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Förord 

 

 

Vi vill rikta ett stort tack till de pedagoger och förskolor som ställde upp på intervjuer. Ni 

möjliggjorde inte bara studiens genomförande utan hjälpte oss även att reflektera över viktiga 

pedagogiska ställningstaganden inför vår kommande yrkesroll.  

 

Vi vill även tacka vår handledare Emma Arneback som stöttade oss genom processen och 

ständigt vidareutvecklade våra tankar och resonemang.  

 

 

 

 

 

 

 

  



Sammanfattning 

Denna studie handlar om pedagogers tankar kring förberedelsen av barn inför ett 

mångkulturellt samhälle. Enligt strävansmålen i läroplanen för förskolan ska barnen 

förstå de värden som finns i en kulturell mångfald och förberedas inför livet i ett 

internationaliserat samhälle. Barngruppernas sammansättning varierar mellan olika 

förskolor, områden och städer. Det finns förskolor med såväl kulturellt homogena som 

kulturellt heterogena barngrupper. Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur 

pedagoger kan arbeta för att förbereda barn inför ett liv i ett mångkulturellt samhälle 

oavsett hur barngruppens sammansättning ser ut. Genom kvalitativa semistrukturerade 

intervjuer undersöktes följande frågeställningar, vilket förhållningssätt har pedagogerna 

till mångkultur i förskolan? Hur upplever pedagogerna att de arbetar med mångkultur? 

Urvalet för intervjuerna baserades på förskolans socioekonomiska område för att ge 

variationer i pedagogernas uppfattningar och förskolans kontext. Intervjuerna har 

analyserats utifrån ett interkulturellt perspektiv med hjälp av en begreppsmodell 

konstruerad efter teorin. Resultatet visar att pedagogerna i studien inom vissa aspekter 

arbetar interkulturellt oavsett barngrupp men barngruppens sammansättning kan 

försvåra möjligheterna till ett genomgående interkulturellt arbete i förskolan. Slutsatsen 

är att ett interkulturellt förhållningssätt är möjligt oavsett förskola men det 

interkulturella arbetssättet kan försvåras av områdets socioekonomiska status samt 

barngruppens sammansättning.  

Nyckelord: interkultur, mångkultur, förskola, pedagoger, förhållningssätt, arbetssätt 
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1 Inledning 

Sedan 70-talet har antal personer som invandrat till Sverige ökat och 2015 överskred 

antalet flyktingar i världen 60 miljoner (Migrationsverket, u.å.). Mellan 1994-2015 har 

antalet elever med utländsk bakgrund fördubblats i Sverige, från 12 procent till 24 

procent (SOU 2017:54). Ökad invandring under 70-talet och tillhörande 

invandringspolitik speglas också i förskolans styrdokument. I Barnstugeutredningen 

från 1972 (SOU, 1972:26) förekommer kapitlet invandrarbarn i förskolan där det står 

att förskolan är en plats för integration mellan svenskar och invandrare och att förskolan 

ska grundlägga en global syn på människan för att verka för en internationalism. Redan 

i Barnstugeutredningen beskrivs en ökad rörlighet över nationsgränser vilket också syns 

i nuvarande läroplan för förskolan (Skolverket, 2016). I lpfö står ”Den växande 

rörligheten över nationsgränserna skapar en kulturell mångfald i förskolan, som ger 

barnen möjligheter att grundlägga respekt och aktning för varje människa oavsett 

bakgrund.” (s.4). Förskolan idag är således en plats där många olikheter bland både 

personal och barn förekommer. Förskolan ska enligt lpfö använda sig av olikheterna i 

barngruppen för att skapa respekt, medkänsla, solidaritet och tolerans för olikheter. 

Barnen ska förstå de värden som finns i en kulturell mångfald och förberedas inför livet 

i ett internationaliserat samhälle (Skolverket, 2016). 

 

Vi menar att barngruppernas sammansättning varierar mellan olika förskolor, områden 

och städer. Det finns förskolor med såväl kulturellt homogena som kulturellt heterogena 

barngrupper. Oavsett hur barngruppen och personalsammansättningen ser ut ska 

förskolan sträva mot läroplanens mål och arbetssätten på olika förskolor bör då rimligen 

skilja sig åt anser vi. Vi har sett att forskning om svensk förskola och mångkultur 

inriktar sig ofta på frågor gällande flerspråkighet, nyanlända och integration, 

minoritetsgrupper, värdegrund och demokrati, rasism och diskriminering, 

föräldrasamverkan och högtider. Relativt lite forskning finns om hur pedagoger 

förhåller sig till mångkultur och hur de arbetar med mångkultur i praktiken. I och med 

att Sverige idag blir mer och mer kulturellt och etniskt heterogent på grund av rörlighet 

över nationsgränserna behöver arbetet i förskolan utvecklas i takt med 
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samhällsförändringarna. Förskolan ska förbereda barnen inför ett liv i ett 

internationaliserat samhälle och således behöver pedagoger kunskap om förhållningssätt 

och arbetssätt gentemot mångkultur som gynnar verksamheten. 

 

 

Studien syftar till att undersöka pedagogers förhållnings- och arbetssätt gentemot 

mångkultur, det vill säga vilka perspektiv och upplevelser de har av att arbeta med 

mångkultur, oavsett barngruppens sammansättning. Då studiens syfte är att undersöka 

pedagogers perspektiv och upplevelser av mångkultur har kvalitativa semistrukturerade 

intervjuer valts som metod  (Bryman, 2011). Sju pedagoger har intervjuats, varav fem 

förskollärare och två barnskötare. Pedagogerna arbetar på förskolor från tre olika 

urvalsgrupper som baserats på områdets socioekonomiska faktorer. Urvalet har gjorts 

för att få variationer i barngrupperna pedagogerna arbetar i och således för att få 

variationer i pedagogernas upplevelser att arbeta med mångkultur. Resultatet har 

analyserats utifrån ett interkulturellt perspektiv där svaren kategoriseras efter en modell 

som innehåller förhållningssätt och arbetssätt samt ett antal begrepp som analyserar 

interkulturella och monokulturella aspekter av arbetet.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Studien syftar till att bidra med kunskap om förskolans uppdrag att förbereda barn inför 

ett liv i ett mångkulturellt samhälle oavsett hur barngruppens sammansättning ser ut. 

Det kommer att göras genom att undersöka hur pedagoger ser på mångkultur i relation 

till den egna barngruppen. Studien kommer också att undersöka och analysera hur 

pedagoger själva upplever att de arbetar med mångkultur. Pedagogernas förhållningssätt 

och upplevda arbetssätt analyseras sedan utifrån ett interkulturellt perspektiv. 

 

Frågeställningar för arbetet är: 

- Vilket förhållningssätt har pedagogerna till mångkultur i förskolan? 

- Hur upplever pedagogerna att de arbetar med mångkultur? 
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1.2 Begreppsförtydligande 

1.2.1 Mångkultur 

Studiens syfte och frågeställningar utgår från begreppet mångkultur. Med begreppet 

mångkultur menar vi kulturella, etniska, religiösa och språkliga variationer i 

barngrupperna. Med begreppet kultur inbegrips även socialt överförda levnadsmönster, 

erfarenheter och värderingar.  

1.2.2 Interkultur 

Studien har en interkulturell teoretisk utgångspunkt och resultatet i studien analyseras 

utifrån ett interkulturellt perspektiv. Interkultur är en process som beskriver en 

interaktion eller ett möte som främjar ett gemensamt lärande mellan människor. En 

interkulturell pedagogik inkluderar alla människors olikheter och främjar förståelse, 

jämlikhet och rättvisa (Skans, 2011). Vi definierar begreppet interkultur som ett 

förhållnings- och arbetssätt som inkluderar barnens olikheter och relaterar kunskap och 

lärande till individens erfarenheter och bakgrund där ingen diskrimineras eller 

exkluderas (se kapitel 4).  

1.3 Disposition 

Studien börjar med en litteraturgenomgång i kapitel 2 och 3. Kapitel 2 är bakgrund till 

ämnet och innehåller avsnitten historia, mångkultur och interkultur samt förskolans 

betydelse. I kapitel 3 presenterar vi den relevanta tidigare forskningen för vårt område 

utifrån både svensk och internationell forskning. I kapitel 4 beskrivs den interkulturella 

teorin som ligger till grund för resultatet. Där presenteras även en modell som ligger till 

grund för att analysen av empirin. I kapitel 5 beskrivs metoden där vi redogör för bland 



4 

 

annat vårt tillvägagångssätt för intervjuerna, urval och etiska överväganden för studien. 

I kapitel 6 sammanställs och analyseras det empiriska materialet i resultatet. Studien 

avslutas med kapitel 7 som innehåller resultatdiskussion, slutsatser och 

metoddiskussion.  
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2 Bakgrund 

I följande kapitel placeras studien in en historisk kontext samt den mångkulturella 

förskolans utveckling. Slutligen presenteras förskolans betydelse för samhället och 

förskolan som mötesplats.  

2.1 Historia 

Under 1950-talet till och med början av 1970-talet ökade arbetskraftsinvandringen i 

Sverige. Under 1970-, 80- och 90 talet följde stora flyktingströmmar, som toppades av 

den flyktingström som kom under 2015–2016 till följd av Syrienkriget (SCB). 1975 

infördes regeringens proposition riktlinjer för invandrar- och minoritetspolitiken 

(prop.1975:26) på grund av den ökade invandringen till Sverige. Propositionen föreslår 

övergripande mål och riktlinjer för invandrar- och minoritetspolitiken där strävan är att 

skapa jämlikhet mellan invandrare och svenskar. Vidare ska en samverkan skapas där 

solidariteten ökar mellan svenskar och invandrare. Strax innan propositionen 

tillkommer införs Barnstugeutredningen (SOU, 1972:26) där invandringspolitikens 

tankar om att skapa en anpassning mellan invandrare och svenskar kan utläsas. Kapitlet 

invandrarbarn i förskolan talar om att slussa in invandrarbarn i det svenska samhället 

genom förskolan. På så sätt kan befästning av klassgränser undvikas där ett generösare 

samhälle med global syn kan grundläggas. I det pedagogiska program för förskolan 

(SOU, 1987:3) som kom 1987 beskrivs Sverige som ett mångkulturellt samhälle. Här 

talas det om invandrar-, flykting- och minoritetsbarn som ska få stöd i sin kultur- och 

språkutveckling och samtidigt känna delaktighet i det svenska samhället. Arbetet med 

barn från andra kulturer kräver att förskolepersonalen är medveten om sina egna 

värderingar och har en kulturell medvetenhet. 
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Under 1997 går invandringspolitiken över till en integrationspolitik då regeringens 

proposition Sverige, framtiden och mångfalden – från invandrarpolitik till 

integrationspolitik införs (prop.1997/98:16). Den nya politiken beskriver hur Sverige 

har blivit ett land med kulturell och etnisk mångfald till följd av invandring. 

Integrationspolitiken syftar till att ta bort särskilda åtgärder riktade mot gruppen 

invandrare för att istället föra en generell politik som omfattar alla individer. Det 

uttrycks att alla individer ska ha lika rättigheter och möjligheter oavsett etnisk eller 

kulturell bakgrund där det ska skapas en samhällsgemenskap med mångfald som grund. 

Ömsesidig respekt och tolerans ska prägla samhällsutvecklingen. Sveriges första 

läroplan, lpfö 98 (utbildningsdepartementet, 1997/98), infördes 1998 och ersätter det 

pedagogiska programmet för förskolan. Läroplanen beskriver på samma sätt som den 

nuvarande läroplanen (Skolverket, 2016) hur rörlighet över nationsgränser skapar en 

kulturell mångfald som erbjuder möjligheter till att skapa respekt och aktning för 

människor oavsett bakgrund. Förskolan beskrivs som en social och kulturell mötesplats 

där alla människor har lika värde som kan förbereda barnen inför ett internationaliserat 

samhälle.  

2.2 Mångkultur och interkultur 

I och med att Sverige från 50-talet ökade sin arbetskraftsinvandring ökade antalet 

invånare med ett annat modersmål än svenska och det blev fler minoriteter i samhället. 

Mångkultur brukar beskrivas som en variation av kön, etnicitet, språk, sexuell läggning 

och funktionshinder (Skans, 2011). Johannes Lunneblad (2006) beskriver hur det 

svenska samhället har genomgått en förvandling från ett kulturellt homogent till ett 

kulturellt heterogent samhälle. Han förklarar att det svenska samhället förr i tiden var 

uppdelat i kulturella miljöer efter tillgångar, utbildning och arbete till skillnad från idag 

då kulturella, etniska och religiösa skillnader beskrivs i det mångkulturella samhället. 

Idag handlar mångkultur även om hur olika kulturer möts och samexisterar. I mötet sker 

en interaktion, vilket även kallas för interkultur.  

 



7 

 

Interkulturell utbildning introducerades i Sverige under 80-talet (SOU 1983:57) och 

introduktionen av begreppet syftade till att förändra synsättet på undervisningen, som 

tidigare handlat om eller riktade sig till invandrare. Nu skulle utbildningen bidra till nya 

förhållningssätt mellan invandrare och svenskar och det interkulturella synsättet skulle 

gälla alla (Skans, 2011). SOU 1983:57 ledde till att Riksdagen 1985 fattade beslutet att 

det interkulturella synsättet skulle prägla all skolundervisning och gälla som 

förhållningssätt i hela skolans verksamhet (Eklund, 2003; Skans, 2011). Idag nämns inte 

begreppet interkultur i den svenska läroplanen för förskolan (Eklund, 2003). Istället har 

den interkulturella undervisningen ersatts med undervisning kring värdegrund och 

demokratifostran som Eklund (2003) beskriver som intimt förknippade med interkultur. 

I övriga Europa används begreppet interkultur men sällan i övriga delar av världen (von 

Brömssen, 2003). 

