur de ska gå tillväga för att nyanlända barn ska känna sig trygga på 

förskolan trots att de inte kan språket. Flera förskollärare tar beslutet att boka en tolk för 

exempelvis utvecklingssamtal på grund av språkförbistringar. Förskollärarna upplever sig

obekväma när en tolk är med på ett utvecklingssamtal. Då informerar förskolläraren 

endast och det blir inte ett naturligt samtal mellan förskolläraren och vårdnadshavaren. 

De tycker även att det är svårt att veta om rätt information går fram till vårdnadshavare 

via tolken, då de kan säga några få ord men när tolken upprepar budskapet så blir det ofta 

väldigt långt. Förskollärarna tar även upp tiden som en kulturkrock. Exempelvis hade en 

förskollärare bokat in en tolk, dock dyker inte vårdnadshavare upp till samtalet eller 

kommer inte i rätt tid. Tid är något som flera förskollärare ser som en kulturkrock, då 

många vårdnadshavare inte håller tider.

Något som kolliderar för oss är det här med tider. För oss svenska är ju tiden jätteviktig, 

om jag har sagt fem över två då kommer jag fem över två och inte något annat, möjligtvis 

lite innan men inte efter. Där kan man se att synen på tid kan vara lite olika. (Förskollärare

4)

Förskollärarna upplever att det är en utmaning att få tiden att räcka till många gånger, för 

att få ihop arbetet i en mångkulturell förskola. Förskollärare beskriver att de känner att de
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vill lära sig ett språk som skapar mer förmån i arbetet med mångkultur. Förskollärarna 

upplever också att de inte har tillräckligt med kunskap om olika kulturer. Samtidigt finns 

det inte tillräckligt med tid att söka kunskap om olika länder och kulturer. Därför tycker 

förskollärarna att det vore bra om de kunde gå på kurs, där de kan få kunskap om olika 

kulturer, språk och bemötandet av barn och vårdnadshavare.

Sammanfattning

Förskollärarna tycker att det är viktigt att alla barn är inkluderade i verksamheten och att 

det är något självklart att de inkluderar alla. Samtidigt upplever förskollärarna att det är 

svårt att sätta ord på begreppet inkludering. Några fler redskap de använder för att ta till 

vara på språklig mångfald och inkludering är: tecken som stöd, kroppsspråk, bildstöd, 

sagor och ramsor samt böcker på barns olika språk. Som en förskollärare nämnde så tar 

redskapen slut när fantasin och kreativiteten tar slut, att man ständigt som förskollärare 

behöver komma på andra metoder för att få fram budskap och arbeta med att ta till vara 

på varandra, vilket inkluderar barn, vårdnadshavare och personal. Förskollärarna i 

studien ansåg att det var viktigt att uppmuntra barn att prata sina språk. Förskollärarna 

ansåg även att konkreta redskap var bättre att använda sig av än abstrakta, då barn tar till 

sig kunskap snabbare genom konkreta redskap.

Förskollärarna anser sig behöva stimulansen och utmaningen som en mångkulturell 

förskola bidrar med. Att arbetet både kan vara frustrerande och att det ger mer kunskap 

och erfarenhet vid mötet med olika människor och situationer som kan uppkomma i 

förskolans verksamhet. Förskollärarna uttrycker att kommunikationsbrist upplevs som 

utmanande av personal och vårdnadshavare. Förskollärarna uttrycker även att de får mer 

förståelse för andras levnadssätt och att del kulturkrockar är mer accepterade än andra. 

Förskollärarna väljer att i vissa situationer sätta ner foten och få till en kommunikation 

om hur de arbetar på förskolan och hur saker fungerar. Flerspråkig personal är många 

gånger till hjälp när språkförbistringar uppkommer. 
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Diskussion

Metoddiskussion

I studien använde vi oss av fenomenografi och valet gjordes för att få syn på 

förskollärares uppfattningar kring vad en mångkulturell förskola är för förskollärarna 

men även vad ordet inkludering betyder för dem. Ur detta perspektiv fick vi syn på deras 

synsätt kring olika områden och hur de arbetar och deras svar är sanningen för dem 

utifrån deras tidigare erfarenheter (Bjurwill, 1995). Vi anser att det var en lämplig metod 

för att kunna se likheter och olikheter av intervjuerna med förskollärarna och kunna 

sammanställa deras uppfattningar och även för att se likheter och skillnader. Utifrån 

kvalitativa intervjuer fick vi ”breda” svar på våra frågeställningar. Med en kvantitativ 

metod skulle vi inte få lika djup syn på förskollärarnas uppfattningar, eftersom 

tillvägagångssättet då är mer strukturerat. Kvalitativa intervjuer ger oss fylligare svar på 

studiens intervjufrågor medan med en kvantitativ metod får forskaren mer generella svar 

som snabbt kan kodas (Bryman, 2011).

