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 Abstrakt 
The study aims to examine how pre-school leaders perceive cultural diversity 
and the mission of cultural diversity that is written in the pre-school 
curriculum. This is a phenomenographic study which is concentrated on the 
variety of opinions and not focused on the search for facts. This study is a case 
study based on its empirical data on the three pre-school managers. The 
statements from the interview are analyzed from theoretical model that 
consists of three categories; Cultural pluralism, assimilation and integration. 
The study results demonstrate that the study subjects connect "culture" with 
country, families and sometimes language. The descriptions of "culture" show 
primarily in the cultural pluralist approach. The perceptions of cultural 
diversity also connect differently to other categories, such as assimilation and 
integration. The study results also show that the perception of cultural 
diversity does not fully affect study subjects’ perception of their mission on 
cultural diversity at pre-school. The complexity arises to a greater extent 
because of the lack of definition of the different concepts. Concepts that often 
leave room for interpretation, which in turn are given a variety of meanings in 
the mission.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Fallstudie, fenomenografi, förskola, förskolechefer, intervju, 
kulturell mångfald, uppdrag, uppfattning 
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 Inledning  
Förskolan är en institution som de flesta barnen i dagens Sverige, oavsett 
bakgrunder, kommer i kontakt med. I rapporten ”allt fler barn i förskolan” visar 
Skolverket (2013) att år 2012 gick 480 000 barn från ett till fem år i Sverige i 
förskolan. Den senaste statistisk som SCB (2014) presenterade visa att 84 
procent barn i Sverige, oavsett bakgrund är inskrivna på förskolan.  
 
I rapporten som presenterades av Migrationsverket (2016) visar att Sverige 
under år 2015 beviljade uppehållstillstånd och registrerades uppehållsrätter till 
109 235 utrikes födda personer. Att antalet av utrikes födda personer kommer 
påverka ökningen av befolkning i Sverige i framtiden har redan konstaterats i 
en rapport som SCB (2013) presenterar. Den nya sammansättningen av 
befolkningen i samhället påverkar sannolikt även övriga institutioner i 
samhället vilket inkluderar förskola och förskolans uppdrag.    
 
I läroplanen för förskola (Lpfö98, 2016) anges arbetet om kulturell mångfald 
som en viktig del av förskolans uppdrag. Det står skrivet att förskolan skall 
fostra och förbereda barnen till att förstå de värden som ligger i kulturell 
mångfald. Genom förskolan skall barnen fostras till att utveckla sin förmåga 
att förstå och leva sig in i andras livsvillkor och värderingar.  
 
I läroplanen framställs förskolechefen som en viktig aktör som leder 
verksamheten i linje med förskolans uppdrag. I en studie som Berg (2011) har 
genomfört visas även att förskolans ledare har en viktig roll för att bedriva 
förskoleverksamheten att uppnå läroplanens mål1.  
 
Problematiken ligger dock i att kulturell mångfald här ses som ett vagt 
begrepp. Mot denna bakgrund väcks mitt intresse att undersöka hur 
förskolechefer uppfattar kulturell mångfald samt hur de uppfattar sitt uppdrag 
om kulturell mångfald i förskolan. 
 
 

                                                
1 Kulturanalys som Berg har genomfört involverar både skolor och förskolor. I kommunala 
förskolor tillsätts två personer ifrån den vardagliga verksamheten som leder analysprocessen. 
Alla som arbetar inom verksamheten får vara anonym och besvara tre frågor i skrift, dessa 
frågor är; hur trivs du på din arbetsplats? Vilken/vilka område anser du behöva utveckla på din 
arbetsplats? Och hur upplever du din chef? 
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      Bakgrund 
Enligt historikern Lundh (2010) har efter andra världskriget, mellan år 1946 till 
2009, drygt 2,9 miljoner personer invandrat till Sverige. Utifrån uppgiften som 
Lundh har tagits del av från SCB befolkningsstatik bestod Sverige år 2009 av 
18,6 procent utrikes födda personer. Den siffran har tämligen sedan år 2009 
förändrat något. I den nyaste uppgiften som SCB (2016) visar år 2015 var 1,6 
miljoner personer av Sveriges befolkning födda utomlands, vilket motsvarade 
drygt 16 procent av den totala befolkningen. Den befolkningens 
sammansättning påstås har påverkat och förändrat det svenska samhället. 
Sverige beskrivs idag som ett mångkulturellt samhälle (Lundh, 2010).  
 
Ovanstående beskrivningen kan kopplas till statliga dokument som uttrycker 
behovet av en ny form av bearbetning i det svenska samhället i samband med 
att sammansättningen av befolkning ökat. I Prop. (1997/98:16) lämnade 
regeringen förslag om att tillsätta en integrationspolitik. Målet med 
integrationspolitik visar i citatet nedan:  
 
Målen för integrationspolitiken skall vara lika rättigheter och möjligheter för alla 
oavsett etnisk och kulturell bakgrund, en samhällsgemenskap med samhällets mångfald 
som grund och en samhällsutveckling som kännetecknas av ömsesidig respekt och 
tolerans och som alla oavsett bakgrund skall vara delaktiga i och medansvariga för. 
(Prop. 1997/98:16 s. 1). 
 
Detta förslag betonar en samhällsgemenskap som tar utgångspunkten i 
samhällets mångfald. Det betonar ett ömsesidigt möte, tolerans och acceptans 
för olikheterna, samt ett samhälle där medborgarna integreras. Ett samhälle 
där människor oavsett bakgrunder skall ha lika och gemensamma rättigheter, 
möjligheter, delaktigheter och medansvarigheter i det gemensamma samhället.  
 