2.3 Förskolans betydelse 

Samhällets växlingar och förändringar påverkar och utvecklar förskolans uppdrag och 

samhällsroll (Hägglund, Löfdahl Hultman & Thelander, 2017; Pramling Samuelsson & 

Tallberg Broman, 2013). Varje läroplan speglar det dåtida samhällets politiska, 

ekonomiska, sociala och kulturella föreställningar om förskolan och varje historisk 

period ser olika på hur barn ska utvecklas (Hägglund, et al., 2017). Dagens 

globaliserade samhälle med demografiska förändringar till följd av flyktingströmmar 

omformar de traditioner och kulturer som finns i samhället. Eftersom barn är 

integrerade i samhällets historiska, sociala och kulturella sammanhang påverkas också 

barn och förskolan av förändrade samhällsvillkor (Pramling Samuelsson & Tallberg 

Broman, 2013). 

 

Synen på förskolans roll har alltid varierat enligt Skans (2011) som fostrare, 

jämställdhetsprojekt, utbildningsinsats och arbetsmarknadsåtgärd. När kvinnorna under 

70-talet började arbeta istället för att vara hemma och ta hand om barnen startades 

daghemskampen som hjälpte till att förändra de sociala villkoren i samhället. Kampen 
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innefattade allas rätt till arbete och alla barns rätt till förskola. Förskolan skulle erbjuda 

en pedagogik som stimulerar barns utveckling och vara en resurs genom att ge varje 

barn omsorg. Verksamheten skulle möjliggöra att alla barn fick gå i förskolan oavsett 

behov och på så sätt blev förskolan en viktig del av samhället som gav familjer stöd 

(Skans, 2011). Lunneblad (2013) beskriver också samhällsutvecklingen utifrån 

invandringspolitiken som under 70-talet skulle introducera invandrarbarnen till det 

svenska samhället och kulturen. Förskolan skulle vara en social och kulturell mötesplats 

för alla barn oavsett bakgrund (Skans, 2011). Det sågs som en risk att barnen blev 

segregerade och utanför om de inte tidigt integrerats med det svenska samhället 

(Lunneblad, 2013). Förskolan och pedagoger upplevde svårigheter med barn med annat 

modersmål vilket gjorde att barnen ofrivilligt delades in i grupper som icke svenskar. 

Icke svenskarna sågs som något annorlunda vilket skapade ett vi och dem-tänk där 

svenskhet var norm och majoritetskultur (ibid.). För att förändra synsättet 

introducerades begreppet interkulturellt synsätt. Det skulle inkludera minoriteter och 

motverka främlingsfientlighet vilket skulle ändra vi och dem-tänket (Skans, 2011). 

Förskolan är den första utbildningsinstitution många kommer i kontakt med och är 

fortfarande lika viktig för samhället och ska bidra till att barnen skapar grunden för ett 

livslångt lärande. 
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3 Tidigare forskning 

I sökningen av tidigare forskning har vi använt oss av både databassökning och manuell 

sökning (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013). För databassökningen har vi 

använt databasen ERIC (EBSCO) med avgränsning till vetenskapliga artiklar (Journal 

article) och peer reviewed. Årtalet har filtrerats från 2007-2018 och sökord som 

intercultural, multicultural, education och early childhood education har använts där 

huvudfokus legat på sökordet intercultural. I den manuella sökningen har vi hittat 

litteratur via relevant litteraturs referenser. Här vill vi förtydliga att även om andra 

nationers och länders kulturella kontext inte kan jämföras med Sveriges kontext, har vi 

ändå valt att lyfta forskning från andra länder som exempelvis använder begreppen 

multicultural education. Det är på grund av att forskningen, oavsett nationell kontext, 

innehåller kunskap om lärarens roll i en mångkulturell utbildningsmiljö. 

 

Den tidigare forskningen kategoriseras efter barns utveckling, pedagogers bristande 

kompetenser och interkulturella kompetenser och utbildning. Barns utveckling berör 

barns identitetsskapande och omgivningens påverkan på barnets utveckling. Pedagogers 

bristande kompetenser tar upp svårigheter med att arbeta med mångkultur och i 

interkulturella kompetenser och utbildning redogörs vilka förmågor och förhållningssätt 

pedagoger behöver för att främja ett interkulturellt lärande. Slutligen sammanfattas 

forskningen.  

3.1 Barns utveckling 

Forskning visar hur barn utvecklar sin kulturella identitet i tidig ålder. Yasmin Acar-

Cifti (2016) har i sin forskning studerat förskollärares uppfattningar om vilka 

kompetenser som behövs för att föra en kritisk mångkulturell utbildning. Resultatet 
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visar att olika faktorer som kön, ålder, etnicitet och modersmål påverkar lärarnas 

uppfattningar om vilka kompetenser de erhåller. Vi återkommer till forskarens resultat 

senare. I studien lyfter även Acar-Cifti fram att även om utvecklings- och 

lärandeprocesser är universella till naturen så tar ett barns uppväxt plats i specifika 

sociala och kulturella kontexter. Barn påverkas av den egna familjens kultur, idéer och 

övertygelser och kulturen har en viktig roll i den tidiga socialisationen i barndomen. 

Varje kultur omfattar olika metoder, övertygelser och traditioner i barnuppfostran och 

kulturen upprätthåller olika värden och betydelser för vissa färdigheter och attityder. 

Barndomen är en period då barn börjar forma sin identitet och förståelse för sig själva 

och deras miljö. Redan från födseln börjar barn utveckla sin unika personliga och 

sociala identitet som inkluderar funktioner som kön, etnicitet, ålder och status inom den 

sociala och kulturella kontexten barnet växer upp i (ibid.). Redan i tre till femårsåldern 

bildar sig barn en uppfattning och idéer om vad etnicitet innebär och hur det uttrycker 

sig (Vittrup, 2016). Även barns attityder gentemot sin egen och andras kulturer formas 

redan i barndomen (Acar-Cifti, 2016). Barns identitet formas aktivt av att barn 

observerar och urskiljer likheter och olikheter med andra. Barn är dessutom medvetna 

om vilka attityder som andra riktar mot dem och det är också något som påverkar deras 

bild av sig själva. Etnicitet och ursprung är faktorer som påverkar barns sociala 

utveckling och barnets bild av samhället och beroende på om de ser sig själv som del av 

eller exkluderade ur majoritetskulturen (ibid.). 

 

Júlia Oliveira-Formosinho och Sara Barros Araújo (2011) undersöker i sin forskning 

förskollärares förhållningssätt gällande att arbeta med en mångfaldig barngrupp. 

Forskarna fokuserar i studien på det pedagogiska perspektivet de kallar pedagogik-

genom-deltagande. Resultatet visar att detta perspektiv är det viktigaste 

förhållningssättet för att främja respekt för mångfald i förskolan. Perspektivet anser att 

barn, redan från födseln, bör få möjligheter att utveckla respekt och uppskattning för 

alla olikheter som finns i samhället. Olikheterna kan röra familjekonstellationer, 

kamrater, samhälle, kultur och natur. Genom att barnen tidigt får utforska olikheter 

gemensamt med andra görs barn medvetna om, får lära sig om mångfald och uppskatta 

mångfalden i en daglig process som utvecklar respekt för andra och sig själv. För att 

barn ska kunna utveckla respekt och uppskattning för olikheter krävs en pedagogisk 

miljö som möjliggör barns utveckling. Miljön ska sträva mot att skapa ett demokratiskt 
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klimat som utvecklar barns identiteter, humanitet och kunskap, där alla barn blir 

respekterade, uppskattade, inkluderade och lyssnade på oavsett individuella skillnader. 

Även Acar-Ciftci (2016) poängterar att en positiv och respektfull förskolemiljö är viktig 

då barns medvetenhet, självkännedom, kunskap om dominerande grupper och fördomar 

börjar utvecklas redan i barns tidiga åldrar. Det riktiga lärandet tar plats när läraren 

förstår barnens behov och skillnaden mellan behoven hos barn med majoritetskultur och 

behov hos barn med minoritetskultur. Vidare redogör forskaren för hur en jämlik 

undervisning är en undervisning som ger barn möjligheter för barn att nå deras 

utvecklingspotential oavsett personlig och social bakgrund som kön, etnicitet och 

hemmiljö. Jämlikhet är inte synonymt med rättvisa och undervisningen behöver därför 

anpassas efter individen för att få ett så rättvist resultat som möjligt. 

3.2 Pedagogers bristande kompetenser 

Forskning har även visat hur lärares kompetenser brister när de ska arbeta med en 

mångkulturell barngrupp. Jaclyn Murray (2012) har undersökt hur pedagoger i 

Sydafrika hanterar mångfald i barngruppen och resultatet visar olika lärarstrategier för 

mångfald vilka problematiseras av Murray. Den första har som huvudsyfte att visa barn 

att människor klär sig, äter och lever olika. Inom denna strategi användes temadagar där 

barn fick smaka på olika traditionella maträtter och klä ut sig i olika traditionella kläder. 

Forskaren kallar denna strategi för ett turistförhållningssätt som exotifierar kulturella 

skillnader vilket leder till en ytlig förståelse för mångfalden som befäster stereotyper 

hos barnen. Den andra strategin baseras på att barn är oskyldiga, omogna och blinda för 

skillnader hos människor. Strategin går ut på principen att alla barn får lika behandling 

vilket leder till rättvisa och respekt och kulturella, sociala, etniska och könsskillnader 

behöver därför inte behandlas. Forskaren menar att strategin gynnar dominanta grupper 

och tystar ner mångkulturens komplexitet.  

 

Lunneblad (2009) har genom etnografiska fältstudier undersökt pedagogernas tal kring 

föräldrar och barn under planering och utvärderingsarbetet i en mångkulturell förskola. 
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Hans resultat visar att arbetet med mångkultur i förskolan faller utanför läroplansmålen 

och föräldrarna med utländsk härkomst positioneras som avvikande mot de svenska 

föräldrarna. Lunneblad beskriver hur förskolan i sin strävan mot att involvera 

mångkulturen i förskolan ville lyfta familjers högtider men inte högtidernas religiösa 

inslag. Lunneblad kallar det för en ytlig mångkulturalism som uppmärksammar 

högtider, traditioner och mat och hyllar kulturell variation men som inte berör 

människors livsvillkor eller relaterar dem till barnens vardag. Vidare läggs ansvaret för 

att inkludera andra kulturer och högtider än den svenska på föräldrarna snarare än på 

förskollärarna.  

 

Birgitte Vittrup (2016) har forskat kring USAs kulturella mångfald i skolan och 

undersökt varför vissa lärare väljer eller väljer bort att prata om etnicitet i barngruppen. 

Forskaren tar upp hur det saknas tillvägagångssätt för hur pedagogen ska agera kring 

den kulturella mångfalden. Pedagoger i den amerikanska skolan kan visa obehag kring 

att prata om ämnet kulturella skillnader med sina elever på grund av rädslan för att om 

etnicitet tas upp som samtalsämne kan barn synliggöra olikheter och börja behandla 

människor annorlunda på grund av etnicitet. Vittrup beskriver hur hennes resultat visade 

att vissa pedagoger till följd av detta valde att inte identifiera eller fokusera på 

människors hudfärg eller etnicitet. Andra lärare samtalade bara om etnicitet vid högtider 

och en del lärare pratade inte om etnicitet över huvud taget. De lärare som inte ville 

identifiera och lägga fokus på hudfärger och etnicitet menade att deras elever inte 

skapade några fördomar och att det på så sätt var ett bra tillvägagångssätt. De pedagoger 

som valde att inte diskutera eller prata om etnicitet menade på att det var föräldrarnas 

ansvar att utbilda sina barn. William Dunn, Anna Kirova, Miriam Cooley och Greg 

Ogilvies (2009) undersöker i sin forskning hur ett interkulturellt perspektiv integreras i 

de olika ämnesområdena i läroplanen för lärarutbildningen. Forskningsresultat påvisar 

hur det redan under lärarutbildningen förekommer osäkerheter kring hur lärare jobbar i 

mångkulturella barngrupper. Resultatet visar att majoriteten av lärarstudenterna har 

begränsade erfarenheter av att jobba i en mångfaldig barngrupp, vilket ledde till att 

studenterna blev osäkra på deras förberedelse inför att jobba i en mångfaldig barngrupp. 

Forskarna såg att studenterna hade begränsad erfarenhet av mångfald och på grund av 

den bristande erfarenheten kände de ängslan och farhågor inför att jobba i en barngrupp 

med mångfald. Vi återkommer till ämnet om mångkulturell utbildning i senare avsnitt. 
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Acar-Ciftcis (2016) resultat påvisar som tidigare nämnt att variabler som kön, ålder, 

etnicitet och modersmål orsakar skillnader i lärarnas uppfattningar om vilka 

kompetenser de erhåller. Resultatet av studien visade också att förskollärarna i studien 

uppfattade sig själva som tillräckliga gällande viktiga kompetenser i kritisk 

mångkulturell utbildning i studiens övergripande skala, men de uppfattade sig själva 

som delvis tillräckliga i två av studiens delfaktorer, faktorerna medvetenhet och 

kunskap. Lärarna uppfattade också sig själva som mindre kompetenta när det gällde 

kunskapsfaktorn. Skillnader i pedagogers erfarenhet av att arbeta i en mångkulturell 

barngrupp däremot påverkar inte lärares kompetenser enligt Ekaterina Strekalova-

Hughes (2016). Hennes studie undersöker något hon kallar interkulturell känslighet hos 

lärare som arbetar med flyktingbarn. Resultatet visar att lärare som har erfarenhet av att 

jobba med flyktingbarn är inte interkulturellt känsligare än lärare utan erfarenhet. 

Arbetet med en varierad och mångkulturell barngrupp kan alltså inte relateras till 

lärarnas nivå av interkulturell känslighet. Lärare kan ha en låg interkulturell känslighet 

även om de tidigare arbetat med mångkulturella barngrupper. Forskaren anser att det är 

problematiskt eftersom lärares föreställningar och attityder, oavsett om de kan anses 

vara positiva, negativa eller problematiska, påverkar lärarnas beteenden. En faktor som 

påverkade lärarens interkulturella känslighet var däremot om läraren undervisade i 

engelska som andraspråk eller om läraren undervisade i andra ämnen. 