Något vi funderar på i efterhand är att det skulle ha varit intressant att ha gjort 

fokusgruppsintervjuer så att förskollärarna skulle kunnat diskuterat sinsemellan om 

skillnader och likheter och ta del av varandras arbetssätt och erfarenheter. De individuella

intervjuerna gav oss en bredare bild på enskilda förskollärares syn och arbetssätt i 

mångkulturell förskola. Detta skulle vi inte ha fått om vi utgått ifrån en fokusgrupp. Vi är

nöjda med vårt insamlade material men något vi inte hade räknat med var hur 

förskollärarna uttryckte sig om vårdnadshavare och hur förskollärarna tolkar 

vårdnadshavares syn på förskolan. Vi är medvetna om att om vi hade formulerat vår 

intervjuguide på ett annat sätt kunde vi ha fått annorlunda svar och resultat i vår studie. 

Vi är även medvetna om att det endast är en underkategori på frågeställning ett, men 

detta var vad vi fick fram utifrån analysen av det empiriska materialet. Studiens syfte och

frågeställningar har ständigt varit utgångspunkten, till exempel i utformningen av vår 

intervjuguide. Under studiens gång har vi ständigt kopplat våra uppfattningar utifrån 

studiens resultat och kopplat till studiens syfte och frågeställningar. Därför upplever vi att

studiens syfte och frågeställningar har besvarats. 
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För att uppnå tillförlitligheten i studien utgår vi från fyra delkriterier och de är 

trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering. För att skapa trovärdighet har 

vi använt oss av triangulering som vi nämnt tidigare samt att vi kommer delge vår 

uppsats till de personer som vi intervjuat för vår forskning. Valet av triangulering bidrar 

till att studien får mer trovärdighet. Överförbarheten har vi uppnått genom att vi har valt 

examinerade förskollärare som arbetar i mångkulturella förskolor för vår kvalitativa 

forskning. Utifrån överförbarhet har vi detaljrika beskrivningar av tillvägagångssättet, för

att läsaren ska kunna bedöma hur pass överförbart och pålitligt resultatet är. Pålitlighet 

har vi uppnått genom att vi utförligt har skrivit hur forskningsprocessen har gått till, 

exempelvis problemformulering, val av undersökningspersoner och hur studien har 

genomförts. Konfirmering har uppnåtts genom att vi inte medvetet låtit personliga 

värderingar och slutsatser påverka studien.

Resultatdiskussion

Syftet med denna studie är att öka kunskapen genom att ta del av förskollärares 

uppfattningar om hur det är att arbetar i mångkulturella förskolor och hur förskollärare 

inkluderar och möjliggör lärandet för flerspråkiga barn samt vilka redskap förskollärare 

använder sig av. I resultatdiskussionen används samma rubriker som i resultatdelen. I 

resultatdiskussionen ställs studiens resultat i förhållande till tidigare forskning och 

litteratur som lyfts i studiens bakgrund. Sist beskrivs i resultatdiskussion, ett förslag till 

fortsatt forskning.

Hur arbetar förskollärare för att inkludera och möjliggöra lärandet för 

flerspråkiga barn i mångkulturella förskolor?

Språkliga kommunikativa arbetssätt

Språket är det främsta verktyget för kommunikation och samspel mellan människor 

(Säljö, 2015). Utifrån studiens resultat visade det sig att flera förskollärare arbetar med 

olika medierande redskap för att stimulera och utveckla barns språkinlärning. 

Förskollärarna ger flera exempel på hur de utifrån olika arbetssätt tar tillvara på språklig 

mångfald genom att räkna på olika språk, låna böcker på olika språk och arbeta med 

konkreta material istället för abstrakta. Kultti (2014) belyser att läsa svenska barnböcker i
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förskolan kan skapa en diskussion om kulturella och språkliga likheter och olikheter 

mellan barnen. Detta tycker vi skapar en möjlighet att prata om olika kulturer och att alla 

barn får ta del av varandras kulturer. Även lägger det sociokulturella perspektivet stor 

vikt i att människor lär sig av varandra.