Regeringens proposition kan ses som ett förslag om hur samhället utifrån 
mångfald aspekt bör vara, diskrimineringslagen bestäms däremot hur 
samhället skall vara. Diskrimineringslagens ändamål är att motverka 
diskriminering, samt främja människors lika rättigheter och möjligheter 
oavsett etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning, funktionsnedsättning, 
kön, sexuell läggning eller ålder, identitet etc. (Diskrimineringslag, 2008:567). 
Att diskriminera utifrån kön, etnisk tillhörighet, religion, trosuppfattning, 
funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder är med andra ord en olaglig 
handling.   
 
Statens intention om hur svenska samhället skall vara har direkt påverkat 
utbildningens innehåll och form. Förskolan har varit en del av samhällets 
politiska intentioner och enligt styrdokument anser förskoleverksamhet vara 
en mötesplats för människor med olika bakgrunder och erfarenheter. Det ingår 
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även i förskolans uppdrag att förbereda barnen för ett liv i ett alltmer 
internationaliserat samhälle (Lpfö 98, 2016).    
 
I förskolans uppdrag ingår att såväl utveckla barns förmågor och barns eget 
kulturskapande som att överföra ett kulturarv – värden, traditioner och historia, språk 
och kunskaper – från en generation till nästa (…) Medvetenhet om det egna 
kulturarvet och delaktighet i andras kultur ska bidra till att barnen utvecklar sin 
förmåga att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar.  
(Lpfö 98, 2016, s. 6).  
 
Detta styrdokument uttrycker ramen för uppdraget som förskoleverksamhet 
har gentemot samhället. Barnen skall redan från förskoleålder fostras och 
förberedas till att leva och verka i ett samhälle som de troligen kommer växa 
upp i.  
 
Hur förskolans personal skall förhålla sig till ett mångfaldsamhälle går även att 
läsa i diskrimineringslagen. I diskrimineringslagen kap 2: 5 § yttrar det om 
diskrimineringsförbud som direkt kopplar till skola och förskola.  Det står att 
den som bedriver verksamhet får inte diskriminera något barn eller någon 
elev, samt personer som söker eller deltar i verksamheten. I kap 2:6 kapitel 6 § 
står det även skrivet att om det uppstår diskriminering på grund av etnisk 
tillhörighet, kön, ålder, funktionsnedsättning etc. har den som bedriver 
verksamhet skyldighet att utreda omständigheterna och vidta åtgärder 
(Diskrimineringslag 2008:567).  
 
Diskrimineringslagens och styrdokuments styrande kan kopplas till 
förskolechefens uppdrag om kulturell mångfald i förskolan. Enligt läroplanens 
direktiv skall förskolechefen leda det pedagogiska arbetet inom kulturell 
mångfalden så att diskriminering av olika skäl inte förekommer eller om det 
uppstår får det inte fortlöpa i verksamheten.  
 
I denna uppsats kommer förskolechefers röster om sina uppfattningar om 
kulturella mångfald, samt uppdraget om kulturell mångfald i förskolan att stå 
i fokus.  Det är även viktigt att betona att mitt syfte i denna studie inte är att 
försöka definiera begreppet kulturell mångfald utan snarare försöka kartlägga 
hur detta fenomen uppfattas av förskolechefer. 
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      Syfte 
Syftet med denna undersökning är att genom intervjuer kartlägga 
förskolechefers uppfattningar om kulturell mångfald, samt deras uppdrag om 
kulturell mångfald som står skrivet i förskolans läroplan. Ämnet är intressant 
beroende på att begreppet kulturell mångfald ses som vagt och som kan 
samtidigt ge olika innebörder. Det är även intressant mot bakgrunden till ovan 
beskrivningen, förskolechefer har ansvaret att leda det pedagogiska arbetet 
med kulturell mångfald i förskolan och det skall ske inom ramen för den 
diskrimineringslagen.  
 
Förskolechefers uppfattning om kulturell mångfald analyseras utifrån teoretisk 
modell som består av tre begrepp; kulturpluralism, assimilation och 
integration. Denna teoretiska modell kommer även att användas för att 
analysera förskolechefers uppfattningar om sitt uppdrag om kulturell 
mångfald i förskolan.  
 

Frågeställningar 
– Hur uppfattar förskolechefer kulturell mångfald? 
 
– Hur uppfattar förskolechefer sitt uppdrag om kulturell mångfald i förskolan?  
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Tidigare forskning 
Lumby (2006) diskuterar hur och på vilka grunder begreppet kulturell 
mångfald skall diskuteras. Författaren har valt att beskriva kulturell mångfald 
i två särskilja kategorier, en smal och bred. Den smala fokuserar på individen 
som ras eller etnicitet, kön och funktionsnedsättning. Den breda definitionen 
betecknas däremot flera kriterier såsom; etnicitet, nationalitet eller nationellt 
ursprung, religion, ålder, sexuell läggning, social klass, ekonomisk status, 
livsstil, värdering och funktionsnedsättning.  
 
Trots att Lumbys (2006) beskrivning om kulturell mångfald utgår ifrån den 
engelska kontexten så ligger den nära den svenska forskaren Mathiassons 
(2004). För Mathiasson behöver kulturella mångfalden inte nödvändigtvis 
kopplas just till utrikes födda personer eller personer med särskilda etniska 
tillhörighet, utan uppstår även i en blandning av människor inom samma 
etniska, religiösa, språkliga och kulturella bakgrund.2 
  
En mer bestämt och avgränsad beskrivning av kulturell mångfald görs av 
Lahdenperä (2008), där författaren i sin studie beskriver en skola som 
mångkultur. Den som kännetecknar mångfald är den verksamhet som består 
av elever med olika etniska, språkliga och kulturella bakgrunder än den 
svenska. Det vill säga, elevsammansättning av inrikes och utrikes födda avgör 
mångfalden. I samma undersökning visar Lahdenperä även att rektorers 
beskrivning av kulturell mångfald ligger i den linjen.  
 
