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Abstrakt  
Det övergripande ämnet för denna studie har varit kulturell mångfald. Syftet med denna studie har 

varit att genom intervjuer undersöka vad kulturell mångfald uppfattas handla om och vilka värden 

som uppfattas ligger i en kulturell mångfald i barngruppen enligt en grupp förskollärare. 

Studien har genomförts med hjälp av kvalitativa intervjuer med sex stycken förskollärare från olika 

förskolor och även förskolor med olika mycket variationer i deras kulturella mångfald. Under 

intervjuerna har jag strävat efter att få förskollärarna att börja berätta om sina erfarenheter och 

förståelser av ämnet. Resultatet har tagit form genom metoden klippt och klistrat med många delar av 

sorteringar och bildningar av uppfattningar av vad varje mönster i sig visat på. Tidigare forskning på 

området har bland annat visat att kulturell mångfald är något bra som ger barnen möjlighet till att 

bredda deras erfarenheter av olika andra. Resultatet från min studie synliggör precis som tidigare 

forskning att ett av värdena i en kulturell mångfald i barngruppen uppfattas vara att erfarenheterna 

med en kulturell mångfald vidgar barnens erfarenheter av människors olikheter. Tidigare forskning 

på området har även visat att begreppet kulturell mångfald är komplext och kan innefatta många 

dimensioner vilket även mitt resultat visat på, mitt resultat har även visat på att dessa dimensioner 

uppfattas vara grundande i individens bakgrund med betoning på att alla individer bär på egna 

kulturer i sig. 

  

Nyckelord: kultur, kulturell mångfald, kulturella faktorer, värden. 
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Introduktion  

Inledning  

Tidigare forskning visar på att kulturell mångfald är ett innehållsrikt och komplext begrepp med 

många dimensioner vilket gör det svårt att förstå bredden av begreppet vilket är ett av de problem 

som jag kommer lyfta i denna studie. Uppfattningen av att mångfald i förskolan handlar om barn från 

olika länder har jag mötts av många gånger när jag varit ute och arbetat i olika förskoleverksamheter 

och i vissa fall har jag fått höra påståenden som att vi har ingen kulturell mångfald här vilket har gjort 

ämnet aktuellt för mig. Tidigare forskning visar på att kulturell mångfald syftar på alla de 

livserfarenheter landets invånare har (Lunneblad, 2009). Livserfarenheter kan vara anskaffade utanför 

landets gränser men kan lika gärna handla om livserfarenheter som är anskaffade inom landets 

gränser. Björk-Willén, Gruber, Puskas & Tunde (2013) framhåller att begreppet kulturell mångfald 

syftar på olika sätt att leva och detta ger även det olika livserfarenheter och behöver inte innebära att 

man kommer från olika länder. I begreppet kulturell mångfald innefattas bland annat olikheter i 

härkomst, etnicitet, kön och funktionsnedsättning. Faktorer som olikheter i nationalitet, nationellt 

ursprung, religion, ålder, sexuell läggning, klass, ekonomisk status, livsstil och värderingar ingår 

också (Lumby,2009). Kön och ålder innefattas i begreppet kulturell mångfald och visar tydligt på att 

Sveriges befolkning aldrig riktigt varit homogen även om forskning visar på att världen blir mer och 

mer blandad i den aspekten att invånarna i samhället har olika födelseland (Mascadri, Brownlee, 

Walker & Alford, 2017). Bennett, Gunn, Gayle-Evans, Barrera, & Leung (2018) menar även dem att 

världen blir mer och mer blandad men de framhåller en bredare bild av begreppet kulturell mångfald. 

I deras artikel diskuterar de vikten av att som pedagog i förskolan omfamna barnens olikheter. Deras 

artikel utspelar sig i Usa och barngruppen som fokuseras i artikeln representeras av en blandning av 

skillnader mellan ras, etnisk, kulturell, språklig, religion och tro. Genom forskares olika sätt att 

beskriva innehållet i begreppet kulturell mångfald med många olika faktorer kan slutsatsen dras att 

oavsett nationalitet möter människor kulturell mångfald på olika sätt. 

 

Forskning visar även på att kulturell mångfald i förskolans verksamhet handlar om en arena med en 

blandning av behov och att det är närvaron av kulturella faktorer som ligger till grund för 

mångfalden (Löfdahl & Hägglund, 2012), vilket visar på att olika verksamheter kan ha både olika 

mycket variationer i deras kulturella mångfald i barngruppen och samtidigt kan dessa variationer 

handla om olika faktorer. Man kan exempelvis tänka att i en verksamhet är barnen kulturellt 

varierade genom att barnen har många olika födelseländer (Mascadri, Brownlee, Walker &Alford, 

2017) och i en annan verksamhet är barnen kulturellt varierade genom olika ekonomisk status. 

Forskning visar även på att förskolan är en institutionell praktik med organisering, regler och normer 

som varierar mellan tid och kontext (Harju, Tallberg, Broman, 2013). Förskolans verksamheter kan 

alltså variera både när det gäller faktorer som organisering och regler och variera i olika kulturella 

variationer. Bennet (2016) betonar det jag försöker visa på och det är att man kan inte titta på bara en 

specifik faktor när man försöker nämna vad kulturell mångfald är utan det är mycket som påverkas 

av olika sammanhang i förskolan.  

 

Forskning visar även att respekt för kulturell mångfald etableras internationellt och nationellt som en 

nyckelprincip i förskolans verksamhet. Respekten för kulturell mångfald kan handla om att vara 

öppen mot alla familjers olika förutsättningar och alla olika kulturella variationer (Mascadri, 
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Brownlee, Walker och Alford ,2017). Forskning visar på att i förskolan handlar det om att ha en 

positiv bild av kulturell mångfald där olikheter ses som något bra. Genom en positiv bild kan 

kulturell mångfald berika och ses som en tillgång och ge både barn och vuxna möjligheter till insikter 

i andra kulturer och vanor (Löfdahl & Hägglund, 2012 och Lunneblad, 2009). Genom barnens 

olikheter får man ta del av andras erfarenheter menar Löfdahl & Hägglund (2012). Bennet (2016) har 

forskat på värdet av kulturell mångfald och hans definition är att kulturell mångfald är en tillgång i 

arbetslag, verksamheter och samhällen vilket visar på att den kulturella mångfalden är något positivt. 

Bennet förklarar vidare att med en positiv bild av kulturell mångfald ges den kulturella mångfalden 

ett värde. Värdet av kulturell mångfald är det andra problemet som kommer lyftas i denna studie. 

Bennet (2016) menar att för att förstå varje förskolas tolkning av värdet av kulturell mångfald måste 

man förstå tolkningen ur deras kontext. Kontexten i detta fall handlar om att varje förskola har olika 

tolkningar och anpassningar av verksamheten som utgör deras bild av kulturell mångfald.  

 

Studiens utgångspunkt: 

I texten ovan har jag genom tidigare forskning betonar att vi alla möter kulturell mångfald på olika 

sätt både i förskolans värld och i stort i samhället. Tidigare forskning har visat på komplexiteten med 

begreppet kulturell mångfald och för att innebörden av begreppet ska framgå måste man se till 

närvaron av kulturella variationer då det är dessa som utgör grunden. Jag har även nämnt att det 

mångkulturella arbetet i förskolan kan variera mellan olika kontext. Detta har fått mig att tänka vidare 

på hur det ser ut bland förskolorna i min hemstad. Jag vill som en del av studien undersöka hur en 

grupp förskollärare i min hemstad uppfattar vad kulturell mångfald handlar om. Jag väljer en grupp 

då jag ser det som omöjligt att tala med alla. Genom forskares definitioner har jag bildat mig en 

uppfattning av att kulturell mångfald i denna uppsats syftar på alla de livserfarenheter människor har 

men att tänka på är vilken grupp med människor i fråga vi tittar på då det är närvaron av kulturella 

faktorer som avgör vad den kulturella mångfalden består av. 

 

Jag har i denna inledning även lyft att genom att se kulturell mångfald som något positivt som berikar 

ges det ett värde, men även här påverkar kontexten. Kontexten i denna studie handlar om 

förskollärarnas uppfattningar av vad kulturell mångfald är. Jag funderar på om kulturell mångfald 

automatiskt ges ett värde när det ses som positivt. Forskning visar även på att verksamheter kan se 

olika ut där olika individer ingår och deras tolkningar kan skilja sig åt. Min uppfattning av den 

tidigare forskningen är att det finns begränsade resultat kring värdet av kulturell mångfald. Genom 

denna fundering vill jag undersöka hur förskollärarna i min stad uppfattar värden som ligger i en 

kulturell mångfald i barngruppen. Med tanke på att alla verksamheter ser olika ut och olika individer 

ingår så kan deras tolkningar skilja sig åt, vilket kan resultera i ett material med exempelvis flera olika 

värden som förskollärarna uppfattar ligger i en kulturell mångfald. Det är även viktigt att framhålla 

att jag i studien inte har som mål att försöka definiera vad kulturell mångfald är och vilka specifika 

värden som finns i verksamheten, jag söker med andra ord inte efter ett rätt svar utan rättare uttryckt 

söker jag efter hur kulturell mångfald och dess värde uppfattas av förskollärarna i deras olika 

verksamheter.  
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Bakgrund 

Hur kulturell mångfald definieras och beskrivs av forskare  

Forskning visar att det finns många olika definitioner av kulturell mångfald och de olika 

definitionerna innefattar olika många faktorer.  

Löfdahl & Hägglund (2012) visar i sin studie på komplexiteten i social och kulturell mångfald och 

studerar olikheter som sociala konstruktioner, studien beskriver bland annat hur man förstår 

olikheter. Löfdahl och Hägglund (2012) betonar att språk och kultur utgör en stor del av kulturell 

mångfald men de menar även att i mötet med kulturell mångfald kan man möta olika utländska 

utseenden, kulturella traditioner, sociala och språkliga normer och vanor och speciella bestämmelser 

kring modersmål och mat. Acar-Cifti (2016) har forskat om förskollärares uppfattningar gällande 

mångkulturell utbildning och kompetens och framhåller att varje kultur är unik och förutsätter olika 

egenskaper från andra kulturer. Acar-Cifti framhåller även att kultur kan definieras som beteenden, 

moral, värderingar, idéer och normer som etableras i olika sammanhang och att i kultur ingår även 

aspekter som familjestruktur, socioekonomiska olikheter och sociala värden.  

 

Otterstad & Andersen (2012) diskuterar kritiskt i sin artikel hur det mångkulturella pedagogiska 

arbetet för inkludering i förskolan beskrivs i norska myndighetsdokument. Dem betonar att kulturell 

mångfald kan bestå av många olika religioner, kulturella uttryck, nationaliteter och språk. Kulturell 

mångfald innefattar annat födelseland eller att föräldrarna till barnen är födda utomlands betonar 

Mascadri, Brownlee, Walker & Alford (2017) i sin artikel där dem diskuterar att respekt för kulturell 

mångfald erkänns internationellt och nationellt som en nyckelprincip i förskolan. Otterstad & 

Andersen (2012) framhåller även att kulturell mångfald handlar om kulturella och individuella 

förutsättningar utifrån sociala, etniska, kulturella, religiösa, språkliga och ekonomiska skillnader 

vilket visar på att kulturell mångfald inte bara behöver handla om kulturer i den bemärkelsen med 

olika land. Akar & Ulu (2016) framhåller i sin artikel om lärares attityder och åsikter mot 

multikulturalism när det gäller variablerna genus, socioekonomi och religion att de multikulturella 

aspekterna dem undersöker är dessa variabler men framhåller att i stort handlar kulturell mångfald 

om skillnader och samexistensen av olika åldersgrupper, sexuella läggningar, funktionshinder, 

samhällsklasser, etniska dimensioner, religiösa, språkliga bakgrunder och kulturella egenskaper.  

 

Forskarnas definitioner visar på olika faktorer som kan ingå i begreppet kulturell mångfald, med 

tanke på att forskarnas definitioner skiljer sig mycket mellan varandra med olika många faktorer men 

även just olika faktorer gör det att det blir svårt att uppfatta vad en kulturell mångfald är egentligen, 

det blir även svårt att förstå omfånget av begreppet. Jag menar att det blir svårt att förstå att 

begreppet är omfångsrikt med många beståndsdelar. Det som tidigare forskning även visar prov på är 

att begreppet kulturell mångfald är svårt att inringa. Löfdahl & Hägglund (2012) lägger tonvikt på att 

det är närvaron av kulturella faktorer som ligger till grund för både vår förståelse och definition av 

kulturell mångfald vilket kan förklara varför forskarnas definitioner skiljer sig mycket åt. Lumby 

(2006) framhåller tre olika definitioner av kulturell mångfald i sin studie som handlar om breda och 

smala sätt att visualisera mångfald. En definition ser han som smal och innebär olikheter i härkomst, 

etnicitet, kön och funktionsnedsättning och ses av Lumby som en individuell definition. Sin andra och 

bredare definition ringar in olikheter i etnicitet, nationalitet, nationellt ursprung, religion, ålder, 
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sexuell läggning, klass, ekonomisk status, livsstil, värderingar och funktionsnedsättning. Beroende på 

hur smalt eller brett begreppet ses innefattas även olika många individer.  

 

 

Bennet (2016) har som jag nämnt forskat på värdet av kulturell mångfald och lägger vikt på att vår 

förståelse av kulturell mångfald påverkas av olika sammanhang och detta betonar i likhet med 

Löfdahl och Hägglunds uttalande att vad den kulturella mångfalden består av beror på vilken grupp 

människor vi tittar på. Mathiasson (2004) i Lumby (2006) betonar att kulturell mångfald kan uppstå i 

en blandning av människor inom samma etniska, religiösa, språkliga och kulturella bakgrund. 