Utifrån de olika arbetssätten anser förskollärarna att det inkluderar barnen, dock upplever

förskollärarna en osäkerhet vad begreppet inkludering egentligen är. Nordström (2013) 

beskriver en osäkerhet både hos forskare och lärare vad ordet egentligen innebär men 

utifrån vår studie tolkar vi att förskollärare kan benämna ett flertal saker om vad ordet 

inkludering betyder. Nordström (2013) betonar att en inkluderande verksamhet anpassar 

sin verksamhet utefter barnens behov, förutsättningar och egenskaper. Detta innebär att 

alla är involverade och likvärdigt behandlade men även delaktiga i gruppgemenskaper 

(Nordström, 2013). Utifrån studiens resultat tolkar vi det som att förskollärarna uttrycker 

att barnen ska få vara en del i sammanhanget, delaktiga, trygga, kunna göra sig förstådda,

att alla får vara med, barnen får delta och kunna påverka situationer och har samma 

förutsättningar. Detta tolkades ur ett fenomenologiskt perspektiv då vi sätter ord på 

förskollärares tolkningar av begrepp och meningar men även att vi ser helheten i delen 

och inte delen i helheten. 

Khousravi (2017) hävdar att flerspråkighet i förskolan handlar om att ge barnen 

möjlighet att använda alla sina språk under sin vistelse i förskolan, genom att personalen 

uppmuntrar barn att tala sina språk samt att väcka ett intresse hos barn att lära sig andra 

språk. Av studiens resultat framkommer det att förskollärarna arbetar med sagor och 

sånger på barns olika språk samt att en del avdelningar på en enhet som vi intervjuade 

har födelsedagssånger på barns olika språk. Utifrån FN:s barnkonvention om barns 

rättigheter (Unicef, 2009), anser vi att det är viktigt att ta tillvara på barns olika språk för 

att synliggöra barns lika värde och lika rättigheter.

I vårt resultat framkom att förskollärarna ser kroppsspråk och tecken som stöd som 

redskap förskollärare använder sig av. Förskollärarna trycker på att kroppsspråk och 

tonfall i sin dialog med vårdnadshavare och barn är viktigt. Även visa varma känslor som

välkomnande ger ett gott intryck av verksamheten uppger förskollärarna. Även att tecken

som stöd blir till hjälp för barn som har språksvårigheter. Vi tolkar att förskollärarna visar

intresse och engagemang till vårdnadshavare när de frågar och har viljan att lära sig ord 
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på barnens språk. Detta visar på en inkluderande syn, genom språk och kommunikation 

vilket skapar en delaktig miljö för flerspråkiga barn (Skolinspektionen, 2017).

Benckert, Håland och Wallin (2008) lyfter att ett samarbete med vårdnadshavare i en 

mångkulturell verksamhet handlar om att lyfta in modersmålet, kulturen och att stärka 

familjens betydelse i förskolan. Förskollärarna i denna studie beskriver att flerspråkig 

personal är en stor förmån och genom dem tas språklig mångfald tillvara, särskilt i 

samarbetet med vårdnadshavare. En viktig utgångspunkt som förskollärarna i studien 

framhäver är att vara lyhörd och lyssna noga på vårdnadshavare och barn.

I Skolinspektionens (2017) granskning av 34 förskolor har de kommit fram till att 

förskollärare bör ha kunskap om barns språkliga bakgrund, då det är nödvändigt att ha 

intresset för att möjliggöra meningsfulla aktiviteter för barnen. Dock tyckte de flesta 

förskollärarna i studien att de finns en brist i deras arbete med att ta tillvara på språklig 

mångfald och att de diskuterar hur mycket de egentligen arbetar med språklig mångfald. 

Vi anser att det är nödvändigt att förskollärare tar tillvara på språklig mångfald och 

stimulerar flerspråkiga barn för att de ska få möjlighet att utvecklas kognitivt och socialt. 