Lunneblad (2009) använder begreppet mångfald i etnografisk studie av en 
förskola. Undersökningen går ut på att söka svar på hur pedagoger på en 
förskola arbetar och förhåller sig till den kulturella mångfalden som uttrycks i 
läroplanen.  Förskolan som beskrivs som kulturellt mångfaldig består av en 
stor procentuell av barn med föräldrar från olika etniska, språkliga och 
kulturella bakgrunder.  
 
Det som ovan nämnda författare har valt att benämna kulturell mångfald vill 
Augustsson (2011) kalla för kulturpluralism. Här tar man sin utgångspunkt i 
samexistensen mellan olika etniska grupper i samhället. För att tala om 
kulturell mångfald måste man, enligt Augustsson samtidigt tala om möten. 
Det skall ske möten mellan olika etniska tillhörighet, religioner, språk och 
traditioner. I möten skall även lärandeprocess äga rum, d.v.s. där människor 
gemensamt skapa och utveckla kunskaper, färdigheter, tankar och 

                                                
2 Det är viktigt att redan här betona att trots att uppsatsen fokuseras på förskolechefers 
uppfattningar berörs forskning som behandlar rektorer och skolans kontext. Jag instämmer med 
Styf (2012) att skolan och förskolan uppstått ur samma samhälleliga behov och utifrån detta 
behov haft samma samhälleliga uppgift. Alltså att skolans och förskolans ledare genomför helt 
enkelt motsvarande uppdrag gentemot samhälles krav. 
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förhållningssätt. Detta sker vanligtvis genom att denna blandning hanteras på 
ett systematiskt sätt (Augustsson, ibid.). 

Uppfattning om uppdraget om kulturell mångfald i skolan 
och förskolan 
Lahdenperä (2008) genomför intervjuundersökning om hur rektorer uppfattar 
sitt uppdrag om kulturell mångfald i skolan. En stor del av rektorer uppfattar 
att föräldrars kulturella bakgrund hindrar deras deltagande i den svenska 
skolan. Att föräldrar i vissa kulturer exempelvis inte är vana vid att delta i 
diskussioner i ett större sammanhang, till exempel i klassmöten. Detta kan i sin 
tur leda till att skolan saknar delaktighet och synpunkter från denna 
föräldragrupp.  
 
Rektorerna i Lahdenperäs (2015) undersökning beskriver medarbetares 
förhållningssätt som en viktig betydelse gällande arbetet med kulturell 
mångfald i verksamheten. Rektorerna delger sina erfarenheter hur de har 
bevittnat negativa attityder från såväl lärare och elever emellan och föräldrar. 
Dessa negativa attityder förekommer exempelvis i form av fördomar, 
rasistiska uttalanden mot vissa grupper. En studie som visar samma resultat, 
som gjordes med femtiosex skolans och förskolans ledare, har genomfört av 
Norberg och Johansson (2014).   
 
Här finns det anledning att diskutera kulturmöten utifrån integration och 
assimilations aspekt som Heinö (2009) har diskuterat i sin artikel. I likhet med 
Augustsson (2011) menar Heinö att kulturell mångfald handlar om möten 
dock har författaren valt att vidare diskutera om vilka som skall möta och 
mötas. Heinö konstaterar en viss skillnad mellan integration och assimilation. 
Assimilation innebär total anpassning till normen, inget av det olika får finnas 
kvar. Det handlar framför allt om samhälles förväntning på att olika etniska 
grupper skall anpassa sig och leva efter den svenska normen och värderingar. 
Ett extremt exempel kan t.ex. vara att man förväntas vara kristen, tala prickfri 
svenska eller klä sig på visst sätt. Konsekvensen av assimilation blir att man på 
något sätt måste välja mellan att bli som de andra eller inte vara med. Detta 
resonemang kan kopplas till Lahdenperäs (2008) studie, rektorers förväntning 
på att föräldrarna skall kunna skolans norm står nära till assimilations 
hållning. Det vill säga, förväntningen som uttryck för att utländska föräldrar 
skall anpassa sig efter normen som redan finns i verksamheten.   
 
Skillnaden mellan assimilation och integration är inte alltid solklart men Heinö 
(2009) lyckas särskilja begreppen. Integration bygger på idén att olikheter skall 
accepteras, tolereras och mötas med respekt. Samtidigt påpekar Heinö att det 
finns en gräns på hur mycket det skall accepteras och tolereras. Ett exempel 
kan vara att det är okej att man inte vill äta vissa maträtter men däremot är det 
inte okej att man på arbetsplats eller i arbetstid praktiserar religion. Till 
skillnad från assimilation, som ofta syftar på ”invandrargrupper”, bygger även 
integration på idén att inkludera alla minoritetsgrupper i samhället. Den 
viktigaste faktorn som Heinö tagit upp är exempelvis att man skall balansera 
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sociala förhållanden eller ekonomisk skillnader mellan olika grupper i 
samhället.   
 
Heinö (2011) konstaterar att integration kan ske i ett samhälle där man inte 
håller sig fast vid assimilations ideal och istället skapar utrymme för olika 
tillhörigheter att mötas och utveckla gemenskap.  

Sammanfattning av forskning 
Beskrivningen av tidigare forskningar visar att kulturell mångfald har en 
mängd olika infallsvinklar. Det handlar i mångt och mycket om komplexiteten 
och mångfaldiga innebörder av begreppet. Inom forskning använder man 
många olika begrepp för att beskriva kulturell mångfald. Några 
återkommande begrepp som brukar användas är exempelvis; 
mångkulturalism, multietnisk, etnisk mångfald, flerspråkighet, mångfalden, 
interkulturell, kulturell pluralism, internationalism, mångkulturell 
(Lahdenperä, 2006).  
 