Hovdelien (2014) har forskat om begränsningar av multikulturalism i den norska förskolan, han 

framhåller att vi människor växer upp och lever i en strukturerad värld, i en kulturell gemenskap 

vilket gör att människan blir formad av den kulturella gemenskapen de lever i vilket gör att det är 

omöjligt att se på världen fri från kulturell förankring. 

 

Bennet (2016) betonar utöver att förståelsen av kulturell mångfald påverkas av olika sammanhang att 

för att förstå en persons tolkning måste man också förstå deras sammanhang. Sammanhanget i denna 

fråga kan man nämna som verksamheten och variationerna i barnens kulturella mångfald eller 

gruppen människor och deras variation av olikheter. Lumby (2006) ger genom sitt resultat ännu en 

definition där en kulturell mångfald definieras av organisation, funktion, erfarenhet, personlighet, stil 

och pedagogisk bakgrund. Löfdahl & Hägglund (2012) betonar att kulturell mångfald i förskolans 

verksamhet handlar om en arena med en bra blandning av behov eller olika kulturella faktorer som 

de också benämner det som. De menar även att dem olika faktorerna för olikheterna är sociala 

konstruktioner och dessa faktorer kan skilja sig mellan olika verksamheter. Av Lunneblad (2009) 

framhålls det att kulturell mångfald syftar på alla de livserfarenheter samhällets invånare har i hans 

artikel som belyser hur pedagogernas tal om barn och föräldrar på en förskola med en etnisk och 

kulturell blandad grupp bidrar till upprätthållandet och omskapandet av etniska och kulturella 

identiteter. Mot denna bakgrund synliggörs det att i förskolans verksamheter kan det se väldigt olika 

ut då det i grunden handlar om olika individer med olika kulturella faktorer, hur man ser på kulturell 

mångfald i en viss verksamhet påverkas av vilka skillnader som finns mellan barnen. 

Vilka möjligheter forskning visar kan ligga i pedagogers arbete med en kulturell mångfald 

Harju, Tallberg-Broman (2013) framhåller att i och med att samhället är multikulturellt sätter detta 

mer press på våra värden. De beskriver mycket om kontakten mellan förskolan och hemmet och 

framhåller bland annat att fördomar hos pedagogerna kan försvåra och begränsa samarbetet. De 

betonar att begreppet hem och familj har olika innebörder då det finns stora variationer på 

familjemönster i dagens samhälle och hos pedagogerna måste det finnas en uppriktig vilja till 

utveckling av kontakt och kommunikation för familjerna med en genuin dialog och ett lyssnande 

förhållningssätt. Harju. Tallberg-Broman (2013) framhåller att lyhörda möten mellan hemmet och 

förskolan kan ha avgörande betydelse för barnets och familjernas känsla av inkludering. Bennett, 

Gunn, Gayle-Evans, Barrera, & Leung (2018) skriver i sin artikel om grunden för kulturell 

undervisning i förskolan och påtalar att när populationen av de kulturell varierade barnen ökar är det 

av vikt att omfamna barnens mångfald och ge barnen upplevelser som bekräftar alla barn och familjer 

vilket kan ge de barn med kulturella variationer bekräftelse. Löfdahl och Hägglund (2012) skriver i sin 

artikel om hur man förstår olikheter och betonar att arbetet med kulturell mångfald skapar 
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utmaningar och en utmaning är att man på ett bra sätt ska hjälpa barnen att aktivt handla och ge 

olikheter mening i verksamheten.  

 

Löfdahl & Hägglund (2012) framhåller att den verksamheten de undersökt präglades av en positiv 

mångkulturell anda där lärarna var väl medvetna om eventuella svårigheter som kan uppstå i 

barnens sociala relationer i förhållande till kultur och språk. Deras resultat visade på att kunskap och 

medvetenhet om barnens kulturer och kulturella faktorer av mångfald på alla nivåer bland lärarna är 

nödvändiga att arbeta med. Löfdahl & Hägglund menar att det är först när kunskapen och 

medvetenheten finns som skillnader kan ses som positivt, som en kulturellt integrerande kraft snarare 

än något som stärker laddade synpunkter negativt. Mascadri, Brownlee, Walker och Alford (2017). 

talar om att respekten för kulturell mångfald ses som en nyckelprincip, att man ska vara öppen mot 

alla olika förutsättningar har jag redan tagit upp som en del av vad respekten handlar om men 

respekten handlar även om en förmåga att hålla fördomar inom sig, att inte använda sig av förutsatta 

meningar, acceptera osäkerhet och börja förstå flera perspektiv. När kunskapen och medvetenheten 

finns kan den även läras vidare till barnen och ge dem multikulturella barnen en mening av att vara 

annorlunda som följer med dem hela livet. Lärarna på denna förskola hade ett mångkulturellt 

tillvägagångssätt där barnens olikheter ses som en tillgång då barnen kan lära av varandras olikheter 

samtidigt som de i verksamheten arbetar med traditionella svenska element som exempelvis besöka 

det svenska djuret ekorren i skogen.  

 

Lunneblad (2009) framhåller även han att barnen har möjlighet att lära av varandra och kallar detta 

för interkulturellt lärande. Interkulturellt lärande handlar om att barnen lär av varandra genom att 

interagera med flera individer med olika kulturella bakgrunder. Lunneblad framhåller även att det 

interkulturella lärandet är en process som bygger på ömsesidig respekt, tolerans, jämlikhet och social 

rättvisa. Det ska alltså genomsyras av demokratiska värden. 

 

Mascadri, Brownlee, Walker och Alford (2017) tar även dem upp begreppet interkulturell och betonar 

att en interkulturell kompetens benämns bland annat som en förmåga att använda sig av flera 

kulturella ramar för att byta perspektiv och även som en förmåga att omfamna skillnader genom att 

engagera sig i ömsesidiga relationer med individer från andra kulturer. Den interkulturella 

kompetensen benämns som interpersonell betydelse och handlar om pedagogens kompetenser vilket 

även deras studie gör. Mascadri, Brownlee, Walker och Alford (2017) förklarar vidare att den 

interkulturella kompetensen har två ingångar och den interpersonella betydelsen är en av dem, den 

andra ingången benämner Mascadri m.fl. som den interkulturella mognaden. Detta handlar om 

utvecklingen hos den professionella, att göra betydelse av deras, alltså de ”olika andras” erfarenheter. 

Med denna forskning på interkulturellt lärande och interkulturell kompetens vill jag visa på att det 

kan ge barnen möjligheter till nya erfarenheter och förebygga fördomar. Genom en interkulturell 

kompetens och förmågan att använda sig av flera kulturella ramar ger det barn och föräldrar 

möjligheter i den aspekten att förståelsen för andra kulturer är större. 

 

De professionella i dagens förskola utmanas för att skapa förståelse och tolerans över kulturer och 

motverka diskriminationer menar Otterstad & Andersen (2012) Det är upp till pedagogerna att ta 

ansvar för att konstruera en verksamhet som utesluter diskriminering. Ett steg för att lyckas med 

detta är att man behöver vara konsekvent med hur man formulerar sig och ser hur olika utföranden 
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av verksamheten kan möjliggöra eller förhindra diskriminering (Bennet, 2016). Bennet (2016) betonar 

även att kulturella skillnader inte försvinner bara för att dem inte diskuteras vilket behöver göras för 

att se hur verksamhetens ska formuleras och utföras. Otterstad och Andersen (2012) betonar att alla 

ska inkluderas i förskolan oavsett deras olika förutsättningar. De betonar att alla barn, föräldrar och 

personal ingår i den kulturella mångfalden och att de i arbetet med inkludering gemensamt 

accepterar normer och värden.  

 

Hovdelien (2014) betonar att barnen kan ges möjligheter genom att se barnen som enskilda individer 

istället för representanter för kulturerna, detta synsätt gör att förutfattade meningar kan undvikas. 

Men Hovdelien diskuterar att detta även är en utmaning. Hovdelien (2014) diskuterar om att 

förskolans verksamhet inte får fokusera helt på barnen som enskilda individer och deras individuella 

olikheter då det gör kulturbegreppet överflödigt. Han framhåller att kulturell mångfald ligger mellan 

det individuella och det bredare samhället. Det individuella fokuset riskerar att utesluta kultur som 

en grupptillhörighet där individerna inom gruppen följer en sedvänja av förståelse, reglering och 

strukturering av det individuella och kollektiva livet. Även Bennet (2016) är inne på samma område 

och menar att fokuserar man helt på individuella olikheter förlorar kultur sitt fokus och ses onödigt, 

fokuserar man helt på ett individuellt perspektiv finns även risken att det ses som ett misslyckande att 

behandla dessa individer som medlemmar i en grupp. Löfdahl & Hägglund (2012) betonar att 

mångfald behöver ifrågasättas och menar att definitionerna av skillnader i relation till mångfald 

behöver problematiseras så att skillnad blir vanligt och normalt blir problematiskt om nu skillnad blir 

det vanliga så skulle variationer i barnen kulturella mångfald aldrig ses som ett problem. 

 

Vilka utmaningar forskning visar kan ligga i pedagogers arbete med en kulturell mångfald 

Otterstad & Andersen (2012) framhåller även dem att det mångkulturella arbetet i förskolan är 

komplext och sammanvävt i många diskurser samtidigt. Löfdahl & Hägglund (2012) betonar att det är 

viktigt med försiktighet med kategorisering av människor då det kan skapa maktförhållanden. Det 

handlar om försiktighet i alla delar av verksamheten då maktförhållanden kan skapas hos både barn 

och vuxna. Vid kategoriseringar av barnens skillnader kan minoriteter och majoriteter 

uppmärksammas och makten kan hamna i majoritetens händer. Löfdahl & Hägglunds forskning visar 

på att när klass, kön eller etnicitet används som analytiska begrepp har fokuset varit på 

minoritetsgruppen snarare än på hela gruppen som utgör normen. Detta framhålls som en negativ 

bild av kulturell mångfald där laddade synpunkter på barnens skillnader stärks negativt. 

 

En negativ bild av kulturell mångfald kan också vara när man värnar om enhetlighet och att alla ska 

ses likadana, fokus läggs på att de individer med kulturella skillnader ska anpassa sig efter normen 

(Bennet, 2016). Är det enhetlighet man siktar efter så är olikheter och skillnader som exempelvis en 

främmande kultur endast negativt. Otterstad & Andersen (2012) framhåller att skillnader kan ses som 

ett problem och hinder för förskolans arbete och detta tänker jag går in i den negativa bilden av 

kulturell mångfald. Björk-Willén m.fl. (2013) understryker att man ska förhålla sig positiv till en 

kulturell mångfald då en kulturell mångfald ska betonas och bejakas, de framhåller att många 

utmaningar kan skapas när det gäller hur mängden av levnadssätt respekteras och understödjs.  Akar 

& Ulu (2016) visar i sitt resultat att pedagogerna har positiva åsikter om kulturell mångfald och 

kunskap men har svårt att lära ut kunskaperna till barnen. Löfdahl & Hägglund (2012) framhåller 

genom sin artikel att positiva aspekter av kulturell mångfald inte skapas naturligt i barngruppen utan 
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de barn som har svårt med det svenska språket har svårt att bli populära lekkamrater medans dem 

barn som klarar språket utan problem är populära lekkamrater. Det är alltså när barnen inte talar 

samma lekspråk som barnen själva ser de kulturella skillnaderna som dem annars inte ser. 

 

Forskning visar också att med en negativ bild kan minoriteter av barn och deras familjer positioneras 

som ”andra”. (Löfdahl & Hägglund, 2012) Även Otterstad & Andersen (2012) betonar att 

uppmärksammandet av skillnaderna mellan barnen kan tendera att barn och familjer som har en 

annan kultur än majoriteten klassificeras som ”andra” eller de med ”annan” kultur. Fokuset landar på 

så vis på minoritetsgruppen istället för alla barn, föräldrar och personal som Otterstad & Andersen 

(2012) menar alla ingår i det förskolemångkulturella samhället.  

 

Uppmärksammandet av den kulturella mångfalden i barngruppen visar på skillnader mellan barnen 

och det är de som skiljer sig från majoritetskulturen som utgör den kulturella mångfalden vilket kan 

skapa utmaningar i arbetet med kulturell mångfald. (Lunneblad, 2009) Utmaningen och problemet är 

när de barn med exempelvis speciella bestämmelser automatiskt blir tilldelade klassificeringen 

”andra” och alla inom denna grupp ses som individer som skiljer sig från majoriteten. Lunneblad 

(2009) framhåller att det finns risk för att man ser det som att kulturell mångfald endast utgörs av dem 

som utskiljer sig från majoriteten. Lumby (2006) skriver även han om att vid uppmärksammandet 

skapas kategorin ”andra” omedvetet och de som skiljer sig från normen hamnar automatiskt i den 

kategorin. Arbetet med kulturell mångfald kan på så vis bli en målsättning för ”de andra” och arbetet 

med kulturell mångfald fokuseras endast på denna grupp. Hovdelien (2014) skriver att förskolorna 

ska skydda barnens kulturella mångfald i nära samarbete med och förståelse med hemmet. Björk-

Willén m. fl. (2013) skriver även att barnen som tillhör minoriteter ska ges stöd i utvecklingen av deras 

dubbla kulturella tillhörighet vilket är en av utmaningarna för pedagogerna i arbetet med kulturell 

mångfald. 