3.3 Interkulturella kompetenser och utbildning  

De kompetenser som är viktiga för lärande i mångkulturella miljöer visas också i 

forskning. Dunn, Kirova, Cooley och Oglive (2009) såg som tidigare nämnt att 

studenter inom lärarutbildningen har begränsad erfarenhet av mångfald och på grund av 

den bristande erfarenheten känner de ängslan och farhågor inför att jobba i en barngrupp 

med mångfald. Forskarna använder termen ”intercultural inquiry” som kan översättas 

som interkulturell utredning. Termen hänvisar till processer som hjälper lärare att 

bemöta alla barn på ett optimalt sätt där lärarna förstår vilka fördelar och begränsningar 

deras egna sociokulturella sammanhang avspeglar, samt den sociokulturella kontext 
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som eleverna de undervisar befinner sig i. Genom att få erfara arbete med en 

mångfaldig barngrupp lärde sig däremot studenterna nya lärandestrategier som hjälpte 

dem att överkomma känslor av oro och ängslan. Studenterna fick också nya perspektiv 

på lärandet där de inte längre utgick från sin egen sociokulturella kontext och värderade 

erfarenheterna som hjälpsamma inför kommande pedagogiskt arbete. Forskarna 

resonerar att det är viktigt för lärarutbildningar att integrera ett interkulturellt perspektiv 

i utbildningen för att ge studenter erfarenheter av arbetet med mångfald som kan 

förbereda dem inför kommande yrkesliv. Även Acar-Ciftci (2016) skildrar hur 

pedagoger behöver ha en kritisk medvetenhet för att kunna granska sociala normer och 

värderingar som genererar och underhåller sociala orättvisor och göra barnen medvetna 

om dessa. En medvetenhet om ens egna antaganden, fördomar och stereotyper är det 

första steget för att på ett positivt sätt kunna interagera med och lära sig från andra. Hon 

motiverar det med att hänvisa till forskare inom kritisk mångkulturalism som menar att 

kunskap aldrig kan tala för sig själv, utan förmedlas via de ideologier och kulturella 

erfarenheter som studenter tar med sig till klassrummet. Forskaren menar att lärare kan 

öka medvetenheten om hur majoritetskulturen i en skola förtrycker och diskriminerar 

andra grupper som inte tillhör majoritetskulturen genom att undersöka, erkänna och 

identifiera kulturens egna privilegier. 

 

Strekalova-Hughes (2016) använder begreppet interkulturell känslighet när hon ger 

förslag på hur lärare kan förberedas inför ett arbete med flyktingbarn. Interkulturell 

känslighet beskrivs som en grundläggande förutsättning för att genomföra en kulturellt 

öppen undervisning eftersom kulturella skillnader som etnicitet, kultur, värderingar och 

trosuppfattningar alltid är närvarande i undervisningen. Eftersom samhället blir mer och 

mer mångkulturellt behöver alla lärare enligt forskaren utveckla en interkulturell 

känslighet för att förberedas inför arbetet med mångkulturella barngrupper. Murray 

(2012) hänvisar istället till begreppet interkulturellt förhållningssätt, som kan leda till en 

medvetenhet och självreflektion hos lärare som främjar att en integration mellan 

barngruppens olikheter kan ske.  
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3.4 Sammanfattning 

Forskningen visar sammanfattningsvis att ett interkulturellt förhållningssätt hos 

pedagoger är viktigt för att främja barns förståelse och respekt för att alla människor är 

olika. Det beskrivs hur pedagoger utvecklar kunskaper om ämnet interkultur och vilka 

olika strategier som kan användas i det interkulturella lärandet. Vidare belyses också 

hur pedagogers bristande kunskaper i ämnet ökar fördomar och stereotyper vilket skapar 

en osäkerhet hos pedagogerna gällande arbetet med mångkulturella barngrupper. 

Forskningen har sin utgångspunkt i mångkulturella barngrupper och därmed finns det 

begränsad kunskap om hur pedagoger arbetar interkulturellt i barngrupper som kan 

anses vara homogena och inte mångkulturella. Här tar vår studie vid då vi undersöker 

hur pedagogers syn och arbete med mångkultur ser ut oavsett barngruppens 

sammansättning. Pedagogernas uppfattningar analyseras utifrån ett interkulturellt 

perspektiv oavsett om barngruppen ses som mångkulturell eller ej. 
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4 Teori 

I kommande kapitel redogör vi för hur begreppet mångkultur formuleras i Sverige 

kontra internationellt. Vidare beskrivs interkultur som teori följt av vår begreppsmodell 

som grundas på den interkulturella teorin. Modellen används senare för att analysera 

empirin. 

4.1 Mångkultur i Sverige och andra länder 

I studien har forskning med olika begrepp samt forskning från olika länder använts. Det 

vanligaste begreppet för svensk mångkulturell utbildning är begreppet interkulturell 

pedagogik eller intercultural education som används i Europa. I Australien, Kanada och 

USA används begreppet multicultural education. Begreppen har lite olika betydelse, de 

utvecklades internationellt men influeras av den nationella kontexten där relationen 

mellan majoritet och minoritet påverkar. Ett exempel är USA som använder sig av 

termen färgade och vita där färgade är en minoritetsgrupp. I Sverige använder vi oss 

istället av svenskar och invandrare (Lunneblad, 2006). Forskning har således olika 

perspektiv, mönster och lösningar baserat på landets specifika historia och hur landet 

hanterat mångkulturaliteten politiskt, socialt och kulturellt (von Brömssen, 2003). På 

grund av det kan viss forskning från andra länder och andra nationella kontexter inte 

rakt av översättas till en svensk kontext, då svenska samhällsförhållanden skiljer sig 

från andra länder (Lunneblad, 2006). 
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4.2 Interkultur 

Prefixet ”inter” i interkultur skildrar en handling eller en interaktion och beskriver något 

som sker och är en process snarare än att beskriva något som är (Lunneblad, 2013; 

Skans, 2011). Vi använder begreppet interkultur som en utgångspunkt för det 

gemensamma lärandet mellan kulturer. Det gemensamma lärandet främjar förståelse, 

jämlikhet, harmoni och rättvisa i ett mångsidigt samhälle och bör leda till att en 

medvetenhet om heterogeniteten bland pedagoger och barn skapar möjlighet till social 

interaktion (Ponciano & Shabazian, 2012; Skans, 2011). Vi definierar en interkulturell 

pedagogik som ett förhållningssätt mellan personer med olika bakgrunder och 

erfarenheter där ingen individ anses representera en viss etnicitet eller grupp utan varje 

individ representerar sig själv, som en medlem av en grupp. I lärandeprocessen berikar 

alla personers olikheter till mångfalden i en kulturell kontext. Människor utbyter 

information om personliga erfarenheter i interkulturella miljöer och den interkulturella 

pedagogiken utgår från att mening skapas i dessa interaktioner. Ingen har rätt att 

definiera någon annans kultur och pedagogerna bör vara medvetna om hur kulturbundna 

uppfattningar och värderingar påverkar lärandeprocessen (ibid.). 

 

Vi har utgångspunkten att ett interkulturellt arbetssätt inte uppstår automatiskt i en 

mångkulturell barngrupp, i enlighet med Skans (2011). Ett interkulturellt arbetssätt är 

snarare ett didaktiskt val av ledning och pedagoger som inte nödvändigtvis återspeglar 

förskolans antal barn med annan etnisk bakgrund än svensk (ibid.). I analysen använder 

vi oss av ett interkulturellt perspektiv för att förstå hur olika kulturella sammanhang 

påverkar pedagoger, barn och föräldrar. Perspektivet används för att analysera 

pedagogers arbetssätt oavsett barngruppens sammansättning, för att synliggöra vilka 

variationer som finns i pedagogers synsätt på mångkultur såväl som arbetssätt för att 

utveckla barns respekt och förståelse för människors olikheter och lika värde som 

präglar dagens samhälle.  
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4.3 Begreppsmodell 

Utifrån det vi läst om det interkulturella perspektivet väljer vi att lyfta vissa begrepp i 

modellen nedan. Modellen hjälper oss att analysera empirin utifrån ett interkulturellt 

perspektiv där begreppen är uppdelade efter kategorierna interkultur och monokultur. 

Interkultur berör det gemensamma lärandet mellan kulturer medan monokultur inte 

genererar ett lärande mellan kulturer. Varje interkulturellt begrepp har ett 

monokulturellt motsatsord som hjälper oss belysa aspekter i intervjusvaren utifrån 

interkultur och monokultur, oavsett om vi har sett motsatsordet eller inte. Vi har valt att 

fokusera på två kategorier utifrån våra forskningsfrågor. De två kategorierna är 

deltagarnas förhållningssätt samt arbetssätt kring mångkultur i förskolans verksamhet. 

Modell 1  

 
Interkultur Monokultur 

Förhållningssätt Medvetenhet Omedvetenhet 

 
Öppet Slutet 

Arbetssätt Förståelse och respekt Oförståelse 

 
Olikhet Likhet 

 
Interkulturella möten Monokulturella möten 

 
Representation i material Etnocentrism i material 

 

Inom kategorin förhållningssätt används begreppen medvetenhet och omedvetenhet. 

Begreppen handlar om pedagogens reflektion över sin egna kulturella identitet och sina 

föreställningar, fördomar, stereotyper och dess påverkan på mötet med andra människor 

(Skans, 2011). Öppet och slutet förhållningssätt berör pedagogens intresse och vilja att 

lära känna och förstå barn, föräldrar och kollegor samt pedagogens strävan efter att 

bemöta varje person utifrån individ.  

 

Inom kategorin arbetssätt används begreppen respekt och förståelse samt oförståelse. 
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Respekt och förståelse handlar om att pedagogerna arbetar efter att alla är lika värda och 

att alla ska få höras, respekteras och har rätt till sin åsikt, se (Skans, 2011; Ponciano & 

Shabazian, 2012). Arbetssättet anpassas efter individens förutsättningar. Oförståelse 

handlar också om att alla är lika värda och ska respekteras, däremot syftar arbetssättet 

till att bemöta alla lika oavsett vilka förutsättningar individen har och är således 

oförstående till individuella behov.  

 

Olikheter berör arbetssätt som främjar människors olikheter och ett lärande som 

relaterar till individuella erfarenheter. Likheter handlar om ett lärande som inte 

synliggör barngruppens olikheter utan lärandet utgår snarare från det gemensamma i 

barngruppen. Interkulturella möten beskriver det gemensamma klimat i en grupp med 

olika kulturer och den interaktion som sker mellan olika människor i ett interkulturellt 

lärande (Skans, 2011). Monokulturella möten handlar istället om hur den svenska 

kulturen är en norm där pedagogerna strävar efter att barnen ska förstå och anpassa sig 

efter förskolans norm. Representation i materialet gäller hur materialet används för att 

relatera till barns erfarenheter, påvisa människors olikheter och för att främja ett 

interkulturellt möte. Etnocentrism i materialet är istället när materialet har svenskheten 

som norm och uppvisar en homogen världsbild. Modellen och begreppen har hjälpt oss 

analysera och kategorisera resultatet. I intervjuerna har vi letat efter hur deltagarna 

beskriver sitt förhållningssätt respektive sitt arbetssätt och deras svar har kategoriserats 

efter begreppen. Även om ett motsatsord inte har framträtt i empirin använder vi oss 

fortfarande av begreppet i resultatet. Om ett motsatsord inte syns alls i resultatet 

diskuteras varför begreppet inte syns. Modellen används inte som en skala utan hjälper 

oss att synliggöra flera olika aspekter av pedagogernas svar. Således är inte 

pedagogernas arbets- och förhållningssätt antingen interkulturella eller monokulturella 

utan det finns flera dimensioner däremellan. Till exempel kan det finnas både en 

medvetenhet och en omedvetenhet i pedagogernas förhållningssätt samtidigt.  
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5 Metod 

I följande kapitel presenteras metoden för vår kvalitativa studie. Här beskrivs vår 

metodansats där vi redogör för hur våra semistrukturerade intervjuer gjordes, vilket följs 

av tillträde och tillvägagångssätt där vi beskriver hur vi tog kontakt med förskolor och 

pedagoger. I urval presenteras en modell med fiktiva namn över vilka pedagoger och 

förskolor som deltog samt hur urvalet gått till. Analysprocessen beskriver hur vi 

kategoriserat och analyserat empirin och sist kommer de etiska ställningstaganden vi 

gjort.  

5.1 Metodansats 

Studien är av kvalitativ ansats och bygger på semistrukturerade intervjuer. Valet av 

kvalitativa intervjuer gjordes på grund av att syftet är att undersöka pedagogers 

uppfattningar och upplevelser av att arbeta med mångkultur i förskolan. Som Bryman 

(2011) beskriver fokuserar en kvalitativ forskning på deltagarnas perspektiv och vad de 

uppfattar som viktigt och betydelsefullt. Bryman menar att den kvalitativa forskningen 

vill förstå beteenden, värderingar och åsikter inom ramen för kontexten undersökningen 

genomförts i, till skillnad mot en kvantitativ forskning som syftar till att generalisera 

data till relevant population. Den kvalitativa forskningen syftar således till att få ett djup 

snarare än en bredd. Semistrukturerade intervjuer har valts som metod då vi ville beröra 

det specifika temat mångkultur samtidigt som intervjun skulle vara flexibel och 

intervjupersonerna skulle få möjlighet att utforma sina svar på sitt eget sätt (Bryman, 

2011; Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013). En intervjuguide utformades 

(se bilaga 1) utifrån våra forskningsfrågor för att få med väsentliga aspekter av vårt 

tema och vi använde oss av öppna frågor för att deltagarna skulle kunna svara med sina 

egna ord. Ordningsföljden på frågorna anpassades efter vad intervjupersonerna pratade 



21 

 

om men vi följde de olika teman i intervjuguiden i varje intervju för att kunna jämföra 

svaren med varandra i vår analys (Bryman, 2011).  