Utifrån tidigare forskning beskrivs kulturell mångfalden i de flesta fall som 
kulturpluralism där man nämligen anger ett tillstånd i samhället. Ur en 
Kulturpluralistisk syn åsidosätter man diskussion om hur ett kulturellt 
mångfaldsamhälle skall hanteras. En organisation som strävar efter den reella 
kulturell mångfald vare den som inte ignorerar olikheter och utifrån 
förutsättningar av olikheterna skapas utrymme för individer att mötas. En 
organisation som tar utgångspunkt i kulturell mångfald är därmed den som på 
ett systematiskt och strategiskt sätt hanterar färdigheter, kunskaper och 
möjligheter hos individer med skilda sociala identiteter och 
grupptillhörigheter (Augustsson, 2011).  
 
Möten som sker i den kulturella mångfaldens miljö hänger även samman i 
diskussioner om integration och assimilation. Vem/vilka skall möta och mötas? I 
tidigare forskning visar att ”möten” som sker i den dagliga verksamheten 
skapar komplexiteten. Dock kan det sammanfattas som att beskrivningar ger 
uttryck för assimilations idé där skolans och förskolans ledare visar en viss 
förväntning på att olika etniska tillhörigheter skall anpassas till den svenska 
normen.  
 
I tidigare forskningar visas det även finnas spänning i ”möten” i en mångfalds 
miljö.3 De negativa attityder mot personer/grupper som anses vara annorlunda 
från den ”vanliga” förekommer i den praktiska verksamheten. Detta kan 
kopplas till inställningar om vilka normer och värderingar verksamheten skall 
grundas på. Det handlar om idé på hur olikheter skall hanteras, skall olikheter 
mötas och integreras eller om olikheter skall ta efter normen som redan finns.  

                                                
3 När jag talar om det vardagliga mötet använder jag mig av citat tecken. Möte som sker i en 
kulturell mångfalds miljö tar utgångspunkten i detta arbete från Augustssons (2011) 
resonemang. Det vill säga, det handla om att olika etniska tillhörighet, religioner, språk och 
traditioner möts och inverkar så att lärandeprocess äger rum. Mötet där människor gemensamt 
skapar och utvecklar kunskaper, färdigheter, tankar och förhållningssätt (ser tidigare 
diskussion).  
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För att kartlägga informanters uppfattningar om kulturell mångfald, samt 
deras uppfattningar kring sitt uppdrag om kulturell mångfald i förskola 
kommer uppsatsen ta utgångpunkten ifrån de nämnda aspekterna som har 
diskuterat ovan; kulturpluralism, assimilation och integration.  
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     Teoretisk utgångspunkt 
Fenomenografin utvecklades under 1970 talet vid Göteborgs universitet av 
INOM-gruppen som ledde av Ference Marton vid pedagogiska institutionen4. I 
första början fokuserade forskningsgruppen på att hitta samband mellan 
människors uppfattningar och handlingar (Claesson, 2006; Uljens, 1989). Inom 
fenomenografin talar man om första och andra ordningens perspektiv, där man 
gör en distinktion mellan vad som kan observeras utifrån som ”fakta” (den 
första ordningens perspektiv) och vad som handlar om människors 
uppfattningar (den andra ordningens perspektiv). Idag talas det fortfarande 
om en första och andra ordning men fokus ligger på den andra ordningens 
perspektiv (Larsson, 1986).  
 
Fenomenografin används med andra ord sällan för att söka efter fakta eller 
”sanningar” utan för att komma åt underförstådda uppfattningar, dvs. det som 
inte kan eller inte behöver sägas, eftersom det måhända aldrig varit föremål för 
reflektion (Marton, 2012;  Larson, 1986). Kartläggningen av dessa olika 
underförstådda uppfattningar beskrivs ofta som huvudresultatet (Marton, 
2011).   
 
Eftersom fenomenografin tar sin utgångspunkt från subjektiva påståenden om 
världen, om en situation och ett fenomen har i detta fall, förskolechefers egna 
uppfattningar om kulturell mångfald och uppdraget som ett viktigt föremål 
för studien. Uppfattningar som kommer fram skall analyseras med teoretiska 
begrepp som är baserade på tidigare forskning; kulturpluralism, assimilation och 
integration.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
4 Förkortning av INOM står för ”Inlärning och Omvärldsuppfattningar” (Larsson, 1986). 
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      Metod 
Detta avsnitt inleds med en beskrivning av urvalsgruppen. Därutöver 
synliggör jag hur avgränsningen av undersökningen har gjorts. Därefter följer 
en redovisning av intervjumetod, samt diskussion om fördelar och nackdelar. 
Ytterligare redogörs det valda tillvägagångsättet för studien samt diskuterar 
dess svagheter och styrkor för tillvägagångsättet.  

Urval och avgränsning 
Studiens empiri bygger på tre förskolechefer inom en kommun. Valet för 
undersökningspersoner avser att göra en fallstudie med ambitionen att via den 
säga något generellt om denna yrkesgrupps uppfattningar, i alla fall de i en 
liknande kontext (Denscombe, 2011). Det vill säga, förskolechefer som valdes 
ut arbetar i förskolor som består av minst fyrtio procent barn med olika 
modersmål och ursprungsländer.  
 
Undersökningen sker i en liten kommun i Norrland som består av ca. 24 000 
invånare. Studieplatsen har varit intressant utifrån det faktum att sedan år 
2012 har antalet människor med utländsk bakgrund ökat i denna kommun. 
Enligt uppgiften som SCB (2013) presenterar har denna kommun ökat med 
drygt fyra procent av utrikes födda personer, alltså från tidigare 6 procent till 
9.9 procent.  
 