 

Lunneblad (2009) framhåller ännu ett problem med begreppet kulturell mångfald. Han menar att i 

samhället förknippas ofta begreppet kulturell mångfald till förskolor i invandrartäta områden och 

menar att detta bidrar till att barnen blir förknippade med begreppet invandrare som han ser som 

grovt generaliserande och styrker indikationerna att kulturell mångfald endast är till för ”de andra”. 

Vilka värden som forskning visat att kulturell mångfald kan ha för förskolans verksamhet 

Bennet (2016) har forskat kring hur man kan bredda idén om att bevara mångfalden i verksamheten, 

han har forskat på antaganden om värdet av enhetlighet som stärker att alla barn ska ses likadana, att 

det likvärdiga är en styrka samtidigt som han forskat på antaganden om att barnens olikheter, den 

kulturella mångfalden ses som något värdefullt. Bennet (2016) framhåller att tanken på att kulturell 

mångfald existerar i ett paradigmatiskt och kulturellt sammanhang kräver att vi förstår 

kontexterna/sammanhangen om vi vill argumentera för värdet. Bennet framhåller fördelar att 

använda sig av ett socialkonstruktivistiskt synsätt när man ska tolka värdet av kulturell mångfald. 

Brinkkjaer & Høyen (2013) förklarar det socialkonstruktivistiska synsättet som att samhället är 

konstruerat av oss människor i samspel med varandra, innebörder av begrepp konstrueras av 

människorna som använder begreppen. De förklarar även att genom detta synsätt är verkligheten 

beroende av den kulturella kontexten.  
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Vad menas då med värdet av olikheter. Bennet (2016) poängterar att när man ser mångfald som något 

positivt att kulturell mångfald är värdefullt ges det ett värde Bennets resultat visar på att kulturell 

mångfald enligt verksamma i förskolan ses som en tillgång för arbetslag, organisationer och 

samhällen och betonar att detta ger kulturell mångfald ett positivt värde. Även Hovdelien (2014) 

lägger tonvikt på att kulturell mångfald är positivt, om de olika kulturerna ses som berikande ges det 

ett värde. Akar & Ulu (2016) skriver som jag nämnt tidigare om vikten av att som pedagog i förskolan 

omfamna olikheterna, de beskriver vidare vikten av att se kulturell mångfald och olikheter som 

begreppet tyder på som något positivt. Detta visar tydligt på vikten av att se kulturell mångfald som 

något positivt. Akar & Ulu (2016) framhåller även genom sitt resultat att man kan lära sig mycket av 

individer med andra kulturella bakgrunder, förståelsen för olika andra ökar och denna förståelse kan 

till sist förebygga förutsatta meningar och motverka diskriminerande. Kunskap om olikheterna är på 

så vis viktigt för att kunna förhålla sig menar dem. Acar-Ciftci (2016). visar i sin artikel på 

förskollärares uppfattningar av mångkulturella utbildningskompetenser och visar i resultatet på att 

från de kulturella individerna överförs kompetenser till verksamheten, hon menar att barnen och 

pedagogerna i verksamheten kan lära av dessa olika egenskaper vilket gör att kulturell mångfald är 

värdefull. Löfdahl & Hägglund (2012) menar att bevarandet av kulturell mångfald ger barnen 

möjlighet till att ta del av varandras erfarenheter, barnen kan lära av varandra, det kan handla om 

erfarenheter som att det finns fler än en hudfärg eller att det finns fler än ett rätt att duka på. Löfdahl 

& Hägglund (2012) framhåller även att barns möten med olika kulturer och traditioner lägger grund 

för en respektfull interaktion mellan olika etniska grupper och detta tänker jag går in i de positiva 

värdena av kulturell mångfald.  

 

Forskningen visar på att kulturell mångfald i landets olika verksamheter kan se väldigt olika ut då det 

kan handla om olika tänkbara kulturella faktorer och olika tänkbara sammanhang som i sig kan 

resultera i olika möjligheter, utmaningar och tänkbara värden. 
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Syfte 

Syftet med denna studie har varit att genom intervjuer undersöka vad kulturell mångfald uppfattas 

handla om och vilka värden som uppfattas ligger i en kulturell mångfald i barngruppen enligt en 

grupp förskollärare. 
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Metod 

Metodval 

I denna studie har jag valt att inrikta mig mot ämnet kulturell mångfald, mer specifikt kulturell 

mångfald i barngruppen och förskolans verksamhet. Studien är genomförd med hjälp av kvalitativa 

intervjuer med en grupp förskollärare där mitt fokus har legat på att ta del av förskollärarnas 

erfarenheter och uppfattningar men även föra samtalet vidare genom att komma med följdfrågor eller 

nya områden att berätta kring. Ahrne och Svensson (2011) skriver att intervjuer är en metod för att 

samla kunskap om människors synsätt och att det är ett sätt för en person att få veta något av någon 

annan vilket har varit målet med studien. De skriver också att intervjuer på många sätt är ett oslagbart 

verktyg då man på kort tid får höra flera personers reflektioner kring ett ämne ur deras synvinkel. 

 

Inom forskningen finns både kvantitativa metoder och kvalitativa metoder, Backman (2008) förklarar 

att en kvantitativ metod resulterar i ett numeriskt material, förenklat kan man säga att materialet kan 

räknas och föras in i olika tabeller medans en kvalitativ metod resulterar i ett material med verbala 

formuleringar. Då jag söker förskollärarnas uppfattningar på ämnet passar på så vis en kvalitativ 

metod bäst för mig. Ahrne och Svenson (2011) betonar att en kvalitativ inriktning ger ökad möjlighet 

till att komma djupare på ämnet vilket motiverar valet av inriktning ytterligare. Jag har i studien valt 

att använda mig av ostrukturerade intervjuer och fördelen med just dessa är att jag som intervjuare är 

medveten om ämnesområdet som ska täckas in men kan ställa frågorna i den ordning situationen 

inbjuder till. Som intervjuare har jag intagit en åhörarroll och låtit informanterna, förskollärarna i 

detta fall berätta (Ahrne och Svensson, 2011 och Stukat, 2011). Med hjälp av en kvalitativ metod kan 

nyanser fångas in och normer och värderingar kan sättas in i ett sammanhang på ett helt annat sätt än 

med en kvantitativ metod (Ahrne och Svensson, 2014) 

Urval 

Mitt urval i denna undersökning har riktat sig mot verksamma förskollärare med pedagogisk 

utbildning och erfarenhet av kulturell mångfald. Jag har valt förskollärare då dem har en högre 

kunskap och utbildning än barnskötare. Då det finns många kommunala förskolor i Sverige har jag till 

en början avgränsat mig till att vända mig till förskolor som skrivit ut via kommunens hemsida att 

dem arbetar med kulturell mångfald på något sätt, exempelvis att förskolan är mångkulturell, har stor 

mångfald eller arbetar med barnens kulturer. Detta val har jag gjort för att bredda undersökningen 

och öka sannolikheten för variationer. Ett rikare material menar Rennstam och Wästerfors (2011) är ett 

material med variationer. I min studie har jag valt att vända mig till förskolor från olika stadsdelar, 

min studie har handlat om att söka efter olika bilder av kulturell mångfald och valet att vända mig till 

förskolor från olika stadsdelar motiveras genom min tankegång att det ökar chanserna att deras 

uppfattningar varierar. Jag tänkte att om jag intervjuat tre förskollärare från samma förskola fanns 

risken att dessa förskollärare varit eniga om deras uppfattningar och ger på så vis inte mig någon 

bredd i undersökningen. Jag tog till en början kontakt med tolv olika förskolechefer genom att skicka 

ett missiv via mail (bilaga 1) I missivet stod det bland annat varför jag vände mig till han/ hon som 

förskolechef och ett datum då jag ringde för att följa upp mina funderingar. I detta mail var även ett 

missiv till förskollärarna medskickat. När jag hörde av mig till förskolecheferna fick jag olika resultat. 

Vissa av förskolecheferna kunde svara ja på en gång och hade redan pratat med en förskollärare 
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medan andra fick samtalet som en påminnelse och skulle höra av sig senare. Jag hade även de 

förskolechefer som kände att tiden till intervju inte fanns. 

 

I slutändan hade jag fått namn till sju förskollärare från olika förskolor. Tre av dem var förskolor som 

tydligt skrivit ut på kommunens hemsida att de på något sätt jobbade mångkulturellt och i kontakt 

med cheferna hade jag fått reda på att de hade stor variation i barnens kulturella mångfald medan de 

andra fyra var förskolor med lite mindre variation i barnens kulturella mångfald. Jag valde att ta 

kontakt med tre stycken förskolor med stor variation och tre med mindre variation. Jag hade i studien 

således möjlighet till att intervjua sju stycken förskollärare men valde bort en av dem då två av 

förskolorna låg i samma stadsdel. Jag valde även att begränsa mig till sex förskollärare för att undvika 

ett upplägg som resulterar i tusen sidor, att undvika att samla in så mycket. Det resulterar snarare i ett 

brokigt och svåröverskådligt material menar Rennstam och Wästerfors (2011) 

 

Dessa förskollärare tog jag kontakt med på olika sätt, några av förskollärarna hade redan läst missivet 

och ett möte för intervju hade bokats in via förskolechefen. Andra tog jag kontakt med genom att jag 

fått namn och nummer av förskolechefen och ringde upp för att boka in mötet för intervju, under 

samtalet frågade jag även om de fått ta del av missivet eller om jag skulle skicka det till dem via mail. 

Missivet till förskollärarna (bilaga 2) beskrev bland annat vilket ämne intervjun kommer att handla 

om, hur lång intervjun beräknas ta och vilka ämnen som de gärna fick börja fundera på innan 

intervjun. 

Kort presentation av förskollärarna och deras verksamheter 

Vera arbetar på en mångkulturell förskola med sju avdelningar på en syskonavdelning: Hela 

förskolan har stora variationer av kulturell mångfald. På förskolan finns totalt sjutton olika språk och 

länder bland barnen. ”Vi har barn från olika kulturer och länder och svenska och europeiska och arabiska, 

asiatiska, alltså blandade huller om buller”  

 

Diana arbetar på en mångkulturell förskola med sex avdelningar på en syskonavdelning. 

Tillsammans bland barnen på Dianas avdelning är det elva olika språk. Diana har jobbat inom 

förskolan och med grupper som präglats av kulturell mångfald i sex år. 

 

Sara arbetar på en mångkulturell förskola på en femårsavdelning där barngruppen byts ut varje år. På 

förskolan finns barn från nästan alla världsdelar.  

”Alltså gud vi har ju barn från alla olika delar av världen verkligen, nästan alla världsdelar, Sydamerika tror jag 

inte någon är ifrån, inte Australien annars har vi alltså, det är rubb och stubb.” 

 

Birgitta arbetar på en förskola med fyra avdelningar och på denna förskola finns inte så mycket 

variation av kulturell mångfald. Birgitta benämner det som att den kulturella mångfalden på 

förskolan är likformad och hon tänker att på denna förskola handlar det om att tillhöra rätt 

samhällsklass.  

 

Fia arbetar på en förskola med två avdelningar på småbarnsavdelningen. Variationerna av kulturell 

mångfald på denna förskola handlar i stort om olika familjer och olika erfarenheter. Fia har ca 28 års 

erfarenhet av yrket och i alla de barngrupper hon jobbat med har det funnits någon sorts mångfald.  
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Annika arbetar på en liten förskola med två avdelningar. Förskolan består av totalt 36 barn och 6 

vuxna där barn mellan 1-5 år är uppdelade på de två avdelningarna. Annika menar att alla ingår i 

mångfalden då alla har olika erfarenheter, olika bagage även fast det på denna förskola är väldigt 

homogent.  

 

Genomförande 

Varje intervju med förskollärarna har genomförts enskilt, med andra ord har jag intervjuat de sex 

förskollärarna var för sig men intervjuerna har även genomförts enskilt i den aspekten att det bara 

varit jag och en av förskollärarna i rummet. Platsen för intervju har varit förskollärarnas arbetsplatser 

och vi har under intervjuerna suttit i ett avskilt rum där vi kunde tala ostört. När jag bokade in mötet 

för intervju i telefonkontakt med förskollärarna frågade jag om det på deras förskolor fanns ett sådant 

rum vilket var fallet hos dem alla. Att miljön för intervjun är ostörd och trygg för den som ska 

intervjuas betonas av Stukat (2011) som viktigt att tänka på för att skapa en avslappnad stämning 

under intervjun Två av intervjuerna genomfördes i pedagogernas rastrum och de andra fyra i ett 

samtalsrum. Min uppfattning var att miljön vi satt i fungerade bra. 

 

Väl på plats på varje förskola fick förskollärarna en utskrift av missivet av mig som dem fick läsa 

igenom, i slutet av missivet fanns en rad där de kunde ge skriftligt samtycke till deltagandet i studien 

(se bilaga 2). När dem gett skriftligt samtycke startade jag intervjun och ljudinspelningen. 

 

Ljudupptagning har jag använt mig av för att inte missa viktiga delar av intervjun och för att 

underlätta vid sammanställningen av resultatet, även för att kunna göra korrekta citeringar i min 

resultatdel. Jag har använt mig av ljudupptagningsfunktionen i mobilen och valde detta då det är 

något jag redan har istället för att ha införskaffat eller lånat en diktafon. Under intervjuerna har jag 

även antecknat stödord ifall att tekniken skulle strulat för oss men även för att kunna återkoppla till 

informanten under intervjun med exempelvis frågan har jag uppfattat dig rätt om jag ser följande som 

din uppfattning av kulturell mångfald. Under mina sex intervjuer har dock aldrig tekniken strulat 

men att föra stödanteckningar har varit en bra metod för mig då jag i vissa fall haft svårt att höra vad 

informanterna sagt på ljudinspelningen. 