5.2 Tillträde och tillvägagångssätt 

Vi utformade en intervjuguide innan vi fått tillträde till förskolorna för intervjuer (se 

bilaga 1). Utformningen av frågor började med att vi skrev ner vad vi önskade få svar på 

för att sedan formulera en fråga som syftade till att ge svar på just det vi önskade. 

Forskningsfrågorna i studien användes som grund för intervjuguiden där vi formulerade 

flertalet frågor i olika teman för att få detaljerade och fylliga svar rörande varje aspekt. 

Frågorna tematiserades i inledande frågor, om begreppet mångkultur, den specifika 

förskolan, arbetssätt och citat från läroplanen med följdfrågor. Slutligen följde 

avslutande frågor. Vidare formulerades några av frågorna olika beroende på om 

pedagogen ansåg att barngruppen och förskolan var mångkulturell eller inte.  

 

För att få tillträde till förskolor och genomföra intervjuer valde vi ut tre förskolor i syfte 

att få variation i barngruppens sammansättning. Förskolorna valdes ut baserat på dess 

geografiska område och socioekonomiska kontext. Vi kontaktade därefter 

förskolecheferna på respektive förskola via mailadresser som hittades på förskolans 

hemsida. Mailet innehöll information om studiens syfte, tillvägagångssätt och 

information om samtycke och anonymisering. Vi informerade om att syftet var att 

undersöka pedagogers upplevelser av mångkultur men vi vidareutvecklade inte 

undersökningens syfte då vi ville ha spontana svar och tankar kring ämnet. De 

förskolechefer som gav oss tillträde till förskolan bifogade mailet till arbetslagen och 

pedagogerna fick i sin tur självmant höra av sig till oss om de var intresserade av att 

delta. Totalt hörde sju pedagoger av sig och det är samma sju pedagoger som sedan 

intervjuades. Vi bokade in träffar med deltagande pedagoger på respektive förskola 

utifrån vilken tid som passade pedagogerna bäst. Intervjuerna ägde rum på pedagogens 

förskola i personalrum och det var bara vi och deltagande pedagog närvarande i rummet 

när intervjun genomfördes. 
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Innan intervjun startade informerade vi igen om studiens syfte, att intervjun skulle 

spelas in, frivilligheten till att delta, pedagogens rätt att avbryta när som helst under 

processen, anonymisering samt att deltagande pedagoger har rätt att läsa det 

transkriberade materialet efteråt. Då de flesta av deltagarna uttryckte en osäkerhet och 

nervositet kring att intervjuas och spelas in informerade vi extra noga att vi undersökte 

deras upplevelser av mångkultur och att det därför inte fanns något rätt eller fel svar. En 

diktafon användes för att spela in intervjuerna och diktafonens ljud testades inför varje 

intervju för att säkerställa ljudkvalitén. Intervjuerna varade i cirka 30 minuter vardera 

och vi deltog båda i varje intervju. En av oss intervjuade medan den andra antecknade 

viktiga kommentarer från deltagaren för att säkerställa att viktiga svar togs tillvara på. 

Det innebar att den som inte intervjuade var beredd på att ställa följdfrågor, vilket 

däremot aldrig behövdes. Totalt genomförde vi tre respektive fyra intervjuer var. 

Materialet transkriberades sedan för att få med deltagarnas formuleringar ordagrant så 

en detaljerad analys av vad deltagarna uttryckt kunde utföras (Bryman, 2011). Vidare 

transkriberade vi också 3 respektive 4 intervjuer var. Transkriberingarna och ljudfilerna 

sparades på en hårddisk som bara vi hade tillgång till.  

5.3 Urval 

Urvalet för förskolorna i studien baserades på förskolans socioekonomiska område för 

att få variation i barngrupperna och förskolans arbetssätt. Vidare var vi också 

intresserade av hur arbetssättet påverkas av förskolans kontext, det vill säga 

barngruppens sammansättning och områdets socioekonomiska status. Den kvalitativa 

forskningen fokuserar enligt Bryman (2011) på just de kontextuellt unika aspekterna av 

den sociala verklighet som studeras. Genom att få variation i urvalen och således 

intervjuerna ökar generaliserbarheten i studien enligt Staffan Larsson (2009). Däremot 

kan resultatet bara generaliseras till de populationer vi hämtat vår empiri ifrån (Bryman, 

2011), det vill säga de tre olika urvalsgruppernas socioekonomiska kontext. Vidare kan 

däremot en population innehålla fler variationer än de variationer urvalet baserats på 

(Larsson, 2009). Vi har valt att intervjua både förskollärare och barnskötare i studien 

eftersom vi var intresserade av pedagogernas upplevelse av att arbeta med mångkultur 
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oavsett utbildningsbakgrund. Vi fokuserade snarare på områdets kontextuella påverkan 

på pedagogernas upplevelser och arbetssätt. På grund av valet att ha med både 

förskollärare och barnskötare benämns samtliga som pedagoger i resultat och 

diskussion. 

 

Förskolornas och pedagogernas namn har fingerats. Förskola Enhörningen (urval 1), 

ligger i ett socioekonomiskt utsatt och segregerat område med hög arbetslöshet och 

mångfald i kulturer, etnicitet och språk. På Enhörningen har tre förskollärare och en 

barnskötare intervjuats, pedagogerna kallas Elisabet, Ester, Erika och Elin. I 

diskussionen benämns Enhörningen som den mångkulturella förskolan. Förskolan 

Stjärnan (urval 2) ligger i en mindre kommun i närhet till en större stad, området är 

blandat med medelinkomsttagare, nyanlända och flyktingar och har således varken en 

mångkultur eller monokultur. Stjärnan kallas därför för den blandande förskolan i 

diskussionen. På Stjärnan intervjuades barnskötaren Stina. Förskola Regnbågen (urval 

3), är en förskola som också ligger lantligt utanför en stad i ett segregerat 

monokulturellt område med hög socioekonomisk status. I diskussionen kallas 

Regnbågen för den homogena eller den monokulturella förskolan. På förskolan 

Regnbågen intervjuades förskollärarna Rebecka och Rut. Se modell nedan. 

Modell 2 

 

Urval 1 Urval 2 Urval 3 

Förskola Enhörningen Stjärnan Regnbågen 

Pedagoger Ester Stina Rebecka 

 
Elisabet 

 
Rut 

 
Erika 

  

 
Elin 
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5.4 Analysprocess 

Vi har använt oss av en modell som vi utformat utifrån teorin om interkultur. Vi har 

sammanställt egna begrepp utifrån väsentliga aspekter i teorin som fungerar som våra 

kategorier eller koder som Bryman (2011) beskriver. Varje begrepp har ett motsatsord 

och är kategoriserade efter ett interkulturellt lärande kontra ett monokulturellt lärande. 

Motsatsorden har använts även om vi inte har sett begreppet i empirin för synliggöra 

fler aspekter angående det interkulturella lärandet. Vi valde att inte ha med begreppet 

interkultur i intervjufrågorna på grund av att vi inte ville ta för givet att pedagogerna 

kände till begreppet och dess innebörd, samt att vi ville få med pedagogernas egna 

ordval och funderingar kring ämnet mångkultur. Kategorierna förhållningssätt och 

arbetssätt delar upp begreppen utefter om de berör pedagogens förhållningssätt eller 

arbetssätt. Modellens begrepp har hjälpt oss att kategorisera materialet och reducera 

textmassan till ett antal kategorier (Bryman 2011). Med modellen som grund har vi läst 

igenom det insamlade materialet och sökt efter hur begreppen kommer till uttryck hos 

deltagarna. Vi bearbetade resultatet först enskilt och båda markerade de olika begreppen 

i de transkriberade intervjusvaren. Vidare jämförde vi våra markeringar med varandra 

och skillnader som framkom i markeringarna diskuterades. Eftersom begreppen i vår 

modell användes som kategorisering har vi genomfört kategoriseringen och analysen av 

resultatet samtidigt. Resultatet presenteras också utifrån våra tematiseringar med grund i 

modellen och dess begrepp. Teorin sammanställdes innan vi analyserade resultatet och 

således har studien en deduktiv ansats. Bryman (2011) beskriver hur en deduktiv ansats 

innebär att en hypotes eller teori kommer först och dess begrepp översätter empirin och 

styr analysprocessen.  

5.5 Etik 

I studiens genomförande har vi följt Vetenskapsrådets (2017) riktlinjer om en god 

forskningssed. För att få tillträde till förskolor och kunna genomföra intervjuer 

kontaktade vi som tidigare nämnt förskolechefen på varje förskola via mail där vi 
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beskrev undersökningens syfte, frivilligheten att delta samt deras rätt att avbryta sin 

medverkan när som helst under tidens gång. Vidare innehöll mailet även information 

om att både deltagare och förskolor skulle anonymiseras och att intervjuerna skulle 

spelas in och transkriberas. När vi fått förskolechefens samtycke vidarebefordrade 

förskolechefen mailet till arbetslagen så att pedagogerna fick samma information. 

Deltagarna hörde själva av sig till oss för att boka en tid för intervjuerna och på så vis 

följdes Vetenskapsrådets krav på informerat samtycke. Inför varje intervju fick vi också 

muntligt samtycke och vi informerade igen om frivilligheten att delta samt rätt att 

avbryta under studiens gång. Vidare informerade vi att intervjuerna skulle spelas in och 

att området förskolan låg i, förskolan i sig och deltagarna skulle anonymiseras så 

resultatet inte kan spåras för att stärka konfidentialiteten. Vi påtalade att vi inte kommer 

skriva ut personliga uppgifter i resultatet just för att undvika att citat eller utdrag ska 

spåras till en viss pedagog eller förskola samt att det bara var vi som hade tillgång till 

det inspelade och transkriberade materialet. Vidare fick pedagogerna erbjudande om att 

läsa det transkriberade materialet för att godkänna sina svar så att vi på så vis gav en 

rättvis bild av deras intervjuer, vilket samtliga tackade nej till. Eftersom studien har en 

kvalitativ metodansats och vår undersökningsfråga berör pedagogers upplevelser 

informerade vi deltagarna om att det inte finns något rätt eller fel svar för att betrygga 

deltagarna. 
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6 Resultat 

I resultatet presenteras vår analys under kategorierna förhållningssätt och arbetssätt. 

Under kategorin förhållningssätt är resultatet indelat efter begreppen medvetenhet och 

omedvetenhet samt öppet och slutet förhållningssätt. Under kategorin arbetssätt delas 

resultatet in efter begreppen förståelse och respekt och oförståelse, olikhet och likhet, 

interkulturella och monokulturella möten samt representation och etnocentrism i 

material. Efter varje begrepp följer en sammanfattning.  

6.1 Förhållningssätt 

6.1.1 Medvetenhet och omedvetenhet 

När pedagogerna på den mångkulturella förskolan Enhörningen (urval 1) beskriver vad 

mångkultur är för dem så beskrivs mångkultur som människor från olika länder, 

etniciteter och olika religioner. Pedagogerna beskriver att barnen på deras förskola har 

föräldrar med annan kultur än den svenska eller kommer från ett annat land än Sverige. 

Barnen skildras som svenskfödda och pedagogerna uttrycker att de måste lyfta barnens 

svenska kultur och föräldrarnas kultur samtidigt. Ester på Enhörningen (urval 1) 

berättar, “Barnen är ju relativt kan man tänka, svenska, så, de är födda i Sverige o så, 

men vi har föräldrar som för in olika kulturer, olika sätt å tänka” (Ester, intervju). 

Pedagogerna menar att de försöker se hela barngruppen och att de är medvetna om deras 

olika språk. Vidare menar pedagogerna att deras förskola är mångkulturell eftersom att 

barnen på förskolan har blandade bakgrunder med olika hemspråk och olika 

hemkulturer. De är medvetna om att de måste utnyttja de resurser som finns på 

förskolan som bland annat flerspråkig personal men också att pedagogerna kan ta hjälp 

av barnens föräldrar genom att be om översättning och förklaring av vissa begrepp och 

ord. Däremot upplever pedagogerna det svårt att fråga föräldrarna om vad för religion 
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de tillhör och vilka högtider de firar då det anses som en för privat fråga att ställa. 

Pedagogerna är ändå medvetna om och önskar att de kan arbeta vidare med och ta 

tillvara på barnens högtider och utveckla sitt arbetssätt. Elisabet på Enhörningen (urval 

1) förklarar, “vi har blivit bättre men så kan vi ju, klart att vi skulle kunna bli bättre, vi 

är ju till exempel väldigt dåliga på å hålla koll på när det är några festligheter” (Elisabet, 

intervju).  

 

Pedagogerna på förskolorna Enhörningen och Stjärnan (urval 1 och 2) uttrycker att 

verksamheten brister när det gäller att lyfta och bejaka olika kulturers högtider, 

traditioner, kläder och maträtter, förutom den svenska kulturens. Ester på Enhörningen 

(urval 1) beskriver, “men dom här traditionerna, alltså dom här, högtider och sånt från 

alla kulturer.. Det är vi väldigt dåliga på att plocka upp. Vi hade en diskussion för 

många år sen och hade en kulturalmanacka där vi liksom skulle.. men det, det blir inte” 

(Ester, intervju). De beskriver hur de är dåliga på att synliggöra andra högtider än de 

svenska i barngruppen på grund av att de inte känner till när högtiderna inträffar eller 

varför. Vidare upplever pedagogerna att anordnade fester ihop med föräldrarna kan ge 

barnen möjlighet till att smaka traditionella maträtter och ha på sig traditionella kläder, 

något som förhindras av att förskolan ska vara avgiftsfri. I intervjuerna synliggörs det 

också att pedagogerna ofta samtalar om att lyfta kulturers högtider, traditioner, maträtter 

och kläder som ett arbetssätt som främjar olikheter i en mångkulturell förskola. Vidare 

pratar pedagogerna om att bejaka barns olikheter och lyfta erfarenheter vilket de anser 

skapar en bra lärandemiljö för barnen där de känner sig trygga och kan utveckla sina 

kulturer. Pedagogerna är tydliga med att förskolan ska bejaka barnens olikheter och 

olikheterna ses som något positivt som tas tillvara på i barngruppen.  