Den valda kommunen består av totalt sjutton förskoleverksamheter med sex 
förskolechefer som leder förskoleverksamheterna. Kommunens förskolor 
tilldelas i tre verksamhetsområden och varje område består av två 
förskolechefer. Samtliga förskolechefer är kvinnor. En förskolechef per 
verksamhetsområde har deltagit i undersökningen. Valet för denna kommun 
bygger även på olika praktiska grunder. Det handlar framför allt att göra med 
avståndet mellan mig och intervjupersonerna, det är viktigt att det ges 
möjlighet för fysiska möten och eventuella återbesök. Det kan även vara fördel 
att intervjupersonerna har kännedom om mig som förskollärare vilket kan öka 
deras tillit till att berätta om sina uppfattningar (Cohen m.fl., 2011). 
 
I tabellen nedan visar en redovisning av de valda verksamheterna. Detta är en 
summering av alla barn som är inskrivna på förskolorna och detta görs utifrån 
barnens ursprungsland och modersmål när föräldrarna registrerar dem på 
förskolan. Förskolorna som framkommit i tabellen leds av de valda 
förskolecheferna.  
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Tabell. 1. Redovisning av de valda verksamheterna.  

 
Källan: Skolkontoret i den valda kommunen. Uppdaterat senast 2016-04-28. 

Antal 
verksamhetsområde 
inom kommunen 

Verksamhetsområde 1 
(1 förskolechef) 

Verksamhetsområde 2 
(1 förskolechef) 

Verksamhetsområde 3 
(1 förskolechef) 

 
Antal förskola som 
förskolechef är 
ansvarig för 

          
            3 
 
 

        
         2 

          
          3 

 
Totalt antal barn i 
verksamheten 

     
         164 barn 
 

 
        105 barn 
 
 
 

   
          151 barn 

 
 
 
 
 
Barnens 
ursprungsländer i 
verksamheten 

Syrien, 15  
Norge, 2 
Polen, 3 
Frankrike, 2 
Libyen, 7 
Sudan, 6 
 Eritrea, 6 
Etiopien, 4 
Kenya, 2  
Albanien, 3 
Serbien, 4 
Storbritannien, 3 
Irland, 2 
Turkiet, 2 
Kina, 2 
Thailand, 2 
okända länder, 4  
 
16 länder med 67 utrikes 
födda barn och 97 inrikes 
födda barn. 

Syrien, 19 
Egypten, 5 
Sudan, 4 
Etiopien, 4 
Eritrea, 3  
Uganda, 1 
Myanmar, 2, 
Gaza, 1 
Israel, 2  
Ryssland, 2 
Kosovo, 3 
Kina, 3 
Afghanistan, 4 
Malaysia, 2 
 

 
 
14 länder med 55 utrikes 
födda barn och 50 inrikes 
födda barn. 

Syrien, 18 
Afghanistan, 7 
Eritrea, 6 
Somalia, 4 
Kenya, 2 
Djibouti, 4 
Uganda, 5 
Irak, 3 
Libanon, 2 
Spanien, 1 
Nederländerna, 2 
Ryssland, 1 
Japan, 2 
Bangladesh, 2 
Sir lanka, 3  
Indien, 1 
 okända land, 2 

 
16 länder 65 inrikes födda 
barn och 86 inrikes födda 
barn.  

 
 
 
 
 
Antal språk som finns 
inom verksamheten 

Arabiska 
Kurdiska 
Tigrinja  
Somaliska  
Swahili 
Serbiska 
Albanska Polska 
Franska 
Engelska 
Norska 
Kinesiska 
Thailändska 
Svenska 
 
 
14 olika språk 

Arabiska 
Kurdiska 
Tigrinja 
Somaliska 
Afrikaans 
Swahili 
Persika  
Serbiska 
Franska 
Dari 
Kinesiska 
Uiguriska 
Malajiska 
Engelska 
Svenska 
15 olika språk 

Arabiska 
Kurdiska 
Persika 
Somaliska 
Tigrinja 
Swahili 
Nederländska 
Ryska 
Franska 
Spanska 
Bengali 
Hindi 
Tamil 
Japansk  
 
15 olika språk 

Procentuell av utrikes 
födda barn inom 
verksamheten 

 
           40 % 

 
        52 % 

  
          43 % 
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Intervju 
I mitt val av metod har jag bedömt semistrukturerade intervju som den mest 
lämpliga metoden. En semistrukturerad intervjumetod utgår ifrån färdiga 
formulerade frågor som stöd för intervjun. Intervjun inleds med öppna frågor 
som successivt, med hjälp av följdfrågor, blir mer avsmalnande och mer 
detaljerade (Patel & Davidson, 2011). Ett alternativ skulle kunna vara 
ostrukturerad intervjumetod där intervjupersoner i största möjlighet berättar 
fritt om sina erfarenheter/uppfattningar utan att behöva följa intervjufrågor 
vilket kan ge fler infallsvinklar eftersom det inte finns frågor som bestämmer 
ramen för intervjuinnehållet. På det sättet beror intervjuinnehållet på 
informanterna och det ville jag undvika eftersom fenomenografins syfte är att 
kunna kategorisera uppfattningar och upptäcka vad som skiljer mellan 
uppfattningarna (Larsson, 1986). 
 
En styrka med intervjun som metod i jämförelse med andra metoder t.ex. 
enkät är nämligen att man har möjlighet att kontrollera om informanten förstår 
frågorna korrekt. Genom intervjun och dess följdfrågor får man även större 
möjlighet att inhämta djupa informationer, något som kan vara svårt att ta 
reda på ett annat sätt (Cohen m.fl., 2011; Lantz, 2007). I det här fallet handlar 
det om att så mycket som möjligt får informanterna att berätta om sina 
uppfattningar både om kulturell mångfald, samt deras uppfattningar om 
uppdraget inom kulturell mångfald i förskola. Däremot har intervjun som 
metod även sin svaghet då man talar om intervjuareffekten. Detta innebär att 
data från intervjuer är baserade på vad människor säger snarare än vad de gör 
vilket innebär att yttranden och handling inte alltid stämmer överens 
(Denscombe, 2011). Samtidigt har studien inte syftet att undersöka hur 
informanter handlar eller hanterar vissa företeelser utan snarare har deras 
yttrande om deras uppfattning av intresse.  