 

Jag har vid intervjuerna använt mig av en frågeguide med en uppsättning ämnen kring kulturell 

mångfald. (Bilaga 3) Utifrån denna frågeguide har jag under intervjuerna kunnat se de områden som 

jag velat täcka in och redan ”i rummet” se om det är något av ämnena som jag önskat få utvecklat av 

förskolläraren i fråga. Intervjuerna har varit kvalitativa och ostrukturerade och har utspelat sig på 

olika sätt. Intervjuerna har alltså inte sett likadana ut då jag i vissa intervjuer ställt fler följdfrågor än i 

andra och frågorna har tagits upp i olika ordning. Jag har startat alla intervjuer med de inledande 

frågorna hur länge har du jobbat inom förskolan med grupper som präglas av kulturell mångfald, hur 

kom det sig att du valde att jobba inom den konkreta förskolan och vad skulle du säga är ditt främsta 

intresse som förskollärare i den flerkulturella verksamheten. Dessa inledande frågor har jag valt att ha 

med för att börja intervjun med lite lättare frågor för att få igång samtalet och inte kasta oss direkt in 

på de djupa frågorna. Som intervjuare har jag åtagit mig en åhörarroll där jag inbjudit förskollärarna 

att berätta om sina erfarenheter. Intervjuerna har även varierat i längd men ett snitt på längden av 

intervjuerna har varit en timme. Att intervjuerna varit en timme långa kan ses som lite lång tid att 
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sitta och intervjua men det är inget jag har upplevt som negativt hos mig eller de intervjuade 

förskollärarna. Jag har låtit intervjuerna ta sin tid och låtit dem berätta i sin egen takt. 

Bearbetning 

Det första steget i bearbetningen av den insamlade empirin började med att transkribera alla 

intervjuer. Att transkribera innebär att skriva ner intervjuerna ord för ord till en lång text. När jag 

transkriberade hade jag stödanteckningarna som jag skrivit under intervjun framför mig samtidigt 

som jag lyssnade igenom ljudinspelningarna. Att transkribera för mig tog ganska lång tid då särskilt 

två av intervjuerna var väldigt långa. Den längsta intervjun låg på 100 minuter. Efter transkriberingen 

hade jag totalt 43 sidor transkriberat material och för att bearbeta materialet ytterligare och börja på 

min analys började jag med att ställa frågorna i mitt syfte till den transkriberade texten. För att 

förtydliga så läste jag mitt transkriberade material i avsikt med att leta svar på mina syftesfrågor, 

genom att ställa dessa frågor till mitt material kunde jag börja fundera på vilka mönster och teman 

som jag upptäckte fanns i det som förskollärarna talat om. 

 

Jag började med att läsa igenom alla sidor och antecknade ner de mönster jag redan då tyckte mig 

kunna se. Det mönstren bestod av i detta skede var fraser eller formuleringar som återkom i texten 

och dessa visar på tidiga mönster i materialet. Jag kunde exempelvis se att mycket av materialet 

handlade om på vilket sätt en kulturell mångfald var värdefull för barnen vilket jag tolkade var en del 

av min andra huvudfråga värden av kulturell mångfald. 

 

Efter att ha läst igenom dem 43 sidorna några gånger insåg jag väldigt fort att det var svårt för mig att 

få ordning och överskådlighet av materialet. Rennstam och Wästerfors (2011) benämner det som 

kaosproblemet som innebär just problem med oordning och oöverskådlighet. För att komma ur 

kaosproblemet började jag att sortera som är ett grundläggande arbetssätt i analysarbetet enligt 

Rennstam och Wästerfors (2011). Och de framhåller även att syftet med sorteringen av materialet är 

att bringa ordning och ge materialet en överskådlighet. En första sortering gjorde jag efter de 5 temana 

hur kulturell mångfald i förskolan uppfattas och beskrivs av förskollärarna, värden som 

förskollärarna uppfattat finns i den kulturella mångfalden i barngruppen, värden som förskollärarna 

har uppfattat att kulturell mångfald kan ha för barnen, värden som förskollärarna har uppfattat att 

kulturell mångfald kan ha för pedagogerna och vad en kulturell mångfald uppfattas innebära för 

verksamheten i förskolan Dessa teman kom fram genom de tidiga mönster jag sett efter de första 

läsningarna av texten.  

 

För att sortera dessa teman använde jag mig av metoden klipp och klistra men för att inte sprida ut 

små pappersbitar över hela skrivbordet valde jag att sortera in utdragen ur varje transkriberad 

intervju i olika dokument. Olika dokument för olika teman. Backman (2008) understryker att 

sorteringen av materialet inte innebär att studiens syfte är besvarat utan att det blir det först efter 

nästa steg som är tolkningsfasen. Rennstam och Wästerfors (2011) beskriver tolkningsfasen som att bli 

förtrogen med sitt material. Jag har i detta steg läst varje tema för sig och läst texten som att det är 

första gången jag sett den. Genom att läsa texten har jag strävat efter att bilda mig en uppfattning av 

vad texten vill säga mig, vad texten resulterar i. Jag började med temat hur kulturell mångfald i 

förskolan uppfattas och beskrivs av förskollärarna och i den kategorin kunde jag se mönster som 

etniska dimensioner och livsåskådningar, länder och språk, språk och dialekter & språk och 
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språkförståelse, speciella uppväxtvillkor och sociala bakgrunder och familjekonstellationer. Något 

som kan ifrågasättas är exempelvis vad språk och språkförståelse har med kulturell mångfald och 

mitt syfte att göra men min studie har fokuserat på förskollärarnas synsätt på kulturell mångfald och 

språk och språkförståelse är något som förskollärarna lyfter är en del av vad kulturell mångfald kan 

vara, vilket gör att denna rubrik anses som relevant för studien. Analysarbetet var inte klart här utan 

efter att dessa mönster synliggjorts handlade det om att återigen bilda sig en uppfattning av vad varje 

mönster i sig visar på.  

 

Under arbetets gång har jag även genomgått reduceringsfasen. Reduceringsfasen handlar i stort om 

att reducera bort oväsentliga delar och fånga det som på något vis tydligast visar på de mönster jag 

har kunnat utläsa. Jag har exempelvis haft två snarlika betoningar på en och samma sak men för att 

inte upprepa samma sak två gånger har jag valt den betoning som är tydligast. Rennstam och 

Wästerfors (2011) framhåller att reduceringsfasen även besvarar representationsproblemet som 

handlar om att det är omöjligt att ta med allt som jag samlat in. Stukat (2014) talar även han om 

reducering och betonar att man upprepade gånger måste fråga sig om delar av texten undersöker det 

jag vill undersöka, och det jag vill undersöka är syftet. Jag har exempelvis i mina intervjuer fått många 

praktiska exempel på arbetsmaterial dem arbetar med i deras verksamheter och samtidigt som dessa 

delar är intressanta så reduceras det bort då det inte är något som svarar på mitt syfte. Mitt syfte har 

även ändrats under tidens gång. I intervjuguiden och i de 5 teman jag lyft finns temat vad en kulturell 

mångfald uppfattas innebära för verksamheten i förskolan med men i bearbetningen av materialet har 

jag valt att lyfta bort det då mitt resultat redan var långt som det var. Motivering till valet att ta bort 

detta låg också i att i bearbetningen av materialet uppfattade jag att detta tema till stor del handlade 

om just praktiska exempel på hur de arbetade med kulturell mångfald och min tanke med denna 

fråga i syftet låg mer i att närma mig värdefrågan från ett annat håll, mer konkret gentemot 

verksamheten. Då jag var i slutskedet av bearbetningen av mitt resultat och läste igenom de delar jag 

valt att ta med började jag att fundera på varför jag lyft in specifika värden för barnen och specifika 

värden för pedagogerna då jag kunde tycka att dessa ändå upprepades under temat värden som 

förskollärarna uppfattar finns i en kulturell mångfald i barngruppen, jag kunde även komma till insikt 

med att mitt syfte inte var fokuserat på just specifika värden för barn och pedagog och avvek lite från 

den röda tråden i arbetet vilket motiverade mitt val att ta bort det. 

Etiskt ställningstagande 

I både missivet till förskollärarna och förskolecheferna stod det skrivet att jag under intervjun ville 

göra en ljudupptagning av intervjun för att underlätta vid sammanställningen av det empiriska 

materialet. De båda missiven meddelade även att jag vid intervjuerna kommer att ta hänsyn till 

vetenskapsrådets forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet,2002) och lite kort information om vad 

dem innebär. Det finns fyra allmänna huvudkrav på forskningen. Dessa är informationskravet, 

konfidentialitetskravet, nyttjandekravet och samtyckeskravet. 

 

Informationskravet handlar om att jag som forskare ska informera den jag ska intervjua om 

forskningens syfte, min uppgift i projektet och vilka villkor som gäller för deras deltagande. I 

förhandsinformationen som i detta fall är missivet ska det stå projektansvariges namn och 

institutionsanknytning, Mittuniversitetet i detta fall. Missivet ska också upplysa om att deltagandet är 
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frivilligt och att de är fria att avbryta sin medverkan. Missivet ska även informera om att de uppgifter 

som samlas in inte kommer användas till annat än forskning.  

 

Konfidentialitetskravet handlar om att uppgifter om alla personer i en undersökning skall ges största 

möjliga konfidentialitet, personuppgifterna skall förvaras så att obehöriga inte kan ta del av den. Jag 

har i min undersökning inte använt mig av informanternas riktiga namn utan använt mig av 

påhittade namn för att inte röja deras identiteter. Deltagandes namn, förskolans namn och plats 

avslöjas inte. 

 

Nyttjandekravet handlar om att den information jag samlat in bara får användas till forskningen. Jag 

har även meddelat genom missivet att när jag gjort klart uppsatsen kommer radera allt empiriskt 

material. Samtyckeskravet handlar om att jag innan intervjuns början måste fråga om den jag 

intervjuar ger samtycke. Innan den kan ge samtycke ska personen i fråga fått information. Jag hade till 

varje möte med mig det utskrivna missivet som varje förskollärare fick läsa igenom en extra gång 

innan jag påbörjade intervjun och de fick även ge skriftligt samtycke genom att skriva under med sitt 

namn och kryssa i rutan ja. (bilaga 2) 

 

Metoddiskussion 

Att använda mig av metoden intervjuer var från början ett självklart val av metod för mig då det var 

förskollärarnas uppfattningar kring kulturell mångfald som intresserade mig, jag valde helt enkelt 

intervjuer för möjligheten att fråga dem. Stukat (2011) betonar att det är forskningsproblemet som styr 

metodvalet vilket har gjorts i min studie. Då det var förskollärarnas uppfattningar som jag sökte var 

valet av informanter relativt lätt, jag menar då att valet att använda mig av just förskollärare var ett 

lätt val. När det gällde urvalet på vilka förskollärare jag skulle vända mig till fick jag däremot tänka 

en extra gång. Att skicka ut missiv till så många förskolechefer/förskollärare som möjligt var min 

första tanke för att efter det kunna välja förskolor med olika mycket variationer av kulturell mångfald 

eller att de låg i olika delar av staden, men efter en senare omtanke valde jag att innan förbereda mig 

genom att genom kommunens hemsida söka reda lite på hur det såg ut på förskolorna i kommunen, 

jag valde att skicka missiv till tolv stycken förskolechefer och dessa förskolor låg i olika delar av 

staden med undantag för två som låg i samma bostadsområde och av vad jag kunnat utläsa genom 

kommunens hemsida jobbade i alla fall tre av dem med barnens kulturella mångfald på något sätt. I 

skrivandet av missivet var mitt mål att skriva ett tydligt missiv med min studies syfte, tidsåtgång och 

just skälet till att jag vände mig till respektive förskolechef/förskollärare. I kontakt med min 

handledare togs syftet bort från missivet då det kan göra att informanterna ger förberedda eller svar. 

Ahrne & Svensson, 2014 betonar att för mycket information kan bli en nackdel då svaren kan bli just 

förberedda eller korta. Jag valde även att göra kvalitativa intervjuer då en kvalitativ intervjustudie har 

gett mig möjligheten att komma djupare på ämnet och komma åt informanternas uppfattningar. Hur 

givande intervjuerna var är svårt att svara på tycker jag då jag i alla intervjuer fick med mig mycket 

material då alla hade mycket att berätta om men i transkriberingen av materialet kunde det i vissa fall 

vara svårt att förstå vad informanten i fråga menade egentligen då jag saknat utveckling av ett 

påstående. Detta får mig att tänka på att nästa gång ska jag vara ännu mer uppmärksam och ställa fler 

följdfrågor.  
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Resultat 

I följande avsnitt kommer jag att presentera studiens resultat. Det insamlade materialet är avgränsat 

genom studiens syfte och resultatet kommer att svara på hur kulturell mångfald i förskolan uppfattas 

och beskrivs av förskollärarna med bland andra teman som etniska dimensioner och 

familjekonstellationer. Resultatet kommer även visa på värden som förskollärarna uppfattat finns i 

den kulturella mångfalden i barngruppen med teman som nya vägar till nya erfarenheter och allas 

lika värde. 