 

 

Alla är olika, alla tänker olika, alla tycker olika. Det är helt okej. Det är rätt. Du tycker så, du 

tycker så. Det behöver ju inte vara, det blir ju inte rätt eller fel. Även om du tycker att det är fel 

så tycker du att det är rätt. Och det är okej, vi får ju liksom försöka, här försöker vi ändå att vara 

på neutral mark och umgås. Respektera varandra för dom vi är. Tänker jag (Elin, intervju). 

 

Stina på förskolan Stjärnan (urval 2) beskriver mångkultur som olika etniciteter. Hon 

beskriver att hon önskar att personalen kan få ta del av information av föräldrar om 

barns bakgrund och erfarenheter då det skulle underlätta arbetet. Hon menar att 
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pedagogerna behöver få information om de nyanlända barnen har varit med om något 

traumatiskt för att kunna underlätta vardagen för barnet på förskolan och stötta barnet. 

Stina berättar, “man måste tänka på vad dom har varit utsatta för. Och många gånger 

önskar man att man fick reda på vad dom varit utsatta för så man kan hjälpa dom” 

(Stina, intervju). Pedagogerna på förskolan Regnbågen (urval 3) beskriver sin förskola 

som homogen på grund av att det inte finns en kulturell mångfald. En mångkulturell 

förskola i allmänhet beskrivs som en förskola med många olika bakgrunder, etniciteter 

och nationaliteter. Rebecka på Regnbågen (urval 3) reflekterar över begreppet kultur 

och menar att det inte bara behöver handla om ursprungsländer: 

 

Ordet mångkultur, jag tänker bara ordmässigt, att det är många kulturer och det kan ju vara 

kultur behöver ju inte vara nödvändigtvis länder eller liksom att så. Det kan ju vara kulturer att i 

förskolan är det en särskild kultur mot hur det är på en annan arbetsplats eller sådär. Det kan vara 

att man ja.. ser på saker på olika sätt kanske. Kan jag tänka (Rebecka, intervju).  

 

På samtliga förskolor beskriver pedagogerna sin egna kulturella identitet som svensk 

och att den kulturella identiteten är något de inte har reflekterat över. Vid vidare 

diskussion började pedagogerna däremot reflektera kring ämnet och beskriver på vilket 

sätt de är uppvuxna och vilka traditioner de har med sig hemifrån. Högtider såsom jul, 

midsommar och semester framkommer som viktiga och en viss reflektion kring 

huruvida de mött människor med olika kulturer och ursprung i barndomen förekommer. 

 

Nä men det är väl en traditionell svensk.. om man säger uppfostran så..   jag.. har väl som barn 

inte mött så många andra kulturer, det är väl inte förrän i vuxen ålder man har gjort det. (...) Jag 

tycker jag har, hur ska jag säga från att det bara har varit så så har man ju vidgat sin syn väldigt 

mycket. Så. Tagit influenser av andra (Erika, intervju).  

 

 

Rebecka på Regnbågen (urval 3) beskriver hur hennes kulturella identitet liknar de 

människor hon har runt omkring sig, de delar liknande värderingar och firar samma 

högtider. Rut (urval 3) förklarar att ens kultur inte nödvändigtvis återspeglar födelseland 

eller föräldrars födelseland, “Sen kan man känna sig svensk och ha utlandsfödda 

föräldrar men man kan även känna sig som svensk om man har föräldrar som har en 

annan härkomst men är födda i Sverige” (Rut, intervju). Hon beskriver också att vad 

som anses vara svenskt kan skilja sig åt mellan olika personer. Pedagogerna på alla 
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förskolor beskriver däremot att deras kulturella identitet påverkar mötet med andra 

människor. De beskriver hur det kan uppstå krockar mellan kulturer men däremot 

försöker de alltid hålla sig öppna och förstående mot andra människors uppfattningar 

och åsikter.  

 

Sammanfattande analys 

I resultatet syns både pedagogernas medvetenhet samt omedvetenhet. Samtliga 

pedagoger visar en omedvetenhet kring sin kulturella identitet. De beskriver sig alla 

som svenska utan att beskriva vad begreppet svensk innebär eller vad som innefattas i 

en svensk uppväxt. Många av pedagogerna uttrycker också att de inte reflekterat över 

sin kulturella identitet och hur den påverkar deras förhållningssätt gentemot barn och 

föräldrar. Däremot visar de en medvetenhet när de under intervjun faktiskt reflekterar 

kring hur mötet med andra människor påverkas av den egna kulturella identiteten. 

Således kan det tolkas som att det finns en omedveten medvetenhet kring pedagogernas 

kulturella identitet. Pedagogerna menar också att det kan uppstå krockar mellan den 

svenska kulturella identiteten och barns kulturella identitet. Däremot beskrivs barnen på 

förskolan Enhörningen (urval 1) som svenskfödda och det kan därför tolkas som att det 

finns en skillnad mellan att vara svenskfödd och ha en svensk kulturell identitet. Det 

syns också en medvetenhet när pedagogerna beskriver hur de måste hålla sig öppna för 

andra människors kulturer, oavsett egen kulturell identitet. Vi kan inte tolka 

pedagogernas förhållningssätt som antingen interkulturellt eller monokulturellt på grund 

av att pedagogerna är både medvetna och omedvetna på olika plan. 

6.1.2 Öppet och slutet förhållningssätt 

Pedagogerna på förskolan Enhörningen (urval 1) beskriver att det är viktigt att visa 

intresse för barnens och föräldrarnas kultur. De lyfter också att det är viktigt att vara 

nyfikna på varandra och flexibla gentemot föräldrar. Elisabet (urval 1) ger exemplet att 

det inte är hela världen om ett barn kommer utan vantar när det är snö ute utan att hon 

som pedagog får ha förståelse för att föräldrarna kanske inte har vetskap om hur 

förskolan fungerar. Hon menar att pedagogerna behöver förstå att föräldrarna vill ens 

barns bästa och att pedagogen då behöver vara öppensinnad, “Alltså man får faktiskt 
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vara lite.. lite smidig på något sätt” (Elisabet, intervju). Pedagogerna på Enhörningen 

(urval 1) beskriver också hur de behöver sätta sig in i hur andra människor tänker och 

våga fråga om saker de inte förstår för att kunna möta både föräldrar och barn. För att 

kunna möta upp och arbeta mot en miljö där olika kulturer kan mötas bör också 

pedagogen vara intresserad av vad barnen berättar enligt pedagogerna. De menar att det 

krävs ett generellt intresse för andra människor i en förskola med många kulturer och 

bakgrunder och att pedagoger i förskolan därför ska vara fördomsfria.  

 

Alltså för det första måste du ha en förmåga att sätta dig in.. i andra människor. Alltså hur dom 

fungerar, känner jag. Eh.. Du måste vara otroligt öppen. Fördomsfri. Eh.. Alltså gilla det här att 

vara intresserad, att vara intresserad (Ester, intervju).  

 

 

Pedagogerna på förskolan Enhörningen (urval 1) beskriver också hur erfarenhet krävs 

för att utveckla förmågan att möta barn och föräldrar i förskolan, men att ett öppet 

förhållningssätt är något som pedagogen antingen har eller inte har. Pedagogerna menar 

att man inte kan lära sig att vara öppen utan att det handlar om personlighet. Elin på 

Enhörningen (urval 1) berättar, “Det tror jag nog är, det ligger nog lite i hur man är som 

människa. Om jag inte hade intresset av det där skulle jag kanske sorterat tomater på 

ica” (Elin, intervju). Vidare beskrivs att pedagogerna lärt sig bemöta föräldrar och barn 

på ett bra sätt genom erfarenhet och träning.  

 

Rut på förskolan Regnbågen (urval 3) beskriver att pedagoger behöver ha ett 

förhållningssätt där pedagogen möter varje individ oavsett kulturell bakgrund. Hon 

menar att det visserligen krävs en kunskap om individens kultur för att inte kränka 

någon men att bemötandet baseras på individen. Rebecka (urval 3) beskriver hur 

pedagogen ska visa öppenhet och respekt mot alla och att det är viktigt att diskutera 

förhållningssätt i arbetslaget, “alltså jag tror ju stenhårt på att ha diskussioner mellan 

varandra och särskilt om man får syn på något” (Rebecka, intervju). Gemensamma 

reflektioner och ett öppet klimat är något som samtliga pedagoger framhåller som 

viktigt för att synliggöra förhållningssätt och kunna utvecklas som pedagoger. 

Pedagogerna på förskolan Enhörningen (urval 1) beskriver hur de utmanas som 

pedagoger av att arbeta i en mångkulturell förskola.  
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Det är ju så häftigt i det pedagogiska, alltså mitt pedagogiska tänkande utmanar mig. Jag älskar 

att jobba med sånt här för jag måste tänka utanför boxen, hur ska jag nå dom här barnen, hur ska 

jag få dom att utvecklas. Och det är ju.. Jätteinspirerande (Ester, intervju). 

 

På samtliga förskolor beskriver pedagogerna också hur det är givande och lustfyllt att 

arbeta i förskolan och de trivs på jobbet.  

 

Sammanfattande analys 

Ingen av pedagogerna oavsett förskola visar på ett slutet förhållningssätt. Däremot 

beskriver alla hur det är viktigt att vara öppen som pedagog för att bemöta barn och 

föräldrar på ett bra sätt. Eftersom att alla pedagoger beskriver att en öppenhet är en 

viktig del i den professionella rollen kan det tolkas som att det är ett väsentligt 

förhållningssätt oavsett om barngruppen anses vara mångkulturell eller inte. Däremot 

menar pedagogerna på förskolan Enhörningen (urval 1) att det öppna förhållningssättet 

ligger i pedagogens personlighet och att öppenheten inte går att lära sig. Samtidigt som 

erfarenhet beskrivs som en viktig del för att utveckla sitt bemötande av barn och 

föräldrar. Vi tolkar det därför som att erfarenhet utvecklar öppenheten hos pedagoger i 

förskolan och som att pedagoger upplever att de behöver ha ett interkulturellt 

förhållningssätt för bemöta barn och föräldrar.  

6.2 Arbetssätt 

6.2.1 Förståelse och respekt samt oförståelse 

Pedagogerna på samtliga förskolor lyfter alla fram att de arbetar efter läroplanen, 

skollag och diskrimineringslag för att utveckla barns respekt och förståelse för andra 

människor oavsett bakgrund. Pedagogerna arbetar aktivt med frågor om att varje enskilt 

barn är betydelsefull, viktig och respekterad och för att barnen ska accepteras som de är. 

Barnen ska aldrig bli kränkta utan få höras, synas och respekteras. Pedagogerna menar 
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att de lyfter frågor i barngruppen om att alla är lika värda. De skapar kompisregler om 

hur en kompis ska bete sig och att alla får vara med i leken samt att det är positivt att 

alla är olika. Erika på Enhörningen (urval 1) beskriver hur de arbetar för att utveckla 

barns respekt och förståelse:   

 

När barn kanske säger ja men så säger min mamma eller så säger den eller jag tycker så, jag 

tycker så, så kanske det handlar om nånting mellan dom som har med kulturer eller språk att 

göra, då blir det ju ett ypperligt tillfälle att sätta sig ner och diskutera liksom. Å det kan också 

vara rätt å det kan vara rätt.. För så tänker man å gör så där, å där gör man där å det behöver inte 

vara fel, man kan ha ett ytterligare ett sätt att tänka och tycka (Erika, intervju). 

 

Vidare uppfattar alla pedagoger att de arbetar för att barnen ska utveckla empati och 

förmågan att bry sig om andra och att arbetet kring värdegrundsfrågorna är väldigt 

viktiga i förskolans verksamhet. Förmågan till empati, respekt och förståelse beskrivs 

som grunden för att kunna leva i dagens samhälle. Rebecka på Regnbågen (urval 3) 

beskriver, “Att leva sig in på andras situation, det känns som något som någonstans att 

det är förskolans hela, det är grejen med att vi jobbar här. Att man vill få barnen dit” 

(Rebecka, intervju).  

 

I alla intervjuer framgår det också att pedagogerna, oavsett förskola, utgår från barnens 

behov och intresse i det pedagogiska arbetet. Ester från Enhörningen (urval 1) och Rut 

från Regnbågen (urval 3) framhäver att det övergripande arbetssättet ser likadant ut 

oavsett barngrupp men att detaljer anpassas efter individens behov och förutsättningar, 

medan resterande menar att arbetssättet påverkas utifrån den aktuella barngruppens 

intressen och behov. Oavsett hur pedagogerna uttrycker sig ser vi i intervjuerna flera 

exempel på hur arbetet anpassas utefter individen. Erika på Enhörningen (urval 1) 

berättar, “Vi anpassar hela tiden, det känns som man gör anpassningar hela dagarna, 

även under dagen anpassar man ju liksom situationer och saker” (Erika, intervju). 

 

Sammanfattande analys 

Samtliga pedagoger arbetar efter styrdokument som läroplan, skollag och 

diskrimineringslag och strävar mot att alla barn ska respekteras och inte utsättas för 

kränkande behandling. Eftersom alla förskolor i Sverige har samma lagar och 

styrdokument att följa är det rimligt att samtliga pedagoger i resultatet lyfter fram vikten 
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av att alla barn är lika värda och ska respekteras. Således kan begreppen förståelse och 

respekt urskiljas men däremot syns inte begreppet oförståelse. Alla pedagoger beskriver 

nämligen att de anpassar verksamheten efter individerna. Oavsett om det övergripande 

arbetssättet ser likadant ut trots barngruppens sammansättning så anpassas arbetssättet i 

vardagen. Individens behov, förutsättningar och intressen tas i beaktning och barnen 

bemöts individuellt för att få samma möjligheter. Det kan därför tolkas som att samtliga 

pedagoger arbetar interkulturellt utifrån aspekten förståelse och respekt. Vi kan inte 

utläsa ett monokulturellt arbetssätt utifrån begreppet oförståelse.  