Datainsamling och databearbetning 
I samråd med informanter har intervjuplatser bestämt. Alternativen har varit 
att vi möts på kommunens bibliotek, som ligger i centrum, eller att jag kommer 
till deras arbetsplats. Två intervjuer har ägt rum på informanters enskilda 
arbetsplats och en ägt rum i ett inbokat rum på biblioteket. Varje intervju har 
en tidslängd från fyrtiofem minuter till en timme. Mötet mellan mig och 
enskilda informanten inleder med att första fem till tio minuter går till olika 
informationer angående undersökningen. Informationerna som togs upp är 
bland annat några punkter ur etiska aspekter (se en detaljerad beskrivning 
nedan), samt om hur intervjun har tänkts genomföras. Det är viktigt att man 
satsa på att skapa en avslappnad stämning för nämligen kan det första mötet 
avgöra hela intervjun (Denscombe, 2011).   
 
Samtalen med enskilda informanter spelades in med en diktafon efter att jag 
har fått informantens godkännande. Genom att spela in samtalen på 
diktafonen strävar man efter att öka intervjuernas reliabilitet eftersom 
möjligheten att allt som sagt kommer med i undersökningen (Dimenäs, 2008). 
Inspelning kan även skapa en annan positiv effekt då intervjuaren ger större 
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frihet att koncentrera sig på själva intervjuämnet. Då man exempelvis inte 
behöver anteckna samtidigt som man intervjuar personen, något som tidvis 
kan även distrahera samtalet (Kvale & Brinkmann, 2009).  
 
För en förtydliga redovisning av en fenomenografisk studie är det vanligt att 
man låter de intervjuade ”komma till tals” genom att ordagrant återge vad de 
vill säga. Med dessa citat ges läsaren en fördjupad förståelse av de intervjuades 
uppfattningar. Kärnan i analysen är att man i sin presentation försöker 
ständigt påvisa likheter och skillnader i utsagorna, detta för att förtydliga och 
sortera ut olika uppfattningar i olika kategorier (Larsson, 1986).  

Identifiering av uppfattningar av fenomenet 
Den första bearbetningsfasen innebär en upprepande läsning av samtliga 
intervjuer för att urskilja varje informants uppfattning. I samband med ett 
antal gångers läsning har jag försökt sammanfatta enskilda intervjuer utifrån 
tre frågeställningar. 
 

1. Vad är kulturell mångfald? 
2. Hur uppfattas uppdraget? 
3. Vad är likhet och skillnader i dessa uppfattningar? 

 
Dessa frågeställningar bidrar till en mer samlad bild av vad som 
kännetecknade uppfattningarna. I en sammanställning av transkriberingen av 
informanters utsagor kunde jag se likheter och skillnader och även vad som är 
mer eller mindre utmärkande. Efter att informanternas uppfattningar särskiljas 
i olika kategorier gäller det att hitta ett sätt att beskriva kategorierna. En viktig 
poäng med dataredovisning och dataanalys inom fenomenografi är att påvisa 
att beskrivningskategorierna har en tydlig relation till undersökningens 
fenomen. Det är viktigt att varje del säger något konkret om uppfattning av 
fenomenet (Marton, 2011). I det här fallet gäller uppfattningar om kulturell 
mångfald och uppfattningar om deras uppdrag om kulturell mångfald i 
förskola som skall kartlägga och analysera med hjälp av de tre teoretiska 
begreppen som baserar på tidigare forskning.  

Trovärdighet och överförbarhet 
Inom fenomenografin bygger studiens resultats trovärdighet på 
forskningsprocess där man noggrann redovisar hur datainsamling har gått till, 
samt hur intervjumaterialet på ett trovärdigt sätt tolkas. Beskrivningar av 
uppfattningskategorier som alltid illustreras av citat kan ge olika positiva 
effekter för fenomenografiska studien. Genom citat får läsare dels fånga 
innebörden i den gestaltning som gjort av en uppfattning och dels kan detta ge 
utrymme för läsare till egna tolkningar (Larsson, 1986).  
 
Denna studie består av undersökningsgruppen som har valts utifrån den 
grunda förhoppningen att studieresultat ska kunna generalisera i ett liknande 
sammanhang som studien genomförs (Cohen m.fl., 2011). Dock är det 
intressant att reflektera över om samma studie genomförs exempelvis på 
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verksamheter som består av mindre antal utrikes födda barn, skulle den visa 
samma resultat?  

Etiska övervägande   
Det finns fyra huvudkrav för forskningsetik som man skall ta hänsyn till när 
man genomför en undersökning. Enligt Vetenskapsrådet (2011) benämns det 
första av de fyra kraven ”informationskravet”. Det innebär att forskaren måste 
informera sina informanter om syftet med forskningsuppgiften. Vad gäller det 
första kravet har jag beaktat genom att informera informanter, muntligt och 
skriftligt, om studiens syfte och upplägg. Jag beskriver i brevet vad 
undersökningen kommer handla om och betonar även deras frivillighet för 
deltagande (ser brevet i bifoga 1). Redan här berör jag även andra kravet som 
står för ”samtyckeskravet”. Det innebär att deltagarna i en undersökning själva 
måste samtycka till att vara med och avbryta när de själva vill.  
 
Det tredje kravet är ”konfidentialitetskravet” och detta slår fast vid att alla 
uppgifter om personer som deltar i undersökning i största möjliga 
utsträckning skall vara konfidentiella. Även detta krav har jag beaktats när jag 
dels erbjuder intervjupersonerna en chans att läsa och kommentera sin text, 
med möjligheten att justera den. Dels avslöjar jag heller inget namn. Inom 
fenomenografin är inte heller individ ett objekt för studien utan deras 
uppfattningar används som medel för att beskriva ett visst fenomen.  Dock är 
jag medveten om att i en liten kommun som denna finns det risk att vissa 
uppfattningar kan kopplas till en viss person.  
 