Hur kulturell mångfald i förskolan uppfattas och beskrivs av förskollärarna 

 

En del av mitt syfte har varit vad kulturell mångfald uppfattas handla om enligt en grupp 

förskollärare. Undersökningen har fångat in många likheter mellan förskollärarnas uppfattningar av 

vad kulturell mångfald handlar om men undersökningen har även fångat in skillnader i åsikter där 

förskollärarna betonar olika ting eller tycker olika om andra tänkbara ting. En stor differens som kan 

tänkas påverka och som man behöver ha i åtanke i läsandet av resultatet är att det först och främst 

handlar om olika förskolor i olika delar av staden men även olika verksamheter med olika tänkbara 

arbetssätt. Det är även av vikt att tänka på att de olika förskolorna har olika mycket åtskillnader i 

deras kulturella mångfald. Åtskillnaderna i sig kan exempelvis handla om att större delen av barnen 

talar samma språk till att alla barn har sina olika hemspråk. 

 

Det första Annika tänker på när frågan om vad kulturell mångfald är, är att dem är 36 barn och 6 

vuxna och alla är tillsammans, de har barn från olika länder och barnen är även spridda i åldrar 

mellan ett och fem år vilket är det som den kulturella mångfalden består av på Annikas arbetsplats. 

Veras bild av kulturell mångfald är att på hennes förskola är olikheter så naturligt, de har 17 olika 

språk med barn och föräldrar från alla olika kulturer och länder, det är svenska, europeiska, arabiska 

och asiatiska blandade huller om buller.  

 

Ett mönster jag sett i mitt insamlade material är att det är etniska dimensioner som olika språk, 

födelseländer eller föräldrars olika födelseländer som kommer först på tal när man nämner kulturell 

mångfald. Etniska dimensioner är med andra ord en av de faktorer som en kulturell mångfald kan 

bestå av enligt förskollärarnas uppfattningar. Mitt transkriberade material visar även på att kulturell 

mångfald inte bara handlar om etniska dimensioner utan kan vara många skilda ting som exempelvis 

familjers och barns olika sociala bakgrunder vilket visar på att även dessa två är faktorer som en 

kulturell mångfald kan bestå av.  

 

” alla har sina olika vanor och traditioner, ja men sin kultur helt enkelt, hur man gör och hur 

man är..”  

 

Ett övergripande mönster som alla förskollärarna har kommit tillbaka till är att en kulturell mångfald 

handlar om olikheter och skillnader, erfarenheter och olika förutsättningar hos varje individ. Detta 
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tolkar jag är det som förskollärarna utgår från när de försöker beskriva vad kulturell mångfald 

handlar om. Många av förskollärarna började med att tala om vad kulturell mångfald kunde vara och 

kunde bestå av i stort innan de gick in på vad kulturell mångfald handlade om på just deras 

arbetsplatser. Detta kan tyda på att barnens olikheter inte är något som ligger i fokus i verksamheten 

men även att barnens olikheter är en så pass naturlig del att förskollärarna i fråga inte tänker på de 

olikheter som finns. Det kan även tänkas vara på detta vis att kulturell mångfald är ett så pass stort 

begrepp att det är svårt att veta vart man ska börja. En av förskollärarna framhåller att det är jättesvårt 

att svara på vad kulturell mångfald är för att det är så mycket så hon vet inte riktigt vart hon ska 

börja. Med de kommande citaten vill jag försöka visa på att kulturell mångfald består av många skilda 

saker enligt förskollärarna.  

 

”Många tänker ju mångfald som att man är från utlandet eller att man är homosexuell, 

bisexuell eller transsexuell eller vad man än är men det har inte med det att göra utan vi bär på 

det allihopa. Man har olika förutsättningar.” 

 

”Det handlar ju inte bara om som vi pratade om innan om vart man kommer ifrån eller om 

man är flicka eller pojke, eller om man är två år eller fem år, alltså det, en kulturell mångfald 

finns ju överallt bara det att den ter sig på olika sätt.” 

 

”Alla är vi bärare av olika kulturer” 

 

”Olikheterna ger mångfalden” 

 

Barnens, föräldrarnas och pedagogernas bakgrunder kommer med mångfalden och kan vara olika. En 

av förskollärarna menar dock att pedagogerna inte ingår i mångfalden medans de andra 

förskollärarna framhåller att även pedagogerna kommer med erfarenheter. Kulturell mångfald 

handlar om olika familjer, olika individer med olika bakgrunder, livserfarenheter och utbildningar 

som skapar olika kulturer. En av förskollärarna menar att barnens familjer kommer till förskolan med 

olika erfarenheter då man hemma har sina egna vanor, syn på barnuppfostran och traditioner oavsett 

familj. En vana kan vara att man dukar på olika sätt hemma i jämförelse med hur man dukar på 

förskolan och i Frankrike är det jättevanligt att äta chokladcroissanter till frukost och är även det en 

vana som kan skilja sig mellan olika familjer. En av förskollärarna delar med sig av sin bild på 

traditioner som jag visar i citatet nedan. 

 

”jag tror att nästan alla personal här på förskolan firar till exempel jul på olika sätt, jag tror att 

vi alla har olika traditioner som vi bär med oss och jag tror nog att alla ser kulturell mångfald 

på lite samma sätt.” 

 

Hittills har jag under denna rubrik visat några uttalanden som påvisar att kulturell mångfald kan vara 

många olika ting som exempelvis olika vanor men att dessa ting grundar sig i varje individs 

bakgrund och alla vi individer bär på egna kulturer i sig. När man tittar på bakgrunder som kulturell 

mångfald grundar sig i enligt förskollärarnas uppfattningar kan man även här urskilja många olika 

aspekter som spelar in i varje individs bakgrund. De olika aspekterna som spelar in är många och jag 

har därför sorterat dem i underkategorier för att ge resultatet mer överskådlighet. Kategorierna är fem 

stycken med start i etniska dimensioner & livsåskådningar. De fyra kategorier som följer är länder och 

språk, språk och dialekter & språk och språkförståelse, uppväxtvillkor och sociala bakgrunder och till 

sist familjekonstellationer. 
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Etniska dimensioner & livsåskådningar 

Detta är den första underkategorin som också är det första som kommer på tal när man nämner begreppet 

kulturell mångfald. Förskollärarna nämner att kulturell mångfald är mycket att barnet kommer från 

mycket olika länder, en stor mångfald har man om man har stor skillnad i etnisk härkomst. Det är främst 

barnen med utländska föräldrar, förskollärarna visar även på att kulturell mångfald är att det finns olika 

hudfärger, religion och språk. En av förskollärarna framhåller att kulturell mångfald verkligen inte bara 

har med olika länder och delar av världen att göra även om det är lätt att man hamnar där då det är en så 

tydlig del. 

 

”Barnens olikheter blir så påtagligt hela tiden då det kommer modersmålslärare nästan 

dagligen och då hamnar man direkt i att det blir tydligt att dem har olika bakgrunder rent 

etniskt härkomstmässigt men sedan är dem olika individer också oavsett vad dem kommer 

ifrån” 

 

Birgitta utvecklar sin bild av kultur och framhåller att kultur behöver inte bara vara religion utan även 

olika sätt att leva. ” Förskollärarna betonar även på att kulturell mångfald kan vara olika religioner, 

trosinriktningar, att man kommer från olika länder, har olika funktionsgrader, olika sätt att leva som 

bildar egna kulturer i sig. Livsåskådning ingår i olika sätt att leva och kan vara olika i vilka 

människogrupper som helst. En av förskollärarna lyfter samer som ett tydligt exempel på att det kan 

vara olika i vilka människogrupper som helst, med samer handlar det inte om en annan religion utan 

olika sätt att ta reda på naturen som exempel. 

 

Enligt förskollärarnas uppfattningar kan kulturell mångfald handla om att man kommer från olika 

länder, olika religioner, trosinriktningar, livsåskådningar, etnicitet, etnisk tillhörighet, nationaliteter 

och traditioner. I denna kategori framträder samma mönster som jag påtalat innan att även när det 

gäller etniska dimensioner visar det på olikheter och skillnader. När det gäller exempelvis kulturer 

handlar det inte bara om att man kommer från olika länder utan att varje familj i sig ser på saker olika. 

 

” Det finns så många olika även om man bara är svenskar, vi har många erfarenheter med oss 

ändå”  

 

”Jag tycker att det är så intressant, att vad är kultur egentligen och ser vi på de olika länderna 

eller, att det är det som styr att vi har olika kulturer eller ser vi faktiskt att varje barn kommer 

från olika kulturer. Som mina barn har en helt annan läggningsrutin än när jag växte upp och 

det är våran kultur i mitt hem.”  

 

Länder och språk 

Jag får uppfattningen av att språk uppfattas vara en stor del av den kulturella mångfalden av de 

förskollärare jag intervjuat då det kommer på tal i alla sex verksamheter och är en väldigt synlig del 

av den kulturella mångfalden i den bemärkelsen att det är lätt att uppmärksamma ett främmande 

språk. I ett citat här ovan framkommer det att det kommer modersmålslärare nästan dagligen vilket 

styrker motiveringen till att länder och språk är en synlig del av kulturell mångfald. En av 

förskollärarna betonar att ett annorlunda språk inte ska vara skrämmande, det ska snarare väcka 
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nyfikenhet och är något de även lär vidare till barnen. Samma förskollärare fortsätter och menar att 

det värdefulla med ett annorlunda språk kan vara att man får erfarenheter av det. 

 

” det ökar nyfikenheten, det öppnar upp mot det nya, och jag tycker rent att för språkörat, att 

få höra massor av olika språk. Ofta lär sig barnen lite ord av varandra.” 

 

Språk och dialekter & språk och språkförståelse 

Länder och språk är en tydlig del av kulturell mångfald enligt förskollärarnas uppfattningar men mitt 

transkriberade material har även visat på två andra aspekter när det gäller språk, språk kommer på tal 

på olika sätt. En av förskollärarna lyfter att språk inte alltid behöver handla om språk och länder i den 

aspekten med olika modersmål utan det finns även dialekter i Sverige som innefattar att språk låter 

olika. Av samma förskollärare framhålls det att även arabiskan som är ett modersmål har olika 

dialekter. Språk kan även handla om språkförståelse enligt förskollärarnas uppfattningar, de betonar 

att språkförståelse är en del av vad kulturell mångfald kan vara, alla kanske inte har ett rent språk och 

måste jobba på det. Att barnens olika språkförståelse kan märkas av i verksamheten framhålls av tre 

av förskollärarna. En av förskollärarna tar även upp att alla samhällsklasser har olika språk, i dennes 

verksamhet finns just nu lite erfarenhet av till exempel olika etniska bakgrunder och religioner men 

att där kommer familjerna från samma samhällsklass där det handlar om att vara på ett visst sätt och 

en viss typ av värderingar och språk gäller. 

Uppväxtvillkor och sociala bakgrunder 

Uppväxtvillkor är en del av de olika bakgrunder som utgör skillnader mellan barnen och den 

kulturella mångfalden enligt förskollärarnas uppfattningar. Precis som att man kan komma från olika 

länder menar en av förskollärarna att även olika städer eller landskap i Sverige kan vara en skillnad 

mellan barnen. Hon kommer med exemplet att hon är från Värmland och bara språkligt finns det 

skillnader. Hon betonar att det ingår då det ger barnen olika erfarenheter och på så sätt olika 

bakgrunder. Förskollärarna framhåller även att för att man bor i olika delar av samhället och har olika 

sociala kontaktnät kan det bildas olika kulturer i sig. Kulturerna i sig är för att förtydliga olika sätt att 

leva som ger individer olika erfarenheter och bakgrund. Detta visar på att det finns olika kulturer 

inom det svenska kultursamhället också och det är inte bara religioner som skapar kulturer. Birgitta är 

inne på samma spår med kulturer som olika sätt att leva och framhåller att det finns kulturer inom det 

svenska kultursamhället och att det inte bara är religioner som skapar kulturer.  

 

” ett sätt att leva som faller utanför samhällsnormen, en inhemsk kultur. Man kan leva 

nybyggareliv, ute i skogen, det blir också en egen kultur fast det blir inom det svenska 

kultursamhället” 

 

Barnen kan få olika erfarenheter och på så sätt olika bakgrunder genom många olika aspekter och jag 

kommer nedan lista dem som framkommit genom förskollärarnas uppfattningar av vad kulturell 

mångfald kan bestå av.Tre av förskollärarna talar om att ekonomiska förutsättningar ger olika 

erfarenheter, man kan ha det bättre eller sämre ställt ekonomiskt. Förskollärarna framhåller även att 

man kan ha det sämre ställt med missbruk i familjen som exempel eller att man bara har det tufft och 

behöver stöd. Av förskollärarna betonas det att även föräldrarnas utbildning kan utgöra skillnader 
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men även ge barnen skilda erfarenheter. Funktionhinder kan utgöra olika bakgrunder enligt 

förskollärarnas uppfattningar där funktionhinder som att man är rullstolsburen ger olika erfarenheter, 

om ett barn skulle ha en förälder som är rullstolsburen skapar även detta olika bakgrunder. 

Funktionhinder som astma, glasögon och ADHD ger även det olika erfarenheter menar en av 

förskollärarna. Barnen kan få olika erfarenheter och på så sätt olika bakgrunder genom att exempelvis 

vara uppväxt i jordbruksfamilj eller storstadsfamilj. Sedan har vi genus som är omtalat i dagens läge 

men kön kan även det ge olika erfarenheter enligt förskollärarna. Två av förskollärarna har tagit upp 

att man ibland får påtala för föräldrar att här på förskolan får alla barn leka med alla, eller att både 

tjejer och killar kan och får köra bil som exempel.  