6.2.2 Olikhet och likhet 

Att alla människor är olika är något som samtliga pedagoger lyfter fram. På alla 

förskolor beskriver pedagogerna de aktivt synliggör allas olikheter i exempel som 

samlingar, aktiviteter och i det vardagliga arbetet. Pedagoger beskriver det som att alla 

ser olika ut, tänker olika, tycker olika, gillar olika godis eller har olika erfarenheter 

hemifrån och det är något de lyfter i barngrupp.  

 

Ja men det är ju genom att i varje situation där det blir samtal eller det uppstår nånting att man 

pratar om det. Och sen som man läser böcker å.. Ah men att som vi visar den här teatern, det är 

ju jättemycket med att teatern att visa på.. att olikheter berikar dessutom, att man kan lära sig av 

varandra (Erika, intervju). 

 

På förskolorna Enhörningen och Regnbågen (urval 1 och 3) arbetar samtliga pedagoger 

också med ett tema som rör olikheter. Olikheterna i barngruppen lyfts fram och 

diskuteras för att öka barnens förståelse och respekt för varandra. Pedagoger beskriver 

också hur de tar tillvara på tillfällen när barnen själva diskuterar olikheter och samtalar 

ihop med barnen om varför olikheter är viktigt och att det inte finns något rätt och fel. 

Pedagogerna använder sig också utav specifika aktiviteter för att synliggöra och 

diskutera olikheter bland barnen.  

 

Vi visar på olikheter, i samlingar till exempel, om man nu ska säga att, bara en sån här enkel sak 

att man ska säga vilket godis man tycker om, så lyfter vi alltid fram, ja vi tycker olika! Vad 

häftigt liksom. Det finns en grundtanke på avdelningen, att olikheter berikar (Ester, intervju).  
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Även om både förskolorna Enhörningen och Regnbågen (urval 1 och 3) arbetar med ett 

tema om olikheter så framhåller pedagogerna från Enhörningen (urval 1) hur 

olikheterna dessutom berikar. Pedagogerna menar att det är positivt att alla tycker om 

och är bra på olika saker och att det bidrar till den gemensamma gruppen. Grundtanken i 

deras arbetssätt beskrivs som att just olikheter berikar, medan pedagogerna på 

Regnbågen (urval 3) framhåller att det är bra att alla är olika, men att de utgår från de 

olikheter som finns i barngruppen. Därför har de svårt att lyfta in andra olikheter som 

finns i samhället. Rut på Regnbågen (urval 3) redogör för svårigheterna. 

 

Det är svårt när det är så homogent för då finns det inte naturligt i vardagen. Så att då måste man 

verkligen sätta sig ner och planera att nu måste man få in det här mångkulturella. Men det kan bli 

svårjobbat också för barnen har inte den naturliga kontakten med andra kulturer (Rut, intervju). 

 

Stina på Stjärnan (urval 2) berättar hur arbetslaget tänker kring olikheter, “för alla har 

olika hudfärg å liksom det är inte konstigt med det” (Stina, intervju). Stina beskriver 

också hur alla är olika men lika värda oavsett var barnen kommer ifrån eller vilken 

familjekonstellation de har.  

 

Sammanfattande analys 

Samtliga förskolor beskriver olikheter som finns i barngruppen och hur de arbetar för att 

lyfta olikheterna i barngrupp. Pedagogerna uttrycker att olikheter är något positivt och 

vill förmedla den positiva bilden till barnen. Det kan däremot utläsas en skillnad i 

arbetssätt där pedagogerna på förskolan Enhörningen (urval 1) betonar att olikheter 

berikar medan pedagogerna på förskolan Regnbågen (urval 3) uttrycker att de har svårt 

att lyfta andra olikheter som inte finns i barngruppen. Det kan tolkas som att de 

olikheter som finns i en mångkulturell barngrupp inte är samma olikheter som i en 

homogen barngrupp. Däremot går det inte att konstatera att förskolan Regnbågen (urval 

3) arbetar monokulturellt samtidigt som de inte arbetar interkulturellt eftersom de 

upplever att de inte kan lyfta olikheter som inte finns i barngruppen. Förskolan 

Enhörningen (urval 1) har däremot många fler olikheter och kan därför tolkas arbeta 

interkulturellt eftersom de aktivt lyfter olikheterna. Begreppet likhet syns inte i 

resultatet, det kan bero på att trots barngruppens sammansättning finns det alltid 

olikheter hos både barn och pedagoger. Alla är människor är olika oavsett om de tillhör 
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samma kultur, har samma etnicitet eller religion. Pedagogerna på förskolorna 

Enhörningen och Regnbågen (urval 1 och 3) har dessutom olikheter som tema vilket 

kan förklara att vi inte kunde se begreppet likheter. Urvalet av förskolor baserades på 

område och det var därför en slump att två av förskolorna hade tema om just olikheter.  

6.2.3 Interkulturella möten och monokulturella möten 

På förskolorna Enhörningen och Stjärnan (urval 1 och 2) beskriver pedagogerna en 

verksamhet där vi tolkar att det sker interkulturella möten. Barnen kommer från olika 

bakgrunder och enligt pedagogerna skapar barnen ihop med pedagogerna en egen grupp 

på förskolan. Barngrupperna beskrivs som blandade, där olika kulturer, religioner och 

etniciteter förenas på avdelningen och pedagogerna arbetar för att skapa en 

gruppsammansättning med en egen kultur. Barnen är intresserade av och nyfikna på 

varandra vilket pedagogerna beskriver att de försöker ta tillvara på och arbeta vidare 

med. Pedagogerna använder begrepp som samspel, möten, samverkan, diskussion, 

samtal och att pedagoger, barn och föräldrar lär sig av varandra. Erika på Enhörningen 

(urval 1) är den enda pedagog som använder sig av begreppet interkultur i intervjuerna. 

Hon beskriver ett interkulturellt arbetssätt, “för mig är det ju att bygga broar över, att 

jag, jag eh.. möter ett barn eller en vuxen från en annan kultur och man möts och delger 

varandra och är intresserade av varandra“ (Erika, intervju). Vidare beskriver Ester på 

Enhörningen (urval 1) att de arbetar för att vara en grupp, “Vi jobbar ju jättemycket för 

att alla.. ska vara en grupp. Och att det är tillåtande att vara olika. Och alla är så bra som 

dom är” (Ester, intervju).  

 

Vidare beskriver pedagogerna från förskolorna Enhörningen och Stjärnan (urval 1 och 

2) hur det sker ett möte mellan pedagoger och föräldrar. Pedagogerna och föräldrarna 

lär sig utav varandra där pedagogerna nyttjar föräldrars kunskaper för att lyfta barnens 

erfarenheter i den pedagogiska verksamheten. De samtalar i hallen och på föräldramöten 

om bakgrunder, erfarenheter och åsikter och intresserar sig för varandra. Under året 

ordnas olika föräldramöten, drop in-besök och andra högtider där föräldrar umgås och 

samverkar med verksamheten. Erika på Enhörningen (urval 1) beskriver, “Ja man 

bygger broar och man hjälper varandra på nått sätt” (Erika, intervju).  
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Det framkommer en skillnad i arbetssätt i urvalsgrupperna där förskolan Regnbågen 

(urval 3) inte beskriver några interkulturella möten. Rebecka på Regnbågen (urval 3) 

förklarar, “Jag skulle nog ändå inte säga att det här är en mångkulturell förskola 

eftersom att dom flesta bakgrunder och levnadssätt ser ungefär likadana ut hos dom 

allra flesta” (Rebecka, intervju). Pedagogerna beskriver att de får arbeta med de 

olikheter som finns naturligt i barngruppen och saknar därför variation i kulturer, 

erfarenheter och levnadssätt. Rebecka beskriver vidare svårigheterna med att arbeta med 

en homogen barngrupp:  

 

 

Det har jag inte sagt men jag kan ju känna att lite som att en brist, eller liksom ja en brist att vi 

inte har så mycket kulturell mångfald på den här förskolan. (...) men det ger ju så som det står (i 

läroplanen), det ger ju möjlighet till att liksom få grundlägga respekt och aktning för varje 

människa. Det är ju ett väldigt bra verktyg då blir det ju svårare för oss (Rebecka, intervju).  

 

 

Elisabet på Enhörningen (urval 1) belyser problematiken från något vi tolkar som ett 

interkulturellt perspektiv. 

 

(...) Jag har även jobbat på väldigt homogena förskolor där det i princip bara har varit svenska 

barn eller barn med svensk bakgrund då, och då ska man ju ibland försöka skapa nån sorts 

mångkulturalitet kanske och det tycker inte jag funkar. Jag tycker inte att det funkar, jag tycker 

att det krävs ändå att man får den här inputen från verkliga livet så att säga. För att det ska bli 

mångkulturellt (Elisabet, intervju).  

 

På förskolan Regnbågen (urval 3) användes inte begrepp som möten, interaktion, 

samspel eller att gruppen lär sig av varandra utan att alla är olika var snarare något som 

bara lyftes fram. Att lyfta fram olikheter beskrivs som ett sätt att lära barn att alla 

människor är olika men lika värda, däremot såg vi inte hur det ledde till ett gemensamt 

lärande eller ett interkulturellt möte.  

 

Sammanfattande analys 

I den här delen av resultatet syns en skillnad mellan ett interkulturellt och ett 

monokulturellt arbetssätt. Även om det bara är en pedagog som använder begreppet 
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interkultur på förskolan Enhörningen (urval 1) så beskriver resterande pedagoger på 

förskolan Enhörningen och Stjärnan (urval 1 och 2) hur det sker möten, samspel och 

interaktion i verksamheten som vi menar visar på ett interkulturellt arbetssätt. På 

förskolan Regnbågen (urval 3) framgår det inga interkulturella möten i resultatet och 

därför kan ett monokulturellt arbetssätt tolkas utifrån aspekten monokulturella möten. 

Barngruppen är dessutom homogen och har liknande levnadssätt och därför kan det 

tolkas som att barnen har mindre möjligheter att lära sig av varandra när de inte har 

samma variationer i gruppen som på förskolan Enhörningen (urval 1).  

6.2.4 Representation i material och etnocentrering i material  

Pedagogerna på förskolan Enhörningen (urval 1) beskriver hur de använder en mängd 

olika material och arbetssätt för att främja olikheter. Pedagogerna berättar att de 

använder sig av drama, dans och sånger där olika språk integreras. På surfplattorna ger 

pedagogerna barnen möjlighet att lyssna på sagor på deras modersmål och de har 

tillgång till musik på olika språk och från olika länder. Det beskrivs att pedagogerna och 

barnen tillsammans kan räkna och prata på olika språk och barn med annat modersmål 

ges möjlighet att berätta för barngruppen hur de säger vissa ord på deras modersmål. 

Erika på Enhörningen (urval 1) beskriver: 

 

 

Andra barn är intresserade hur säger man de, vid matbordet kan ju barn till exempel sitta och 

säga.. hur säger man cykla på ditt språk. Å.. vid samlingarna så.. ibland har det ju vart perioder 

där vi räknar på olika språk. Vi har också haft hur man säger hej på olika språk (Erika, intervju). 

 

Elisabet (urval 1) beskriver hur de strävar efter att ha ett så varierande utbud av material 

som möjligt, som överlag gynnar verksamheten. Ester, Erika och Elin (urval 1) redogör 

också för hur de använder sig av en världskarta där alla länders olika flaggor är 

utplacerade och där barnen kan se hur alla kommer från olika ursprung. Enligt 

pedagogerna på förskolan Enhörningen (urval 1) är kartan uppskattad och skapar många 

samtal mellan barnen. Under FN-veckan beskriver pedagogerna att de arbetar specifikt 

inriktat mot att samtala om olikheter och barns rättigheter. Vidare framhålls också teater 

som ett sätt att synliggöra olikheter och vardagshändelser. Dockteatern de använder sig 
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av innehar dockor med olika utseende och funktionsvariationer. Teatern sker både i 

planerade aktiviteter och spontant, exempelvis vid konflikter i barngruppen och 

behandlar aktuella händelser och diskussioner på avdelningen. Erika på Enhörningen 

(urval 1) säger “Skulle det vara till exempel en konflikt ute så plötsligt kan ju Alfons 

vara på samlingen direkt och spela upp det här. Men sen finns det ju gånger som vi har 

planerat också teatern” (Erika, intervju). Stina på Stjärnan (urval 2) beskriver hur 

pedagogerna kan använda rollspel för att utveckla barns empati och respekt för 

varandra: 

 

När det är något med barnen då kommer vi pedagoger in och gör det gentemot varandra. Om vi 

säger att det är någon som står och slåss till exempel och man säger ni vet man få inte slå 

varandra att du måste säga stopp. Och då kanske det är en kollega som knuffar till mig på armen 

och då börjar vi spela gentemot varandra. Och då tillrättavisar ju barnen ”men så får man inte 

göra ” så att de blir ju liksom ett rollspel i det hela och det lär dom sig mycket på (Stina, 

intervju). 

 

 

Enligt pedagogerna ges barnen också möjlighet att vid samlingar berätta om sina egna 

erfarenheter, Erika beskriver hur barn som varit i sitt hemland eller i sina föräldrars 

hemland får berätta om resan och sina upplevelser. Surfplattan beskrivs också som ett 

material eller redskap för att söka information om sådant barnen funderar över, 

pedagogerna och barn kan undersöka hur olika städer ser ut och ta reda på information 

om barnens eller föräldrarnas hemland. 