Det fjärde kravet som nämns i Vetenskapsrådet (2011) är; ”nyttjandekravet”. 
Här handlar det om att information som samlats in inte får användas eller 
utlånas för ett kommersiellt bruk, eller andra icke-vetenskapliga syften.  De 
uppgifter som samlats in för min studie tycks knappast ha något kommersiellt 
värde, som betonar i det fjärde kravet.  Men jag vill ändå här markera att jag är 
medveten om kravet och jag har ingen intension att sälja informationen vidare.   
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Resultat 
Utifrån forskningsfrågor presenteras uppsatsens resultat i två delar. Den första 
analysdelen fokuseras på att besvara första frågan, hur informanter uppfattar 
kulturell mångfald? I andra delen redovisas andra frågan, hur informanter 
uppfattar sitt uppdrag om kulturella mångfald i förskola? 
 
Varje resultat presenteras genom att jag återger informanters utsagor i citat och 
följer därefter av mina egna analyser av utsagorna. Varje citat kopplas till 
enskilda informanter dock med fingerade namn. Informanten från verksamhet 
(1) kallar för ”Linn”, verksamhet (2) ”Maria” och verksamhet (3) ”Linda”. 
Informanternas utsagor analyseras med hjälp av teoretisk modell som är 
baserad på tidigare forskning.  Det vill säga, de tre begrepp som diskuterat i 
bakgrunden; kulturpluralism, assimilation och integration.  

Fråga 1. Hur uppfattar förskolechefer kulturell mångfald? 
När informanter fick fritt beskriva vad kulturell mångfald är för dem, hade en 
informant kopplat ”kultur” direkt till länder.  
 
Kulturell mångfald är för mig den förskolan där det finns blandning av barn från olika 
länder. Alltså som vår förskola, där svenska barn och barn från olika kulturer är 
tillsammans, helt enkelt (Linn). 
 
Informantens syn på kultur grundas här på individs ursprungsland. Detta 
uttryck framkom när informanten uttalade, blandning av barn från olika länder. 
Utöver barnens ursprungsländer beskrev informanten fenomenet utifrån 
”mångkulturer”, där hen tog sin förskola som bestod av barn från olika kulturer 
som ett exempel.  Sammanfattningsvis kan det tolkas som att barn med olika 
ursprungsländer bar med sig olika kulturer från det landet de kommer ifrån. 
Dessa kulturskillnader avgörs därmed den som kallas för kulturell mångfald.  
 
Ett annat uttalande om kulturell mångfald gjordes av en annan informant.  
 
En förskola som har bara svenska barn med olika konstellationer av svenska familjer är 
för mig en mångfald. Alla barn har ju med sig deras hemkultur vilket är verkligen en 
mångfald av familjeförhållande. Jag fostrar mina barn inte på samma sätt som min 
syster och inte heller som min granne, så är det ju (Linda). 
 
Informantens beskrivning av kultur är olika från den första informanten. För 
denna informant, kultur innebär ”familjer” och inte länder man kommer ifrån 
som det påstods av den första informanten. Det går att tolka att informantens 
uppfattning grundas på sin egen erfarenhet om hur fostran i olika familjer kan 
avgöra kulturskillnader.  För hen uttryckte; Jag fostrar mina barn inte på samma 
sätt som min syster och inte heller som min granne. Sammanfattningsvis kan det 
tolkas som att kulturell mångfald behöver inte nödvändigt just kopplas till 
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individs ursprungsländer eller inrikes och utrikes födda personer utan 
individs kulturtillhörighet grundar enligt informanten på fostran och detta kan 
se olika ut i olika familjer.  
 
Trots att informanterna beskrev kulturell mångfald på olika sätt hade dock 
deras uppfattning stått i samma linje till den kulturpluralistisk syn. Det vill 
säga, att dessa uttalanden inte ger uttryck för ”kulturmöten” utan snarare 
betonas endast ett tillstånd av olikheterna.  
 
Det är samtidigt intressant att uppmärksamma att informanters beskrivningar 
inte ger uttryck endast för kulturpluralism utan även för assimilation. När 
informanter fick berätta hur de uppfattade ”mötena” mellan olika involverade 
personer på sina förskolor delade samtliga informanter uppfattning som i sin 
tur kan förknippa till den assimilerande dimensionen. Det vill säga, deras 
beskrivning ger uttryck för förväntningar att utländska föräldrar skall anpassa 
sig efter normen som förskolan står för.  
 
Här visas ”krocken” kring barns fostran som är ett aktuellt ämne på deras 
förskolor.  
 
Utländska föräldrars syn på fostran står ofta i konflikt med det som förskolan i Sverige 
förmedlar. Syftet med vår fostran är ju att förstärka barnens självständighet och att de 
blir uppmuntrade till att tro på sina egna förmågor. Vi uppmuntrar barnen att vara 
med och tycka till och fatta egna beslut… ja så länge det som mest berör deras 
situation. Jag säger inte alla, men vissa familjer från andra kulturer har ju fast bestämt 
att barnen ska lyssna och vuxna bestämma.  Det tar tid innan vi får föräldrarna att 
förstå och vissa familjer ändrar sitt sätt att fostra sina barn på men det inte gör alla 
(Maria). 
 