 

”Ja men det känns som att det är någonting dem har med sig hemifrån att nej men herregud 

det där går inte, jag är ju ingen tjej, jag kan inte göra sådär, tjejer kan inte köra bil. Nej men 

liksom mer att man hamnar i olika tänk.” 

 

För att sammanfatta uppväxtvillkor och sociala bakgrunder handlar det om olika städer, olika 

landskap, olika delar av samhället, olika sociala kontaktnät, föräldrars olika utbildning, olika sätt att 

leva, att ha det sämre eller bättre ställt, kön, funktionshinder och ekonomiska förutsättningar. Detta 

visar på många olika förutsättningar som ger olika bakgrunder. Olika bakgrunder i sig har 

förskollärarna påtalat är grunden till vad kulturell mångfald handlar om  

 

Familjekonstellationer 

Olika familjekonstellationer är ett av de ting som ingår i en kulturell mångfald betonar många v 

förskollärarna. Då kulturell mångfald handlar om skillnader enligt förskollärarnas uppfattning så 

ingår även olika familjekonstellationer. 

 

”bara alla olika familjekonstellationer har egna kulturer i sig”  

 

Olika familjekonstellationer ges det många exempel på och kan vara att bägge föräldrarna är 

utlandsfödda eller bara en av föräldrarna. Ensamstående föräldrar, barn som bara har en mamma 

eller bara en pappa eller bor med sin farmor. Familjekonstellationer som inte biologiska föräldrar eller 

fosterfamiljer. HBTQ- familjer, även kallad regnbågsfamilj med exempelvis två mammor eller två 

pappor och föräldrar med delad vårdnad så barnen har två boenden.  Förskollärarna betonar att det 

finns otroligt många familjekonstellationer och det kan ge speciella uppväxtsituationer som barnen 

och familjerna tar med sig erfarenheter från, vilket kan utgöra olika kulturer 

 

Avslutande tankar 

Hittills har jag tagit upp hur kulturell mångfald i förskolan uppfattas och beskrivs av förskollärarna 

och visat på att enligt förskollärarna handlar kulturell mångfald om många skilda ting med olikheter 

och skillnader, erfarenheter och olika förutsättningar hos varje individ som jag redan nämnt. Dessa 

skilda ting kan handla om etniska dimensioner, länder och språk, språk och dialekter eller olika nivå 

av språkförståelse. Uppväxtvillkor och sociala bakgrunder och familjekonstellationer. Om vi 

exempelvis tänker oss en grupp på fyra barn, Anna, Erik, Elsa och Patrik. Anna kommer från 

Värmland och är nyinflyttad, Erik bor i en del av samhället med långt till närmsta granne och träffar 

till stor del bara sina syskon och föräldrar utanför förskolan och Elsa bor med sina föräldrar som är 
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läkare på en gata med mycket andra barn som hon ofta leker med. Patrik är född i Sverige men hans 

föräldrar kommer från Frankrike. Bara genom denna grupp med barn har vi variationer i den 

kulturella mångfalden då dessa fyra barn kommer från fyra olika bakgrunder och har med sig olika 

erfarenheter. Med detta exempel på fyra barn vill jag på ett tydligt sätt visa att det finns många 

aspekter som spelar in i barnens bakgrunder och genom att läsa förskollärarnas uppfattningar av vad 

kulturell mångfald kan handla om får man en större inblick och förståelse för barnens olikheter. Vi 

lämnar förskollärarnas uppfattningar av vad kulturell mångfald kan vara för att ta oss vidare till fråga 

två av mitt syfte, vilka värden en grupp förskollärare uppfattar ligger i en kulturell mångfald i 

barngruppen. 

 

Värden som förskollärarna uppfattar finns i en kulturell mångfald i barngruppen 

Inledningsvis visar mitt transkriberade material på olika värden för barnen och pedagogerna själva, 

förskollärarna betonar flera gånger att mötet med kulturell mångfald är av värde då mötet först och 

främst ökar medvetenheten om de olikheter som finns, i barnens fall får dem möta det annorlunda 

tidigt i livet och för det andra är mötet med kulturell mångfald av värde då barn och pedagoger får 

möjlighet att ta del av andras erfarenheter, olika kulturer och upplevelser. Mötet med kulturell 

mångfald är även av värde i den aspekten att du efter mötet med kulturell mångfald får egna 

erfarenheter av att olikheter inte är något skrämmande eller konstigt, det finns även en fjärde aspekt 

enligt förskollärarna och det är att genom de nya erfarenheter barn och pedagog fått får stor acceptans 

för allas lika värde trots olikheter och en rättvisare bild av hur samhället ser ut. 

 

”En av dem största fördelarna för barnen det är att de i så låg ålder blir medvetna om 

människors olikheter, vart man kommer ifrån och vad man har varit med om, att alla är olika 

men man är lika värdefull för det. Det är den största fördelen för barnen.” 

 

”Barnens inverkan av kulturell mångfald kan vara att det vidgar deras erfarenhetsvärld, dem 

blir delaktiga i att man kan göra på andra sätt än det sättet man gör på hemma, inget är fel 

bara annorlunda” 

 

Ett specifikt värde för pedagogerna lyfts genom förskollärarnas uppfattningar och det värdet handlar 

om att du som pedagog i en flerkulturell verksamhet utmanas dagligen på olika sätt. I och med att 

man utmanas dagligen får man mycket olika erfarenheter. Utmaningarna kan handla om att du som 

pedagog ibland får tänka på olika sätt än du får göra på en annan förskola och hela tiden ha i åtanke 

hur du ska nå alla barn med alla dess olikheter. Föräldrakontakten lyfts av många av förskollärarna 

som en stor utmaning i förskolans verksamhet, i kontakt med föräldrar kan det vara mycket enstaka 

svenska ord och mycket kroppsspråk men detta är inget förskollärarna ser som något negativt utan de 

betonar hela tiden att utmaningar ger erfarenheter som utvecklar dig individuellt på både ett 

personligt plan och yrkesmässigt plan. I mötet med föräldrarna ges möjlighet till att ta del av fler 

erfarenheter. Precis som att min första del i syftet samlade in många olika begrepp som förskollärna 

innefattar som kulturella faktorer har förskollärarnas beskrivande av värden av kulturell mångfald i 

barngruppen visat på många värden som de uppfattar ligger i en kulturell mångfald i barngruppen. 

Dessa värden är just positiva värden av kulturell mångfald, jag kan inte annat än spekulera kring 

varför inga negativa aspekter med kulturell mångfald lyfts men det kan hända att det är så enkelt att 

vi inte kom in på ämnet då förskollärarna i fråga hade många positiva aspekter att lyfta. Jag kommer 
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nedan lista upp de värden förskollärna påtalat i olika underrubriker för att få någon sorts 

överskådlighet av vilka värden i fråga som lyfts genom förskollärarnas uppfattningar. De värden jag 

valt att lyfta i denna studie är fem stycken och jag börjar med värdet kulturell mångfald öppnar upp 

och fortsätter med värdena nya vägar till nya erfarenheter, kulturell mångfald berikar, tillför mycket 

och ger ett rikare liv, kulturell mångfald ger ökad förståelse och förebygger fördomar och rädslor och 

allas lika värde. 

 

Kulturell mångfald öppnar upp 

Öppnar upp vad då tänker du nu men jag ska förklara. Förskollärarna talar om att den kulturella 

mångfalden öppnar upp till otroligt många möjligheter och samtalsämnen, genom mötet med 

kulturell mångfald blir det tydligt att det finns olika bakgrunder och när de olika bakgrunderna 

uppmärksammas öppnar det upp till frågor som kan utgöra samtalsämnen. Kulturell mångfald i detta 

avseende är olikheter och skillnader. Det största fokuset när det gäller öppnar upp är att kulturell 

mångfald öppnar upp barnens och pedagogernas sinnen. En av förskollärarna ger som exempel att 

när man inte mött något annorlunda tidigare finns bara ett rätt och att efter mötet med det 

annorlunda blir barnen medvetna om att det kan vara olika men det är bra ändå. 

 

” Det uppstår ju så mycket samtal med barnen, att jaha så gör vi när någon fyller år och vi gör 

på det här sättet, och på ett tredje sätt gör man så, det finns inte bara en, det ska inte bara vara 

som i min familj utan det finns andra sätt också” 

 

” Vi vuxna förbereder barnen på att det ska inte vara några konstigheter att man ser 

annorlunda ut eller att man pratar ett annorlunda språk, att det inte ska vara skrämmande, det 

kan vara nyfikenhet” 

 

När barnen redan i tidig ålder får umgås med barn som har funktionshinder, andra kulturer och 

andra traditioner så upplevs inte det som något konstigt senare utan det är integrerat i deras 

barndom, det ger barnen en mer rättvis bild av hur världen ser ut framhåller förskollärarna. 

Förskollärarna betonar att den kulturella mångfalden är jättevärdefull då den leder till en öppenhet 

och jag tänker att de då menar att genom att man får möta olika erfarenheter ger det dig som person 

erfarenheter och kan leda till att man är mer öppen mot det främmande. Förskollärarna talar även om 

att mångfald påverkar till ett öppnare klimat bland barn och personal som man tar till sig 

 

”Man får fatt i att det kan finnas flera rätta sätt att laga mat och att det ena inte är bättre än det 

andra”  

 

”Det finns ju ingen som jobbar här som går omkring och tänker att ja men dem där 

invandrarna som kommer från det där landet, dem, herregud vad konstig dem är utan det är, 

allt är helt naturligt och det finns ingenting som är fel utan allting är rätt på sitt eget sätt.” 

 

Förskollärarna benämner det ofta som att det är barnens sinnen som öppnas upp och att det är dem 

som får nya erfarenheter men de menar att den kulturella mångfalden öppnar upp många vägar till 

nya erfarenheter för pedagoger, barnen och även föräldrarna 
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Nya vägar till nya erfarenheter 

Erfarenheter är ett stort värde som upptagas i alla de andra värdena förskollolärarna tar upp också, 

Just värdet av nya erfarenheter betonas då det ökar nyfikenheten och öppnar upp för det nya enligt 

förskollärarnas uppfattningar, erfarenheterna vidgar barnens, föräldrarnas och pedagogers 

erfarenheter.  

 

”Erfarenheter av våra medmänniskor oavsett vad, det ger ett möte.” 

 

Mötet med kulturell mångfald ger fler erfarenheter och ger möjlighet till insyn i andra kulturer och 

bakgrunder. En förskollärare betonar att den kulturella mångfalden är en otrolig tillgång om man 

tänker i samarbete med föräldrarna och familjerna, man får lära sig om världen och människors 

livsberättelser. Föräldrarna kan komma från en helt annan värld som man knappt sett en bråkdel av 

själv, föräldrarna kan och har med sig otroligt mycket och hennes erfarenhet är att dem vill berätta.  

 

”dem blir så sjukt glad, taggad när man liksom frågar om deras hemländer och hur saker och 

ting fungerar där och det uppmuntras verkligen, dem vill berätta (skratt) ibland får man inte 

tyst på dem om man väl inbjuder till att prata om det så surrar dem på i evigheter” 

 

Tre av förskollärarna har tagit upp att de genom kulturell mångfald fått erfarenheter av samtal med 

tolk. En förskollärare visar genom de två citaten nedan om sina erfarenheter med tolk. 

 

”Tolk, få tag i bra tolkar, det kräver en extra person i rummet vid utvecklingssamtal. Det blir 

inte samma sak som när man bara pratar med föräldern utan det är en tredje person med som 

ger en inverkan på samtalet.” 

 

”ja vi tar in och ser till att det finns tolk om man känner att det behövs på föräldramöten och 

på utvecklingssamtal. Så att det inte blir, man tror att man har förstått varandra och så blir det 

fel utan att man vid dessa tillfällen får rätt information åt båda håll.” 

 

Även modersmålslärarna och sommararbetare tar med sig erfarenheter som man får ta del av menar 

förskollärarna. En av förskollärarna talar om att hon fått dela erfarenheter med en sommarjobbare de 

hade på hennes arbete som kom från Mogadishu som ligger på Afrikas västkust och en annan 

förskollärare har en kom och jobbare som är kurd och hon bidrar med förståelse för olika kulturer. En 

väg till för nya erfarenheter tar två förskollärare upp och handlar om att de fått möta morföräldrar, de 

har fått erfarenheter dels genom att dela erfarenheter med morföräldrarna men även genom att vara 

ett ansikte utåt när morföräldrarna kommit från Irak och Tyskland  

Kulturell mångfald berikar, tillför mycket och ger ett rikare liv 

Både Fia, Birgitta, Annika, Vera och Diana tar de alla upp att en kulturell mångfald berikar vilket 

visar på att det är ett av de värden som förskollärarna anser ligga i en kulturell mångfald i 

barngruppen. Förskollärarna lyfter att kulturell mångfald berikar när man får möta andra kulturer 

och berikar genom att man får fler erfarenheter. Förskollärarna framhåller att man kan lära av 

varandra, olika tankar och synsätt kan tillföra. En av förskollärarna framhåller även att barn och 

pedagoger besitter olika kunskaper och färdigheter som berikar och vi kan dela dessa kunskaper och 



 

 

27 

färdigheter med varandra. Genom den kulturella mångfalden ges både barn och vuxna möjlighet att 

lära sig exempelvis nya ord och höra nya språk. 