 

På förskolan Regnbågen (urval 3) beskriver pedagogerna hur de arbetar med sagor för 

att samtala om olikheter med barnen. De hittar på alternativa handlingar i sagan, 

diskuterar hur olika karaktärer i sagan känner sig och varför karaktären känner och beter 

sig på ett visst sätt. De har också böcker från förlaget OLIKA som berör olika områden 

där handledning till varje bok tillkommer. Rut (urval 3) beskriver hur barnen har målat 

sina familjer för att synliggöra hur familjers sammansättning varierar och vidare ska 

barnen få måla självporträtt för att visa barnen att alla ser olika ut. Rebecka (urval 3) 

problematiserar däremot att ta in litteratur i syfte att lära barnen om andra kulturer än 

den svenska eftersom det riskerar att skapas ett vi och dem-tänk hos barnen. 
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Våran chef har pratat om att ja men då kan man lyfta in det i form av litteratur kanske, att man 

kan läsa om hur man har det i andra kulturer och så där. Men då kan jag känna att risken finns att 

det blir lite ändå lite risk för vi och dom. Alltså att vi är vi och vi har det så här och dom i den 

här boken har det på det här sättet ah och det är något annat (Rebecka, intervju).  

 

 

Rebecka (urval 3) berättar istället att hon funderar på om förskolebussar skulle kunna 

vara ett alternativ för att låta barnen se olika platser i samhället, snarare än bara området 

som förskolan ligger i. På så sätt beskriver hon hur möten med andra människor utanför 

den homogena gruppen kan relateras till barnens egna erfarenheter.  

 

Sammanfattande analys 

Pedagogerna på förskolan Enhörningen (urval 1) använder sig av flera olika material 

som inte är relaterade till den mångkulturella barngruppen, förutom världskartan som 

påvisar olika härkomster. Vi tolkar det som att de istället använder sig av generella 

material som blir ett representativt material på grund av hur pedagogerna använder 

materialet. Dockorna i dockteatern visar upp människors olikheter, teatern möjliggör 

diskussion kring barns erfarenheter, sagor och böcker relaterar till barns erfarenheter 

och surfplattan används på flera olika sätt. Det kan därför tolkas som att pedagogerna på 

förskolan Enhörningen (urval 1) arbetar interkulturellt med sitt material. Pedagogerna 

på förskolan Regnbågen (urval 3) beskriver sina svårigheter med att lyfta olikheter som 

finns i det mångkulturella samhället då de riskerar att skapa ett vi och dem-tänk om de 

använder material för att visa upp andra kulturer än den svenska. Materialet 

pedagogerna beskriver att de använder lyfter istället fram den homogena barngruppens 

olikheter och relaterar till aktuella barngruppens erfarenheter. Vidare tolkar vi det som 

att det finns en etnocentrism i materialet eftersom den utgår från en homogen 

världsbild.  
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7 Diskussion 

I det här kapitlet kommer vi i resultatdiskussionen diskutera medvetenheten och 

öppenheten kring pedagogens fördomar, föreställningar och identitet för att skapa ett 

interkulturellt förhållningssätt. Vi tar även upp hur samhällets kulturella mångfald kan 

integreras i verksamheten för att skapa en interkulturell miljö och undvika stereotypa 

grupperingar. Vi synliggör också hur det interkulturella lärandet påverkas av 

barngruppens sammansättning och olikheter. I slutsats och vidare forskning 

sammanfattar vi studien och ger förslag på vidare forskning. Metoddiskussionen belyser 

vi vilka negativa och positiva aspekter vår metod har för studien.  

7.1 Resultatdiskussion 

7.1.1 Pedagogers kulturella identitet 

Pedagogers sociokulturella kontext och deras fördomar, föreställningar och attityder 

påverkar pedagogens beteende och förhållningssätt (Dunn, Kirova, Cooley & Oglive, 

2009; Strekalova-Hughes, 2016). Resultatet i vår studie visar att pedagogerna är 

medvetna om att de ska förhålla sig öppet gentemot barn och föräldrars kulturer. 

Samtidigt visar de en omedvetenhet då de inte reflekterat tidigare över sin kulturella 

identitet eller sina föreställningar och attityder. Acar-Cifti (2016) beskriver hur 

pedagoger bör rannsaka sociala normer och värderingar som åstadkommer sociala 

orättvisor. Vi tolkar det som att en omedvetenhet kring sin kulturella identitet bidrar till 

pedagogerna inte reflekterar över de fördomar och värderingar de själva har. Pedagoger 

behöver därför vara medvetna om sin kulturella identitet eftersom den påverkar deras 

förhållningssätt och möjligheter till att arbeta interkulturellt. Att pedagogerna i resultatet 

beskriver sin kulturella identitet som svensk utan att förklara vad begreppet innebär 
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visar att de inte heller reflekterat över vilka normer, värderingar och föreställningar som 

finns i den svenska identiteten. Vidare beskrivs också barnen på den mångkulturella 

förskolan som svenskfödda men det syns en skillnad mellan att vara svenskfödd och ha 

en svensk identitet. Det kan tolkas som en omedvetenhet från pedagogers håll som gör 

skillnad på vi och dem. Acar-Cifti (2016) menar också att för att kunna se 

majoritetskulturens strukturella påverkan på barngruppen krävs en medvetenhet kring 

pedagogens egna kulturella identitet. Innan det kan ske en interaktion och barn kan lära 

sig av varandra behöver pedagogerna alltså vara medvetna om de normer och 

värderingar som finns på förskolan, hos dem själva och i samhället. Pedagoger i 

förskolan bör således inte sträva mot att vara fördomsfria, utan snarare medvetna om de 

fördomar och stereotyper de bär med sig för att utveckla ett förhållningssätt för att 

kunna bemöta alla barn lika.  

 

Resultatet visar också att pedagogerna upplever att öppenhet inte är en kompetens som 

går att lära sig, däremot bidrar erfarenhet till en utveckling av förmågan bemöta barn 

och föräldrar i förskolan. Strekalova-Hughes (2016) menar att pedagogers kompetenser 

inte påverkas av vilken erfarenhet de har att arbeta i en mångkulturell barngrupp. Dunn, 

Kirova, Cooley och Ogilvies (2009) visar däremot hur erfarenhet av mångkulturella 

barngrupper i utbildningen bidrar med lärandestrategier som kan utveckla pedagogernas 

självsäkerhet i det pedagogiska arbetet. Utifrån forskningen kan det tolkas som att 

erfarenhet bidrar till trygghet och lärandestrategier hos pedagoger men att ha erfarenhet 

av att arbeta i en mångkulturell förskola inte är tillräcklig för att pedagogen ska kunna 

arbeta interkulturellt. Baserat på pedagogerna i resultatet tolkar vi det som att 

öppenheten är ett personlighetsdrag som krävs för att möta de olika människor som 

finns inom förskolan med respekt och förståelse på ett jämlikt sätt. Öppenheten krävs 

således för att arbeta i både mångkulturella och monokulturella förskolor. Murray 

(2012) menar att ett interkulturellt förhållningssätt krävs för att utveckla medvetenheten 

och självreflektioner hos pedagogerna och för att kunna skapa interkulturellt lärande 

(ibid.). För att utveckla ett interkulturellt lärande samt en medvetenhet om fördomar och 

stereotyper framhåller vi vikten av en medvetenhet kring pedagogens egna kulturella 

identitet. Vi menar att pedagogens öppenhet och medvetenhet hör samman i 

interkulturellt förhållningssätt.  
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7.1.2 Majoritetskultur och minoritetskultur 

I resultatet syns den homogena förskolans rädsla för ett vi och dem-tänk där andra 

grupper än förskolans barngrupp positioneras som något annorlunda eller avvikande. 

Överlag lyfter pedagogerna i resultatet högtider, traditioner och maträtter som något 

utmärkande de vill lyfta för att arbeta med mångkultur. Murray (2012) beskriver en 

lärandestrategi som går ut på att påvisa olikheter i hur människor klär sig, äter och firar 

högtider. Forskaren menar att strategin exotifierar kulturella skillnader mellan 

människor och bidrar till en ytlig förståelse av mångfalden. Även Lunneblad (2009) 

beskriver ett arbetssätt som lyfter högtider och traditioner utan att relatera dem till 

barnens vardag som en ytlig mångkulturalism. Att lyfta högtider som något specifikt för 

en viss kultur bidrar alltså med ett lärande där stereotyper och vi och dem-tänk befästs, 

precis som pedagogerna i den homogena förskolan är rädda för och vill undvika. 

Däremot menar vi att förskolan kan visa på en representation i material och böcker där 

barn både ser ut och beter sig på olika sätt utan att olikheterna behöver lyftas i 

barngrupp. Om karaktärerna i böckerna inte representerar en grupp eller en viss kultur 

och pedagogerna inte positionerar karaktärerna som en stereotyp av en grupp undviks 

ett vi och dem-tänk. Istället kan olikheter hos människor representeras och synas utan 

att de behöver pekas ut.  

 

Det kan också tolkas som att pedagogerna på den mångkulturella förskolan kan lyfta 

händelser som högtider och traditioner eftersom det inte blir ett uppvisande av en annan 

kultur än den svenska. Om pedagogerna lyfter levnadssätt som finns i den heterogent 

kulturella barngruppen och relaterar dem till barnens erfarenheter undviks en ytlig 

mångkulturalism. Således behöver inte högtider och traditioner inte vara ett ytligt 

mångkulturellt arbetssätt utan det handlar om ifall barngruppens traditioner och 

levnadssätt hemifrån integreras i lärandet eller inte. Den mångkulturella förskolan 

använder sig dessutom av representation i materialet på flera olika sätt. Pedagogerna 

beskriver dockor som representerar olikheter, de använder surfplattor, sagor och sånger 

för att lyfta olika språk men framförallt är inte materialet specifikt inriktat på 

mångkultur utan det handlar om hur pedagogerna använder materialet i verksamheten. 

Således lyfter de inte bara upp högtider och traditioner utan relaterar allt material till 

individens erfarenhetsvärld. Vi tolkar det som att allt material skapar en helhet som 
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främjar ett interkulturellt lärande. När pedagogerna däremot lyfter högtider behöver 

även högtidens religiösa inslag synliggöras enligt Lunneblad (2009). Pedagogerna på 

den mångkulturella förskolan uttrycker däremot en osäkerhet kring att fråga föräldrar 

om religion och högtider men det kan tolkas som att det krävs att en pedagog frågar just 

för att kunna ta upp högtider på ett djupare sätt och relatera dem till barnens 

erfarenheter.  

7.1.3 Barngruppens olikheter 

Resultatet visar att alla förskolor i studien arbetar efter samma mål, det vill säga 

läroplanen, skollagen och diskrimineringslagen. Således har alla förskolor samma 

styrdokument att förhålla sig till. Alla pedagoger i resultatet uttrycker att aktivt lyfter 

olikheter som något positivt och att alla är lika värda. Värdegrunden beskrivs av 

pedagogerna som viktig och är grunden till att kunna leva i dagens samhälle. Vidare har 

vi kommit fram till att den mångkulturella förskolan enligt många aspekter arbetar 

interkulturellt, däremot använder de sig inte av något specifikt material för att kunna 

arbeta interkulturellt. Även om den homogena förskolan uttrycker att de arbetar med 

barnens olikheter samt respekt och förståelse kan vi inte urskilja ett interkulturellt 

lärande i en högre utsträckning eftersom vi inte ser några interkulturella möten.  

 

Acar-Cifti (2016) menar att barn formar sin identitet genom att urskilja likheter och 

olikheter med andra barn. Barn utvecklar sin personliga och sociala identitet i tidig ålder 

och påverkas av den specifika kulturella och sociala kontexten samt den egna familjens 

kultur. Vittrup (2016) beskriver hur barn bildar sig uppfattningar om vad etnicitet 

innebär redan i tre till femårsåldern. Vi vill poängtera att förskolan också är en social 

och kulturell kontext och således påverkar barns utveckling och uppfattningar. Oliveira-

Formosinho och Barros Araújo (2011) menar att barn ska utveckla respekt för alla 

olikheter i samhället och att olikheterna kan röra familjekonstellationer, kamrater och 

kultur. För att lära sig om och uppskatta mångfald behöver barnen en pedagogisk miljö 

som utvecklar barnens demokratiska förståelse, identitet och humanitet och alla barn ska 

respekteras, uppskattas och inkluderas (ibid.). Det kan tolkas som att även homogena 

barngrupper kan arbeta interkulturellt genom att lyfta de olikheter som finns i 
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barngruppen, oavsett homogenitet. Pedagogerna på den homogena förskolan uttrycker 

att de har ett tema om olikheter och använder sig av böcker och sagor samt målar för att 

prata om olikheter såsom familjekonstellationer.  

 

Vittrup (2016) beskriver hur lärare i hennes forskning valt att inte prata om och 

identifiera hudfärger och etnicitet. Lärarna motiverade tillvägagångssättet med att det 

inte skapades några fördomar genom att ignorera etniska skillnader med barnen. Enligt 

Vittrup kan det även finnas en rädsla bland lärare att synliggöra olikheter och behandla 

människor på annorlunda sätt till följd av deras etnicitet, vilket leder till att lärare 

ignorerar ämnet. Även Murray (2012) beskriver en lärandestrategi som går ut på att 

behandla alla barn likadant vilket ska leda till rättvisa och respekt. På så vis behöver inte 

kulturella, sociala, etniska och könsskillnader behandlas med barnen, men Murray 

menar att strategin gynnar den dominanta gruppen och tystar ner mångkulturen. Till 

följd av detta tolkar vi det som att en homogen barngrupp kan få svårigheter när 

pedagogerna ska lyfta en barngrupps olikheter om det saknas en kulturell och etnisk 

variation. Eftersom dessa olikheter inte relaterar till barngruppen är det svårt att lyfta 

dem utan att orsaka ett exotifierande arbetssätt där andra kulturer än den svenska 

positioneras som avvikande. På grund av det kan det leda till att pedagoger ofrivilligt 

tystar ner det mångkulturella samhället och enbart fokuserar på den dominerande 

majoritetskulturen på grund av rädsla. Däremot beskriver Murray (2012) inte bara 

etniska och kulturella skillnader utan också sociala och könsskillnader och vi menar att 

det alltid kommer finnas variationer i barngruppen. Alla människor har olika sociala 

familjeförhållanden och med kultur kan faktorer som socialt överförda levnadsmönster 

inbegripas, vilket betyder att det inte enbart handlar om en majoritetskulturs traditioner i 

motsats mot en minoritetskulturs traditioner. Även om en grupp människor tillhör 

samma kultur tolkar vi det som att det ändå finns variationer bland gruppen. Däremot 

kan det tolkas som att olikheterna i en homogen barngrupp inte kommer vara samma 

olikheter som i en mångkulturell barngrupp. Om en homogen barngrupp vill lyfta 

olikheter som inte finns i barngruppen finns risk för att för skapa en sorts 

mångkulturalitet som positionerar människor med annan kultur och traditioner som 

något annorlunda eller avvikande. Utifrån forskningen tolkar vi det som att ett skapande 

av mångkultur kan befästa stereotyper och fördomar och det leder inte till ett 

interkulturellt lärande där barnen lär sig av varandra.  
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7.2 Slutsats och vidare forskning 

Sammanfattningsvis visar studien hur pedagoger förhåller sig till och upplever att de 

arbetar med mångkultur i relation till den egna barngruppen. Analysen visar att 

pedagogerna utifrån aspekterna medvetenhet och öppenhet har ett interkulturellt 

förhållningssätt till mångkultur oavsett barngruppens sammansättning. Pedagogernas 

upplevda arbetssätt med mångkultur kan tolkas som både interkulturellt och 

monokulturellt från olika aspekter. Samtliga uttrycker att de arbetar med barns olikheter 

och utvecklar barns respekt och förståelse för andra människor. Däremot syns inte ett 

övergripande interkulturellt arbetssätt i verksamheten på grund av att det saknas 

interkulturella interaktioner i den homogena barngruppen. Det kan tolkas som att 

pedagoger har ett interkulturellt förhållningssätt men det skapas problem i det praktiska 

arbetet på grund av barngruppens förutsättningar. Det är således svårare att arbeta 

interkulturellt än att ha ett interkulturellt förhållningssätt på grund av barngruppens 

förutsättningar. 