Benckert, Håland och Wallin (2008) nämner att genom samarbete med vårdnadshavare 

har förskollärare möjlighet till att öka sin kompetens om flerspråkighet. På en enhet där 

vi intervjuade två förskollärare har de en gårdsfest, som sker i månaden maj varje år. Vi 

tolkar det som att vårdnadshavare blir inkluderade i gårdsfesten, då de kan ta med sig en 

traditionell måltid från sitt hemland. Detta styrker även förskollärarna i studien att 

gårdsfesten blir som ett kommunikativt redskap, då de får möjligheten att kommunicera 

och ha ett samspel med vårdnadshavare. Khousravi (2017) beskriver att socialt samspel 

sker när människan får möjlighet till att skapa goda relationer till andra. 

Vilka utmaningar och möjligheter möter förskollärare ute i 

mångkulturella förskolor?

Förmåner och förskollärares egen utveckling

I studiens resultat visar det sig att förskollärarna anser att arbetet i mångkulturell förskola

har bidragit med flera erfarenheter och gett dem möjlighet att få lära sig mycket kring 

olika livssituationer. Arbetet i mångkulturell förskola har även gett möjligheten att möta 

människor från olika kulturer och även olika människoöden. Förskollärarna beskriver 

mångkulturell förskola som en mötesplats, där vårdnadshavare, barn och personal med 
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olika bakgrund samt kultur gör att en förskola blir mångkulturell. Lunneblad (2013) 

styrker även att mångkultur utgörs av begrepp om kultur etnicitet och identitet.

En viktig förmån som förskollärarna benämner är att de ser flerspråkig personal som en 

förmån i bemötandet av flerspråkiga barn och vårdnadshavare och de är en stor hjälp. 

Utifrån det sociokulturella perspektivet tolkar vi det som att flerspråkig personal blir som

ett redskap i mötet med barn och vårdnadshavare. Dock påpekar Vygotskij enligt Smidt 

(2010) att det är viktigt att förskollärarna bildar sig kunskap om barns kultur och språk 

för att kunna se ett lärande (Smidt, 2010). Det som gör att förskollärare i studien lämnar 

över exempelvis utvecklingssamtal, eller ett vanligt samtal i tamburen, till flerspråkig 

personal som talar samma språk som vårdnadshavare är språkförbistringar som upplevs 

som utmanande för förskollärarna. Dock anser Ladberg (2011) att det är förskollärarens 

ansvar att efterfråga om barns kunskaper i andra språk för att barn och vårdnadshavare 

ska känna sig inkluderade i förskolan. 

Utifrån studiens resultat framkommer det att förskollärarna är väldigt positiva till sin 

egen utveckling, som den mångkulturella förskolan har bidragit med. Förskollärarna ser 

sig själva ha en stor bank av erfarenheter i bemötandet av olika människor, som befinner 

sig i olika livssituationer och att ha förståelse för olika kulturer. Brömssen (2011) hävdar 

att många gånger tycks begreppet mångkultur förknippas med segregation och 

marginalisering. Dock visar studiens resultat motsatsen, då förskollärarna ser att det inte 

endast är de själva som utvecklas utan samhället också. Förskollärarna beskriver att en 

mångkulturell förskola i ett område bidrar med att människor från olika länder, etnicitet, 

religion och klass får ökad acceptans för. Förskollärarna beskriver möjligheter att få möta

människor från olika kulturer och med olika erfarenheter och att det har bidragit till att 

personalen har fått vidgat perspektiv och mer förståelse för andras levnadssituationer. 

Detta styrker även Kultti (2014), då hon anser att det är i förskolan möten sker mellan 

olika människor, med olika språklig och kulturell bakgrund.

Fördomar och kulturkrockar

I förskolorna som vi besökte för att genomföra intervjuerna bemöttes vi i tamburen av 

flaggor och ord på barns olika språk. Detta tolkar vi som att förskolorna vill visa intresse 

för flerspråkiga barn och att de är stolta över sin mångkulturella förskola. Dock, utifrån 

studiens resultat visade det sig att förskollärarna som intervjuades hade lite kunskap om, 

hur de ska använda barns modersmål som redskap i verksamheten. Även 
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Skolinspektionen (2017) visar i granskningen av 34 förskolor att personal saknar 

kompetens i just detta ämne och att de behöver utveckla sin kompetens om hur de ska gå 

tillväga i arbetet med att inkludera andra språk i verksamheten. I förskolans läroplan 

Lpfö98 står det klart och tydligt att;

I förskolans uppdrag ingår att såväl utveckla barns fo ̈rmågor och barns eget 

kulturskapande som att o ̈verföra ett kulturarv – värden, traditioner och historia, spra ̊k och 

kunskaper – fra ̊n en generation till nästa (Skolverket, 2016a, s. 6).