 

”Jag tänker att ju mer mångfald man har desto rikare blir livet, man får möta saker som jag 

aldrig skulle ha mött annars” 

 

”eftersom alla är så pass olika här och kommer från olika bakgrunder så är det som att det är 

så självfallet för alla barn, ”du är ljus” ”du är mörk” ”du kommer därifrån” ”Jag kommer 

härifrån” ”du kan det språket” ”jag kan det språket” Det är liksom, det är så självklart.” 

 

”en stor härlig soppa av alltihopa och just det här att det blir, det blandas så där så att allting är 

norm, allting är normalt här, allas olika kulturer och olika sätt att vara är helt normalt så det 

blir en stor, en ny, det blir sådär som man önskar att det skulle vara ute i samhället, alla 

accepterar alla och tillför ju mycket så man lär sig något nytt hela tiden, barnen också för att 

det, alla tillför ju sin del till det hela.” 

 

Kulturell mångfald kan alltså berika ens liv och andra som befinner sig i verksamheten.  

Denna rubrik och de övre tänker jag går ihop mycket då jag tolkar det som att det handlar mycket om 

erfarenheter, man får nya erfarenheter genom mötet med kulturell mångfald och som en av 

förskollärarna säger att ju mer kulturell mångfald ju rikare liv får man vilket jag tolkar som att genom 

fler möten får man fler erfarenheter vilket berikar livet.  

Kulturell mångfald ger ökad förståelse och förebygger fördomar och rädslor 

Ett av värdena av kulturell mångfald är att det öppnar upp så man är mer öppen mot det främmande 

som jag tagit upp tidigare. Förskollärarna framhåller att den kulturella mångfalden leder till en 

öppenhet men menar också att denna öppenhet handlar om att man har fått en förståelse för andra. 

Denna förståelse förebygger sedan i nästa steg fördomar och rädslor som inte behöver vara där menar 

dem. Förståelsen och förebyggandet av fördomar hänger ihop men lyfts även på ett annat sätt av en 

av förskollärarna, hon vänder på det och menar att vet man inte något det främmande r det svårt att 

förstå varandra vilket kan utgöra rädsla eller till och med hat, ilska och frustration. 

 

”Ju mindre man vet ju räddare blir man och det föder hat, ilska och frustration i slutändan 

tänker jag” 

 

En av förskollärarna lyfter även att det kan komma föräldrar som har en annan syn på det främmande 

men som får andra uppfattning när de börjar prata med någon som kommer från ett annat land eller 

exempelvis ett homosexuellt förhållande och även denna tanke visar på att när man får nya 

erfarenheter kan förståelsen och uppfattningen ändras. När man mött olika kulturer och bakgrunder 

och fått nya erfarenheter ger detta ökad förståelse för omvärlden menar förskollärarna och är alltså ett 

av värdena av kulturell mångfald.  

 

” Man behöver inte tänka likadant, men att man förstår varandra, man ger sig inte på 

varandra.”  

 

Som tillägg kan man med denna ökade förståelse se att alla kan vara olika men är lika värdefulla, man 

är faktiskt mer lika än olika menar förskollärarna. 
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”Vi har sjukt mycket gemensamt trots våra olika bakgrunder” 

 

”Jag tror att man blir mycket gladare när man upptäcker att vi inte är så olika” 

 

Förskollärarna framhåller även att kulturell mångfald kan påverka till en humanare värld.  

 

”Jag måste ju tänka att värdet av kulturell mångfald är positivt, det kan påverka att det blir en 

humanare värld” 

 

”kulturell mångfald är i grund och botten värdefull för samhällets överlevnad, det är lätt att 

tänka att det bara är här och nu men det är det att man vill påverka morgondagens samhälle 

och det känns extra aktuellt nu på senare år, jag vill att man ska förstå att alla är lika mycket 

värda.”  

 

”det kan bli värdefullt på så sätt att det kan påverka hur människor beter sig mot varandra 

längre fram, kulturell mångfald gör att man får mer inputs och mer påverkan, genom mötet 

med kulturell mångfald får man insyn i andra religioner och kulturer som kan göra att man 

förstår att alla är lika mycket värda.” 

 

Förskollärarna har betonat att de som vuxna förbereder barnen på att det inte ska vara några 

konstigheter eller skrämmande att man ser annorlunda ut eller att man pratar ett annorlunda språk. 

Men även att barnen genom mötet med den kulturella mångfalden får rikare tänk och just det här om 

barnen skulle växa upp och ta med sig det här ut i samhället så skulle samhället berikas så otroligt, 

alltså det skulle bli så naturligt med den här kulturella mångfalden och med detta rikare tänk kan 

man förstå att ingen ska behöva vara rädd för att förlora sin egen kultur, utan den behåller man och 

mötet med olikheter ger så mycket annat också. 

Allas lika värde 

Allas lika värde oavsett bakgrund har tagits upp av alla förskollärarna på olika sätt och är en viktig 

del av värdena som uppfattas ligger i en kulturell mångfald i barngruppen. 

 

”alla ska känna sig sedd som dem är och att det är okej” 

 

”Jag vill att man ska förstå att alla är lika mycket värd” 

 

”Alla är unika ock kommer alltid vara unika, man stöper inte alla i samma form, alla är olika 

men man är lika värdefull för det” 

 

”För vissa föräldrar kan vi få förklara hur det fungerar i förskolans värld och våran 

förskolekultur, (det kan handla om tjejer som inte får leka med killar till exempel) det spelar 

ingen roll vem man är utan alla ska få vara med, det handlar om allas lika värde” 

 

” Vi jobbar mycket med att alla är lika värda, det är ingen skillnad även om man.. Många av 

våra föräldrar kan vara lite rasistiska men samtidigt jobbar ju vi med att barnen ska inte få med 

sig att det är någon skillnad på killar och tjejer, det är ingen skillnad på vart man kommer 
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ifrån. Vi jobbar mycket med jämställdhet, både när det gäller mångfalden och olika kulturella 

skillnader och genus.” 

 

”Vi har nolltolerans mot mobbing eller mobbing kanske inte finns på förskolan riktigt men 

barn som kommer utanför. Det handlar om allas lika värde” 

 

”Värdena av kulturell mångfald är att man får fatt i att alla människor kan vara olika och att 

man är lika mycket värd i alla fall, i grund och botten är vi människor allihopa och det är ingen 

direkt skillnad, man lägger grunden för olika saker och slår hål på förutfattade meningar. Man 

får även fatt i att det kan finnas flera rätta sätt och det ena är inte bättre än det andra” 

 

Avslutande tankar: 

I citaten här ovan kommer det fram tydligt att allas lika värde är en stor del av verksamheterna och 

några av förskollärarna pekar även på att det är en del av värdegrunden i förskolans läroplan. Det 

kommer upp att alla ska få vara med, känna sig sedd och att det är ingen skillnad på värde mellan 

olika kulturella skillnader eller kön, alla kan vara olika men lika värdefulla. Ett mönster som har tagit 

upp mina funderingar genom hela denna studie är allas lika värde och är något som jag skulle jag 

vilja lyfta som det största och viktigaste värdet som finns i förskolans verksamhet. Som avslutning på 

frågan vilka värden en grupp förskollärare uppfattar ligger i en kulturell mångfald i barngruppen har 

jag valt ett citat av en av förskollärarna. Citatet tycker jag sammanfattar alla förskollärares olika men 

ändå lika uppfattningar om vad kulturell mångfald är och även alla de värden som enligt dem finns i 

förskolans verksamhet.  

 

”Om jag ska se till det här med mångfald att oavsett vad det är så ska man känna trygghet, ha 

bra arbetsmiljö, för både barn och föräldrar. När barnen slutar här en vacker dag ska dem 

känna att det varit roligt och att man fått lära sig mycket, att dem kommer ihåg förskolan med 

värme.” 
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Diskussion 

Kulturell mångfald 

Syftet med denna uppsats har varit att genom en kvalitativ intervjustudie undersöka förskollärares 

uppfattningar av ämnet kulturell mångfald. Forskning visar på att i förskolan handlar kulturell 

mångfald om vilka kulturella faktorer som finns i verksamheten. (Löfdahl & Hägglund, 2012) Detta är 

något som även synliggjorts genom mitt resultat, jag har intervjuat sex olika förskollärare från sex 

olika verksamheter och den kulturella mångfalden tar sig i olika faktiska uttryck i de olika 

verksamheterna. I vissa verksamheter finns det många olika språk och är en stor del av vad den 

kulturella mångfalden består av där. I en annan verksamhet är barnen väldigt lika då dem tillhör 

samma samhällsklass så att den kulturella mångfalden i denna verksamhet består av just en specifik 

samhällsklass. I utgångspunkt till detta skulle vill jag framhålla att kulturell mångfald är ett begrepp 

som inte kan förklaras med ett generellt svar. Tidigare forskning och resultatet i min studie visar på 

flera olika kulturella faktorer och olika sammansättningar av de olika kulturella faktorerna som kan 

utgöra vad kulturell mångfald kan handla om.  

 

Tidigare forskning visar på att olikheter är sociala konstruktioner (Löfdahl och Hägglund, 2012), 

sociala konstruktioner kan förklaras som att innebörder av olika begrepp konstrueras av människor i 

samspel med varandra, begreppen konstrueras efter de människor som använder dem och begreppen 

kan ändras över tid. Att olikheter är sociala konstruktioner uppfattar jag syns i min studie också, vad 

de olika faktorerna i sig består av utgörs av vilka olikheter som samspelar i en viss grupp och bestäms 

genom pedagoger och barn som samspelar med varandra. I min studie kommer det fram att 

olikheterna mellan barnen i en verksamhet handlar om att du är ljus och du är mörk eller du talar det 

språket och jag talar det språket, dessa är de kategorier barnen i denna verksamhet använder sig av 

och visar tydligt på att dessa två kategorier är just sociala konstruktioner. 

 

Exempelvis visar tidigare forskning att de kulturella faktorerna i en kulturell mångfald kan vara 

olikheter i härkomst, etnicitet, kön och funktionsnedsättning (Lumby, 2006) vilket utgör olikheterna i 

den studien men i min studie handlar olikheterna om bland andra språk och dialekter och 

familjekonstellationer. Men för att få en klar bild av vad kulturell mångfald är måste man se till 

sammanhanget som Bennet (2016) talat om. Man måste med andra ord se till vilken verksamhet och 

vilken grupp människor som befinner sig där för att specificera vad en kulturell mångfald kan vara. 

Men att uppmärksamma är att bara för att kulturell mångfald är något specifikt på en förskola 

behöver inte det betyda att det är lika på en annan förskola då det i denna andra förskola handlar om 

en annan grupp människor. Jag har även precis visat på att barnen i en av verksamheterna använder 

sig av faktorerna du är ljus och du är mörk medan förskolläraren på denna förskola mer använder sig 

av faktorn olika födelseland. Jag vill med detta visa på att både tidigare forskning och min egen studie 

inte ger någon klarhet i vad en kulturell mångfald är egentligen men visar på att den utgörs av just 

olika kulturella faktorer och närvaron av dessa. För att ge någon sorts generellt svar på vad en 

kulturell mångfald är visar både Lunneblad (2009) genom sin forskning och resultatet i min studie på 

att det handlar om olika livserfarenheter eller att vi individer har olika sätt att vara. 
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Kulturell mångfald är av värde 

Mitt resultat visar på att mötet med kulturell mångfald är av värde. Den största fördelen för barnen är 

att de i tidig ålder blir medveten om att olikheter finns, min studie betonar även att mötet med 

mångfald på ett vis ger baren en mer rättvis bild av hur samhället ser ut. Resultatet visar med flera 

teman på olika infallsvinklar som motiverar värdet av kulturell mångfald. Forskning visar på ett sätt 

att se värdet av kulturell mångfald. Forskningen visar att när kulturell mångfald ses som något 

positivt ges det ett värde. Det positiva handlar i forskningen om att se de olika kulturerna som 

berikande och en tillgång. När detta görs kan barnen ges möjlighet till insikter i andra kulturer och 

vanor och även ta del av varandras erfarenheter (Lunneblad, 2009 och Löfdahl & Hägglund, 2012). 

Min studie bekräftar bilden som tidigare forskning visar med bland annat temat kulturell mångfald 

berikar där det förekommer att kulturell mångfald är värdefullt och barnens olika bakgrunder tillför 

sin del till det hela. Detta tar mig tillbaka till frågan i min inledning om kulturell automatiskt ges ett 

värde när det ses som positivt. Jag skulle säga att tidigare forskning och min egen studie visar på 

detta men att vägen dit inte är enkel. Min studie visar på att den största fördelen för barnen med 

kulturell mångfald är att de i mötet med kulturell mångfald blir medvetna om människors olikheter 

och att erfarenheterna av människors olikheter ger ökad förståelse. Denna ökade förståelse visar i min 

forskning kan förebygga fördomar. Men den visar även på att förskollärare mötts av fördomar för det 

främmande av till exempel föräldrarna och att dem som pedagoger hela tiden arbetar aktivt med att 

det främmande inte ska vara något konstigt eller skrämmande. Tidigare forskning visar på att när 

kunskapen och medvetenheten om barnens kulturer är viktiga att arbeta med då det är först när 

medvetenheten hos pedagogen finns den kan läras vidare till barnen och ses positiv (Löfdahl & 

Hägglund, 2012) 

 

Tidigare forskning visar även på att vid uppmärksammandet av olikheter skapas underkategorin 

andra omedvetet och arbetet med kulturell mångfald kan fokuseras på endast denna grupp (Lumby, 

2008). Även Lunneblad (2009) framhåller att det finns risk för att man ser det som att kulturell 

mångfald endast utgörs av dem som utskiljer sig från majoriteten vilket jag ser som negativa aspekter 

av kulturell mångfald. I min studie har inga negativa aspekter av kulturell mångfald lyfts, jag har i 

tidigare forskning kunnat utläsa att detta kan vara ett problem men det är inget jag uppfattat av de 

förskollärare jag intervjuat som jag skriver i mitt resultat framhåller förskollärarna svårigheter med 

föräldrakontakten men även då styrker dem det positiva med att utmaningar ger dem fler 

erfarenheter. Jag kan inte annat än spekulera men det kanske kan vara så att det negativa med 

kulturell mångfald är ett känsligt ämne och inte något man pratar om med vem som helst eller så 

gillar de sitt arbete så pass mycket att de ser alla delar av arbetet som positiva. 