 

Forskning visar hur barn utvecklar empati och social och kulturell identitet samt blir 

medveten om likheter och olikheter med andra i tidig ålder. Forskningen visar också hur 

en demokratisk miljö är viktig för att främja barnens demokratiska värderingar. 

Däremot har forskningen som redovisats i den här studien sin utgångspunkt i 

mångkulturella förskolor med en kulturell mångfald. Vi har inte hittat några studier som 

undersöker ett interkulturellt perspektiv, mångkultur eller barns respekt för olikheter 

utifrån en homogen barngrupp i homogena områden. I dagens samhälle finns många 

segregerade homogena områden likväl som segregerade heterogena områden med olika 

sociokulturella kontexter. Barn kan i vissa förskolor enbart möta majoritetskulturen och 

lära sig att respektera den homogena barngruppens olikheter. Vi ställer oss 

fundersamma till om de olikheter som finns i en homogen barngrupp är tillräckliga att 

lyfta för att förbereda barn inför ett internationaliserat och mångkulturellt samhälle. I 

takt med att samhället internationaliseras och nationsgänserna flyttas behöver pedagoger 

utbildning för att utveckla det pedagogiska arbetet. Vidare bör utbildningen också bidra 

till att medvetandegöra pedagoger om den egna kulturella identiteten, de sociala normer, 

föreställningar och värderingar som finns i samhället. Slutligen önskar vi forskning 
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kring hur homogena förskolor kan arbeta för att förbereda alla barn oavsett 

barngruppens sammansättning inför ett mångkulturellt samhälle.  

7.3 Konsekvenser för yrkesutövningen 

Slutligen vill vi synliggöra att alla förskolor kan ha ett interkulturellt förhållningssätt 

oavsett barngrupp och kontext. För att förbereda barn inför ett internationaliserat och 

mångkulturellt samhälle behöver pedagoger enligt oss ha ett medvetet och öppet 

förhållningssätt och rannsaka sina egna normer och värderingar. Den egna kulturella 

identiteten påverkar också förhållningssättet och mötet med barn och föräldrar. Således 

är ett medvetet förhållningssätt viktigt för att skapa en demokratisk miljö i förskolan där 

alla respekteras och är lika värda. Däremot har vi sett att det är svårare att ha ett 

interkulturellt arbetssätt då barngruppens sammansättning och olikheter påverkar vad 

som kan lyftas i barngrupp. För att arbeta interkulturellt har vi sett att det inte krävs ett 

specifikt material men vi vill poängtera att i en homogen barngrupp lyfts inte andra 

olikheter än de som finns i barngruppen in naturligt om pedagogerna inte gör ett 

medvetet val. De olikheter som finns i samhället bör då enligt oss integreras i förskolan 

på ett sätt så fler olikheter än barngruppens representeras. Det är däremot viktigt att inte 

påvisa och positionera människor och olikheter som något annorlunda och avvikande. 

Ett material kan representera olikheter utan att olikheterna behöver pekas ut och 

exotifieras.  

 

Eftersom vår studie däremot visat att det inte skedde några interkulturella möten i den 

homogena förskolan vill vi också belysa komplexiteten i att arbeta i ett segregerat 

homogent område. Om det inte sker några interkulturella möten går det inte att säga att 

förskolan arbetar interkulturellt. Det interkulturella perspektivet kan inte heller ses som 

ett facit utan om arbetssättet är interkulturellt eller inte är istället tolkningsbart. Vi tolkar 

det som att det interkulturella perspektivet utgår ifrån en mångkulturell barngrupp och 

dessutom används perspektivet inte heller i styrdokument för förskolan. Det skapar 

problem för homogena förskolor som även de ska följa läroplanens mål att förbereda 

barn inför ett mångkulturellt samhälle. Det interkulturella perspektivet bör då enligt oss 
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användas i läroplanen och andra styrdokument så att det utvecklas strategier för hur 

förskolor kan arbeta för att förbereda barn inför mångkultur oavsett områdets och 

barngruppens kontext. Vi menar därför att problematiken ligger i samhällets segregation 

som inte ger homogena barngrupper samma förutsättningar för att kunna leva i ett 

internationaliserat samhälle. Slutligen är det svårare för en homogen förskola att arbeta 

interkulturellt på grund av segregationen i samhället.  

7.4 Metoddiskussion 

Då studiens empiri består av kvalitativa intervjuer berörs pedagogernas egna 

uppfattningar och upplevelser av ämnet. Till skillnad från en kvantitativ metod där 

forskarna strävar efter att generalisera bygger vår kvalitativa studie på vad vi uppfattar 

som viktigt och betydelsefullt i empirin (Bryman, 2011). Vi har använt oss av ett urval 

för att få variationer i förskolornas sociokulturella område och således pedagogernas 

uppfattning av att arbeta med mångkultur. Utifrån det Larsson (2009) belyser angående 

att variation i urvalen ökar möjligheten att generalisera resultatet bör vi, i enlighet med 

Bryman (2011), ändå poängtera att resultatet endast kan generaliseras till den 

populationen utifrån vi har hämtat vår empiri. Därav går vårt resultat inte att 

generalisera till att gälla för alla förskolor eller pedagoger. Däremot framhåller Larsson 

(2009) att det inte går att förutse vilka skillnader som finns inom en vald population 

eller deltagare och det är alltså omöjligt att veta hur många variationer som finns inom 

urvalsgrupperna. Vi utgått från att få en variation i förskolornas sociokulturella kontext 

men vi kan inte veta vilka fler variationer som finns bland deltagarna vi intervjuat. Med 

det sagt går inte resultatet heller att generalisera till att det som vi hittar i den 

mångkulturella förskolan gäller i alla mångkulturella förskolor, lika med den 

monokulturella förskolan och den förskolan som ligger mellan dessa kategorier. Vi har 

diskuterat exempel på hur pedagoger kan uppleva mångkultur och hur de beskriver att 

de arbetar med mångkultur. Vi vill framhålla att vi inte diskuterar hur alla pedagoger 

arbetar med och upplever mångkultur. Däremot är styrkan med studien att vi genom 

kvalitativ metod kunnat undersöka uppfattningar, upplevelser och värderingar som inte 
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kan undersökas med en kvantitativ metod.  

 

 

Som tidigare nämnt har studien inte heller utgångspunkten i en mångkulturell förskola 

utan urvalet har gjorts för att ge en variation i förskolornas barngrupper, personal och 

arbetssätt. Den tidigare forskning vi redogjort för har alla undersökt just mångkulturella 

förskolor där en etnisk, kulturell och religiös mångfald finns. Således berör vår studie 

problemet med att förbereda barn inför ett internationaliserat samhälle med kulturell 

mångfald när barngruppen är homogen och monokulturell. Urvalet berör inte heller 

pedagogernas utbildningsbakgrund eller yrkeserfarenhet. Vi anser att utbildning och 

erfarenhet inte i denna studie är avgörande för resultatet. Vi valde också att ha med både 

barnskötare och förskollärare då vi främst fokuserade på områdets sociokulturella 

kontext. Pedagogernas tolkningar kan möjligtvis påverkas av vilken 

utbildningsbakgrund och erfarenhet de har, det som Larsson (2009) beskriver som 

oförutsedda variationer i urvalen, men vi anser att det är mer relevant att fokusera på hur 

pedagoger kan arbeta baserat på förskolans område. Antalet intervjuer ur varje 

urvalsgrupp skiljde sig också åt, något som påverkar resultatet i och med att urval 2, 

förskolan Stjärnan, inte syns lika mycket som de andra förskolorna. Ur urval 2 

intervjuades bara en pedagog och vi avgjorde att intervjun var relevant att ha med även 

om pedagogens svar inte syns i lika hög utsträckning som de andra pedagogerna.  

 

I intervjuguiden har begreppet interkultur inte använts, trots att vi analyserat resultatet 

efter den interkulturella teorin. Att undvika begreppet interkultur var ett medvetet val då 

vi inte förutsatte att pedagoger inom förskolan är bekanta med begreppet och dess 

innebörd. Vidare var det enbart en pedagog som självmant tog upp begreppet 

interkultur. Hade begreppet interkultur använts hade resultatet kunnat ta en annan 

riktning då pedagogerna möjligen redogjort för hur de arbetar interkulturellt, genom att 

inte använda begreppet har vi istället tolkat deras redogörelser utifrån vår modell med 

interkulturella och monokulturella aspekter. Detta hänger samman med att vi inte 

vidareutvecklade undersökningens syfte i en högre utsträckning inför intervjuerna då vi 

önskade att pedagogerna inte skulle förbereda sig på vad de skulle svara. Pedagogernas 

nervositet inför intervjuerna skulle kunna vara en effekt av ett kortfattat beskrivet syfte 
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och därav försäkrade vi pedagogerna inför intervjuerna att vi undersökte just deras 

upplevelser och att det således inte fanns något rätt eller fel svar.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

  

Inledande frågor 

- Hur kom det sig att du började jobba inom förskolan? 

- Hur länge har du jobbat inom förskolan? 

- Hur länge har du jobbat på denna förskola? 

- Kan du beskriva din barngrupp? 

  

Begreppet mångkultur 

- Vad betyder ordet mångkultur för dig? 

- Vad är en mångkulturell förskola? 

- Hur ser du på din egna kulturella identitet? -värderingar 

- Hur påverkar din kulturella identitet ditt förhållningssätt till mångkultur i förskolan? 

- Skulle du beskriva er förskola/barngruppen som mångkulturell? – Varför, varför inte? 

  

Den specifika förskolan 

Om mångkulturell: arbetar ni mångkulturellt? Hur då? 

Inte mångkulturell: hur tänker du att man arbetar mångkulturellt? 

 

- Påverkas val av arbetssätt utifrån den aktuella barngruppen? Isåfall: på vilket sätt? 

Om mångkulturell: - vad kan det finnas för positiva aspekter med att arbeta med en 

mångkulturell barngrupp? - Vad kan det finnas för svårigheter? 

Inte mångkulturell: - Vad kan det finnas för svårigheter att jobba med en barngrupp som 

inte anses vara mångkulturell? 

  

Arbetssätt 

- Hur tänker du att man kan jobba för att få en verksamhet där olika kulturer kan mötas? 

- Hur organiserar och planerar ni ert arbete utifrån att alla människor är lika värda och 

olika? 
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- Har du några exempel på hur ett sånt arbete kan se ut i vardagen? 

- Brukar ni genomföra speciella aktiviteter för att kunna främja människors olikheter? 

- Arbetar ni med några särskilda material eller leksaker? 

- Vilka kunskaper eller förhållningssätt tycker du är viktiga för att arbeta med 

mångkultur i förskolan? Hur lär man sig detta? 

  

Citat ur läroplanen för förskola 

“Det svenska samhällets internationalisering ställer höga krav på människors förmåga 

att leva med och förstå de värden som ligger i en kulturell mångfald. Förskolan är en 

social och kulturell mötesplats som kan stärka denna förmåga och förbereda barnen för 

ett liv i ett alltmer internationaliserat samhälle. Medvetenhet om det egna kultur arvet 

och delaktighet i andras kultur ska bidra till att barnen utvecklar sin förmåga att förstå 

och leva sig in i andras villkor och värderingar.” 

- Vad tänker du när du ser detta citat? 

- Hur tänker du att man kan jobba för att förbereda barn inför ett internationaliserat 

samhälle med kulturell mångfald? 

  

”Den växande rörligheten över nationsgränserna skapar en kulturell mångfald i för 

skolan, som ger barnen möjligheter att grundlägga respekt och aktning för varje 

människa oavsett bakgrund.” 

”Verksamheten ska syfta till att barnens förmåga till empati och omtanke om andra 

utvecklas, liksom öppenhet och respekt för skillnader i människors uppfattningar och 

levnadssätt.” 

- Vad tänker du när du ser dessa citat? 

- Hur tänker du att man kan jobba för att utveckla barns solidaritet, respekt och 

förståelse för att alla människor är olika? 

- Hur jobbar ni? Arbetar ni så? 

- Kan du ge några exempel på hur man kan lyfta fram och prata om människors 

olikheter i barngruppen? 

  

Avslutande frågor 

- Har du något du vill tillägga när det gäller mångkultur i förskolan som jag inte har 

frågat om? 