I Fasts (2007) doktorsavhandling beskrivs att, utifrån hennes observationer, finns det inte

något tillfälle att ta tillvara på barns tvåspråkighet eller synliggjordes flera språk i 

förskolan. Hon beskrev det som att barnen fick lämna sin kultur utanför förskolan. Även i

Lunneblads (2006) doktorsavhandling har resultatet visat att förskolepersonal har en 

osäkerhet i hur de ska arbeta i en mångkulturell förskola. Förskollärarna i studien ansåg 

att de önskar mer kompetensutveckling, där de kan öka sin kunskap kring flerspråkiga 

barn och deras kultur. De uppgav dock att de inte har tillräckligt med tid och alla har inte 

blivit erbjudna att gå på en kompetensutvecklarkurs. Lahdenperä (2008) anser att 

personal i en mångkulturell verksamhet har ett ansvar för att utveckla sin kunskap och 

arbetsmetoder inom mångkulturalitet. Det kan vara svårt och tidskrävande att på egen 

hand söka ny kunskap om flerspråkighet, därför borde detta arbete ledas av en person 

som har erfarenhet av mångkulturell förskola och har intresse för ämnet.

En utmaning som inte lyfts i tidigare forskning är bemötandet av vårdnadshavarnas 

inställning och fördomar kring barn från andra nationaliteter. Vi anser att detta är 

nödvändigt att diskutera då det ställer förskollärarna i en svår sits i bemötandet av 

vårdnadshavare som ser mångkulturell förskola som vi och dem. Förskolan är en social 

och kulturell mötesplats som förbereder barnen för ett liv i ett globaliserat samhälle 

(Skolverket, 2016a).  Förskollärarna i studien känner att de behöver konfrontera 

vårdnadshavares åsikter men att det samtidigt kan påverka relationen mellan 

förskolläraren och dessa vårdnadshavare. Förskollärarna ställs även inför kulturkrockar 

och dilemman över hur de ska gå tillväga i arbetet. Ur ett socialkonstruktivistiskt 

perspektiv tolkar vi kulturkrock inte som en social handling, utan att de handlingar och 

krav som vårdnadshavare utmanar förskollärarna med är socialt konstruerade 

(Wenneberg, 2001). Detta innebär att dessa handlingar är formade av miljön och 
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människor som dessa vårdnadshavare omringas av och som påverkar deras åsikter, val 

och tänkande. 

I studiens resultat ses tiden även som en kulturkrock. Förskollärarna nämner exempelvis 

att vårdnadshavare inte lämnar barnen vid bestämd tid eller att de inte dyker upp när de 

har bestämt ett möte med en tolk. Andersson (1994) hävdar att det finns skillnader i 

tidsuppfattning som ställer till missförstånd. Han beskriver att västerlänningar planerar 

alltid för framtiden och tid är något viktigt, medan andra kulturer lever i nuet och har en 

annan syn på tid. I studiens resultat framkommer det att förskollärarna upplever 

situationen som obekväm när en tolk finns med, i exempelvis utvecklingssamtal. De 

upplever att utvecklingssamtalen inte blir ett naturligt samtal, utan istället informerar 

förskollärarna endast och det blir inget samspel. Dessa olika kulturkrockar skapar 

missförstånd och irritation när olika kulturer möts (Andersson, 1994).

Ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv uppkommer fördomar och kulturkrockar genom 

att de är socialt konstruerade. Kulturkrockar uppkommer av att vårdnadshavare som är 

uppväxt eller kommer från ett annat land med andra normer och värderingar inte är 

medvetna om de normer och värden som samhället har här.

Vidare forskning

Vi tycker att vidare forskning kring det här ämnet är oerhört viktigt då flera förskollärare 

upplever att de inte vet hur de ska gå tillväga i arbetet med flerspråkiga barn. Då vi inte 

heller hade räknat med förskollärarnas svar angående den största utmaningen, som de 

ansåg vara vårdnadshavarna och hur förskollärarna tolkar vårdnadshavarnas syn på 

förskolan. Vårt fokus under studiens gång låg på lärandet av flerspråkiga barn och inte på

vårdnadshavare därför vore det intressant att forska vidare mer om kulturkrockar och då 

särskilt fördomar som exempelvis tider och barnuppfostran. Skulle även vara intressant 

att intervjua vårdnadshavare om deras upplevelser och erfarenheter av mångkulturell 

förskola. Även att studera hur flerspråkig personal ser sig själva i arbetet i en 

mångkulturell förskola skulle vara intressant samt att undersöka vilka erfarenheter och 

relationer som finns mellan flerspråkig personal och flerspråkiga barn/vårdnadshavare. 