Tänkbara betydelser av olika sätt att tänka kring kulturell mångfald 

Det jag vill diskutera vidare är att beroende på vilket sätt man ser kulturell mångfald på och de 

kulturella faktorerna i verksamheten ger detta olika tänkbara betydelser. Detta får mig att återgå till 

vad kulturell mångfald i förskolan uppfattas handla om då den skiljer sig mellan de olika 

verksamheterna i min studie. Tidigare forskning visar på vikten av att vara öppen mot alla olika 

kulturella variationer (Mascadri, Brownlee, Walker & Alford. 2017) då den öppenheten ingiver 

respekt för kulturell mångfald. Tidigare forskning visar också på att arbetet med kulturell mångfald 

handlar om att på ett bra sätt hjälpa barnen att aktivt handla och ge olikheter mening i verksamheten. 

(Löfdahl & Hägglund, 2012) För att detta ska ske visar forskning på att kunskap om barnens olikheter 
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redan måste finnas. Tidigare har jag tagit upp att närvaron av kulturell mångfald avgör vad kulturell 

mångfald är vilket jag skulle säga att betydelsen av kulturell mångfald också påverkas av. Studien 

visar dessutom på att förskollärarnas tankesätt kring kulturell mångfald påverkar en stor del av hur 

barnens kulturella mångfald visar sig i verksamheten och på vilken nivå verksamheten anpassas. För 

att ge ett exempel som tydligare kan visa vad tidigare forskning och min egen studie visar på kan man 

tänka att i verksamhet A består den kulturella mångfalden av barn med många olika språk, i denna 

verksamhet inverkar olika språk till många nya erfarenheter varje dag, barnen och pedagogerna har 

möjlighet att lära sig många nya ord på olika språk. Pedagogerna där är öppna för barnens olika 

kulturella variationer och tycker att kulturell mångfald berikar vilket ger barnens olikheter stor 

betydelse. I verksamhet B är inte barnens kulturella variationer uppmärksammade vilket gör att 

barnens olikheter inte ger någon inverkan på verksamheten, med tanke på att inget fokus läggs på 

barnens olikheter så utgör dem ingen betydelse och barnens olikheter ges inte plats och betydelse i 

verksamheten. 

Framtida studier 

Det jag kunnat se i de studier jag tagit del av i min bakgrund är att kulturell är ett omtalat och aktuellt 

ämne med många olika definitioner av kulturell mångfald men även att det i förskolans verksamhet 

finns både utmaningar och möjligheter i arbetet med kulturell mångfald. Forskning har bland annat 

visat på att det är närvaron av kulturell mångfald som avgör vad kulturell mångfald är vilket tyder på 

att det beror helt på vilken grupp människor man tittar på. I min egen studie har jag tagit del av att 

även de förskollärare jag studerat har olika sorters kulturell mångfald i deras verksamheter och 

forskningen jag precis nämnt styrker det. Efter denna studie med förskollärares uppfattningar av 

kulturell mångfald har en nyfikenhet över vad vårdnadshavarna tycker väckts. Jag är nyfiken på om 

det kan vara skillnad mellan vårdnadshavarnas uppfattningar och förskollärarnas uppfattningar men 

även om en förälder med svensk bakgrund gentemot en förälder med utländsk bakgrund har samma 

uppfattning av just kulturell mångfald. En etnografisk observationsstudie hade även kunnat 

komplettera denna studie på ett intressant vis där deras uppfattningar kan synliggöras i praktiken 

men för denna studie fanns inte tiden till och på ett vis känns en kombinerad intervju och 

observationsstudie lite som att jag ska kontrollera det dem sagt stämmer överens med det de faktiskt 

gör. Min studie har även behandlat de värden av kulturell mångfald i barngruppen som 

förskollärarna uppfattar då jag i forskning sett få resultat på vad värden av kulturell mångfald kan 

vara. Alla de förskollärare jag intervjuat har en positiv bild av kulturell mångfald där barnens 

olikheter ses som värdefulla. Min studie visar även på att mötet med kulturell mångfald ger både barn 

och pedagoger nya erfarenheter och förebygger fördomar. Genom denna studies resultat kan jag med 

andra ord inte se att kulturell mångfald är något negativt utan har bara positiva fördelar. 
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Bilaga 1 

  

Missiv till förskolechefer 
  

Hej förskolechefer!  

Jag heter Malin Göransson och går min sista termin på förskollärarprogrammet vid Mittuniversitetet i 

Sundsvall. Just nu håller jag på med skrivandet av min c-uppsats som handlar 

om förskollärares syn på och erfarenhet av kulturell mångfald. Jag vänder mig 

till dig dels för att få ditt godkännande men även din hjälp till att hitta en 

lämplig förskollärare att intervjua. Jag skulle vilja komma i kontakt med en 

förskollärare med lång erfarenhet av att arbeta i en verksamhet som har ett 

specifikt intresse för kulturell mångfald som kan tänka sig att ställa upp på att 

bli intervjuad.  

Jag kommer totalt att vända mig till 5–6 förskollärare från olika förskolor. 

Intervjun tänker jag mig tar cirka 60–90 minuter. Intervjun kommer centrera områden som kulturell 

mångfald i barngruppen, vad kulturell mångfald kan handla om, värdet av kulturell mångfald och 

innebörder av den kulturella mångfalden för verksamheten. 

Jag kommer vid intervjun ta hänsyn till vetenskapsrådets forskningsetiska principer som bland annat 

innebär att deltagandet är frivilligt och att de som deltar är fria att välja om de vill avbryta intervjun. 

Utöver detta kommer deltagandet i studien behandlas konfidentiellt på så sätt att ingen deltagares 

namn, förskolans namn och förskolans läge kommer att användas i arbetet. Själva intervjun vill jag 

gärna spela in ljudet från och detta för att underlätta när jag ska sammanställa det empiriska 

materialet. Det empiriska materialet jag får ut genom intervjuerna kommer endast användas till c-

uppsatsen och inga andra sammanhang. När uppgiften är godkänd kommer allt empiriskt material 

att raderas. 

Jag önskar att utföra intervjuerna under vecka XX–XX.  Vid eventuella frågor är både du som 

förskolechef och förskollärare välkomna att höra av er. Jag skulle uppskatta att få svar så fort som 

möjligt om inte annat kommer jag ringa upp dig i början på veckan. Numret jag tänkte ringa är XXXX 

 

 

Med vänliga hälsningar och förhoppningar om ett samarbete 

Malin Göransson 

Mail: mago1207@student.miun.se  Mobil:0767XXXXXX 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer: http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 

 

 

  

mailto:mago1207@student.miun.se
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
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Bilaga 2 

  

Missiv till förskollärare 
 

 

 

 

Hej Förskollärare! 

Jag heter Malin Göransson och går min sista termin på förskollärarprogrammet vid Mittuniversitetet i 

Sundsvall. Just nu håller jag på med skrivandet av min c-uppsats som handlar om förskollärares syn 

på och erfarenhet av kulturell mångfald. Jag vänder mig till dig för att jag vill komma i kontakt med 

en förskollärare med lång erfarenhet av att arbeta i en verksamhet som har ett specifikt intresse för 

kulturell mångfald som kan tänka sig att ställa upp på att bli intervjuad.  

Jag kommer totalt att vända mig till 5–6 förskollärare från olika förskolor. Intervjun tänker jag mig tar 

cirka 60–90 minuter. Intervjun kommer centrera områden som kulturell mångfald i barngruppen, vad 

kulturell mångfald kan handla om, värdet av kulturell mångfald och innebörder av den kulturella 

mångfalden för verksamheten. 

Dessa områden får du som förskollärare gärna börja fundera kring innan vår träff. 

Jag kommer vid intervjun ta hänsyn till vetenskapsrådets forskningsetiska principer som bland annat 

innebär att deltagandet är frivilligt och att de som deltar är fria att välja om de vill avbryta intervjun. 

Utöver detta kommer deltagandet i studien behandlas konfidentiellt på så sätt att ingen deltagares 

namn, förskolans namn och förskolans läge kommer att användas i arbetet. Själva intervjun vill jag 

gärna spela in ljudet från och detta för att underlätta när jag ska sammanställa det empiriska 

materialet. Det empiriska materialet jag får ut genom intervjuerna kommer endast användas till c-

uppsatsen och inga andra sammanhang. När uppgiften är godkänd kommer allt empiriskt material 

att raderas. 

Jag önskar att utföra intervjuerna under vecka XX. Vid eventuella frågor är du välkommen att höra av 

dig. Jag skulle uppskatta att få svar så fort som möjligt om inte annat kommer jag ringa upp dig i 

närmsta dagarna för att boka in tid och plats för ett möte. Numret jag tänkte ringa är  

Med vänliga hälsningar och förhoppningar om ett samarbete 

Malin Göransson 

Mail: mago1207@student.miun.se  Mobil: 0767XXXXXX 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer: 

 http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 

 

 

 

 

 

s.1 

mailto:mago1207@student.miun.se
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Informationskravet handlar om att jag som forskare ska informera den jag ska intervjua om 

forskningens syfte, min uppgift i projektet och vilka villkor som gäller för deras deltagande. I 

förhandsinformationen ska det stå projektansvariges namn, institutionsanknytning, Mittuniversitetet i 

detta fall. De ska också upplysas om att deltagandet är frivilligt och att de är fria att avbryta sin 

medverkan, de ska även informeras om att de uppgifter som insamlas inte kommer användas till 

annat än forskning. 

Konfidentialitetskravet handlar om att uppgifter om personerna i undersökningen skall ges största 

möjliga konfidentialitet, personuppgifterna skall förvaras så att obehöriga inte kan ta del av den. 

Deltagandes namn, förskolans namn och plats avslöjas inte i C-uppsatsen. 

Nyttjandekravet handlar om att den information jag samlar in bara får användas till forskningen. Jag 

meddelar också att när uppsatsen är godkänd kommer jag radera allt empiriskt material.  

Samtyckeskravet handlar om att jag innan börjar intervjun måste fråga om den jag intervjuar ger 

samtycke. Innan den kan ge samtycke ska personen i fråga fått information. 

 

 

Skriftligt samtycke: 

 

Underskrift: 

 

 

 _________________________________ 
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Intervjuguide 
 Intervjuguide med huvudämnen och eventuella intervjufrågor 

Allmänt 

* Hej vad roligt att du vill delta i min studie, information om studien, information om ämnena 

intervjun kommer behandla, forskningsetiska principer. 

* Hur länge har du jobbat inom förskolan med grupper som präglas av kulturell mångfald? 

* Hur kom det sig att du valde att jobba inom den konkreta förskolan? 

* Vad skulle du säga är ditt främsta intresse som förskollärare i den flerkulturella verksamheten? 

Förståelse av kulturell mångfald i denna förskolas verksamhet 

* Vad skulle du säga att kulturell mångfald är på denna förskola? 

* Om vi ska utveckla detta, vilken bild av kulturell mångfald finns här på förskolan? 

* Vad skulle du säga att den kulturella mångfalden består av här på förskolan? Vad förknippas 

kulturell mångfald med i denna verksamhet, på just den här förskolan? 

*Vem eller vilka är det som ingår i den kulturella mångfalden enligt din tolkning? 

* Vad säger du om påståendet en kulturell mångfald kan ses som en hel grupp? 

* Vad säger du om påståendet en kulturell mångfald kan ses som enskilda individer? 

 

Individuell förståelse av kulturell mångfald 

* Vad tänker du påverkar din personliga uppfattning av kulturell mångfald? 

* Kan du berätta om din individuella uppfattning/ din bild av kulturell mångfald? 

*Skulle du säga att din individuella uppfattning av kulturell mångfald speglar förskolans 

uppfattning? Finns det någon skillnad, i så fall vilka? 

 

Värdet av kulturell mångfald 

*Är en kulturell mångfald värdefull? 

* Skulle du säga att en kulturell mångfald har ett givet värde? Skulle du i så fall säga att värdet är 

positivt? Negativt?  

* Vad skulle du säga är värdet av kulturell mångfald? 

* Vad skulle du säga att en kulturell mångfald bidrar med för värden? 

* Vad betyder normalisering enligt er? 

* Vad betyder integrering enligt er?  

* Synliggörs barnens olikheter i verksamheten?  

* Vad säger du om att en kulturell mångfald berikar? Betraktas olikheterna som en tillgång? 

*Vad säger du om att en kulturell mångfald försvårar/ begränsar? 

 

Innebörder av kulturell mångfald för verksamheten 

* Vad skulle du säga att den kulturella mångfalden har för innebörder/ inverkan på denna 

verksamhet? 

* Vad skulle du säga att den kulturella mångfalden har för betydelse för denna verksamhet? Är det 

olika i olika delar av verksamheten? 