Vi anser detta eftersom förskollärarnas syn och tolkningar inte är sanningen utan endast 

en yrkesgrupps uppfattningar av ett fenomen.
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Bilagor

Bilaga 1: Samtyckesblankett

Informationsbrev och förfrågan i en medverkan i en intervjustudie med titel; Lärande i en 

mångkulturell förskola- en kvalitativ studie om förskollärares syn på hur de arbetar.

Förskollärarutbildningen - Examensarbete (LEFP17 - V18) - Våren 2018

Emelie Klein och Rahma Alkinani genomför denna studie i syfte att (a) bidra till kunskap 

om förskolan och dess verksamhet; (b) få erfarenhet av att genomföra empirisk forskning 

inom utbildning och undervisning; och (c) fullgöra kraven för att bli examinerad från 

förskollärarprogrammet på Högskolan för Lärande och Kommunikation vid Jönköping 

University.

Hej!

Tack för att ni vill medverka i vår studie. Vi kommer att arbeta enligt forskningsetiska principer 

vilket betyder att förskolan kommer vara anonym och även göra uppgifter så som namn och 

andra personliga uppgifter. Det kommer att vara fiktiva namn på förskolan och på er. Inget i vår 

uppsats kommer att länkas tillbaka till er eller förskolan. Ni har även rätt att inte svara på frågor 

eller avbryta intervjun när ni vill.

Innan vi börjar intervjun behöver ni skriva på detta samtyckeskrav där ni skriver på att ni tagit del

av vårt syfte och att ni godkänner att vi intervjuar er och har med det i vår uppsats.

Detta kommer att spelas in på bandspelare via telefonen och dokumenteras skriftligt. Ni ska även 

vara medvetna om att datainsamlingen inte raderas till examinatorn har godkänt studien.

Kryssa i nedan om du accepterar att:

____ Samtalar med studentforskarna i informella individuella intervjuer.

Deltagarens kontaktinformation:

Telefon och/eller email:___________________

Datum ____________________

Deltagarens Signatur ______________________________

Deltagarens Namnförtydligande ___________________________

Studenternas Signatur ___________________________________

                                       ___________________________________

Studenternas Namnförtydligande _____________________________

                                                         ______________________________

Handledare: Eva Dahlqvist. (eva.dahlqvist@ju.se)

Kursansvarig: Ann Ludvigsson (ann.ludvigsson@ju.se)

mailto:eva.dahlqvist@ju.se
mailto:ann.ludvigsson@ju.se


Bilaga 2: Intervjuguide

Intervjuguide:

 Vilket år tog du examen?

 Hur många år har du arbetat inom förskola?

 Hur lång tid har du arbetat inom mångkulturell förskola?

 Har du någon tidigare erfarenhet som är en tillgång i ditt arbete?

- Exempelvis tidigare arbete, fritidsaktiviteter.

 Hur ser er barngrupp ut?

- Ålder?

- Antal?

 Hur många språk talas det i barngruppen?

 Vad betyder inkludering för dig?

- Kan du ge exempel när det sker?

 Vad betyder mångkulturell förskola för dig?

Hur arbetar förskollärare för att möjliggöra lärande för att inkludera alla barn i 
mångkulturella förskolor?

 Hur tas språklig mångfald tillvara?

 Hur använder ni språket som redskap i ert bemötande av flerspråkiga barn?

 Vad finns det fo ̈r olika sätt att kommunicera med barn som inte kan det svenska 

språket?

- Vad använder ni er av för metoder?

 Vilka egenskaper anser du är en styrka för arbetet i en mångkulturell förskola?

Vilka utmaningar och möjligheter möter förskollärare ute i mångkulturella 
förskolor?

 Vilka tillgångar och möjligheter ser du som arbetar i en mångkulturell förskola?

 Vilka utmaningar har du stött på i verksamheten?

 Vad har detta gjort för din egen utveckling?
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