Till skillnad från tidigare beskrivningarna är här att detta uttalande ger uttryck 
för att kulturskillnaderna inte är endast ett tillstånd, utan det på något sätt 
måste hanteras. Informanten talade om att fostran som förskolan förmedlar 
står i strid mot utländska föräldrars sätt att uppfostra sina barn på. 
Föräldrarnas ”auktoritära” uppfostran uppfattar som negativt och inte i 
samma riktning som förskolans sätt att se på fostran. Genom fostran syftar 
förskolan på att förstärka barnens självständighet och att de blir uppmuntrade till att 
tro på sina egna förmågor medan föräldrarnas auktoritära uppfostran förväntas 
att barnen skall vara passiva, som informanten uttryckte det; att barnen ska 
lyssna och vuxna bestämma. Trots allt ger beskrivningen uttryck på 
förväntningar på att föräldrar skall anpassa eller bör ta efter förskolans sätt att 
fostra sina barn på. Detta hade framkommit när informanten yttrade, ”det tar 
tid innan vi får föräldrarna att förstå och vissa familjer ändrar sitt sätt att fostran sina 
barn på men det inte gör alla”.  
 
En annan beskrivning påtalade om ”krocken” som skedde mellan förskolans 
och föräldrars fostran.  
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Problemet är att en stor del av de utländska familjerna inte är van vid att ha sina barn 
på förskolan. Ja… krocken uppstår ofta på grund av våra olika syner på pojkar och 
flickor. Tack och lov, när de förstår vad vi håller på med så brukar de ta efter och det 
tycker jag är bra för barnen, om inte annars, för då slipper de att pendla hela tiden 
mellan förskolans regler och hems regler (Linda).  
 
Informanten talade om komplexiteten för samarbetet, som måste ske på grund 
av barnen, mellan olika parter i en mångfaldmiljö. Likheten mellan denna 
uppfattning och den tidigare informantens gäller konflikter om barns fostran. 
Denna informant påpekade exempelvis olika syn på pojkar och flickor, att 
utländska föräldrar har en annan syn på barnens könstillhörighet vilket står i 
strid mot förskolans.  
 
Informanter uttryckte sin förståelse för att alla familjer, innan de flyttade till 
Sverige, inte hade haft tradition att lämna sina barn på förskolan. Hen 
förklarade att detta gjorde att föräldrarna behövde tid innan de förstod sig på 
vad förskolan förväntar av dem. Vidare talade informanten om att när de förstår 
vad vi håller på med så brukar de ta efter, motsvarande den första informanten ger 
detta uttalande uttryck för förväntning om att utländska föräldrar skall fostras 
sina barn i ramen för den svenska normen. Denna informant såg nyttan med 
att föräldrarna assimilerar förskolans sätt att uppfostra sina barn för detta gör 
att barnen får en gemensam sammanhållning både hemma och på förskolan. 
Informantens synsätt om fostran ligger sammanfattningsvis i det assimilations 
tänkande. 
 
Informanters beskrivning ger även uttryck för en ambition om ett möte. En av 
informanters beskrivning visar i följande citat:   
 
Vi jobbar hårt med att integrera alla som kommer till oss. Ja, jag vill att föräldrar, barn 
och personal möta och dela med sig av sina erfarenheter. Att man tar del av varandras 
sätt att tänka, tar del av varandra livshistoria och… ja får veta hur det är att växa upp 
i andra länder. Jag vill ha en förskola, där alla har gemenskap, oavsett vilket land man 
kommer ifrån (Linn).  
 
Till skillnad från tidigare beskrivningen som ligger i det assimilationstänkande 
ger denna informants beskrivning uttryck för ambition om ett möte. Denna 
beskrivning ger uttryck för att informanten har ambition om att sträva efter att 
individer med olika tillhörigheter mötas. Detta skedde när informanten lyfte 
fram betydelse av erfarenhets utbyte som viktigt; föräldrar, barn och personal 
möta och dela med sig av sina erfarenheter. Det är dock intressant att 
uppmärksamma att beskrivningen gäller bara ambition, informanten hade inte 
gett konkreta förslag på hur/när integrationen skall ske. Sättet att beskriva 
integration är i skillnad från assimilation där informanter var mer tydlig med 
att konkretisera synsättet.  
 
En annan informants beskrivning ger uttryck för ambition om att den goda 
förskolan skall ta utgångspunkten i kulturell mångfald.  
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Jag jobbar mycket med personals förhållningssätt. Vi vill ha förskolan som består av 
alla personal som är öppen för olikheter och tar till vara på barnens/föräldrars 
erfarenheter. Att vi inte alltid tror att det är rätt och fel i allting. Att vi strävar efter 
att skapa likvärdighet (om än inte är jätte lätt). Ja … att alla, både barn, personal och 
föräldrar behandlar varandra med respekt, oavsett kön, kulturer eller var man kommer 
ifrån (Maria).  
 
Den goda förskolan som karaktäriseras kulturell mångfald enligt informanten 
är den som består av personal som inte endast låter en viss norm överordnar i 
mötet med andra människor. Som informanten uttrycker det; att vi inte alltid 
tror att det är rätt och fel i allting. Vidare uttalade informanten även om att den 
goda förskolan skall sträva efter likvärdighet och att personal är öppen för 
olikheter.   
 
En viss skillnad mellan den första och andra informants uttalande är att den 
andra informanten betonade i större utsträckning ”personals förhållningssätt” 
medan den första talade mest om ”allas ansvar”. Det går att tolka denna 
informants uttryck om kulturell mångfald i den integrations aspekt då hen ger 
uttryck för ambitionen om att på ett systematiskt sätt skapa utrymme för att 
olika tillhörigheter i verksamhet möts. Det är dock intressant även här att 
begrepp som ”likvärdighet” och ”respekt” används av informanten för att 
uttrycka sina ambitioner om integration men även här avsaknad av tämligen 
konkretion om hur dessa skall uppnå.  Uttalandet ger utrymme för att tolka 
som att integration uppfattas som ”god” och man skall sträva efter men att det 
inte är alldeles enkelt att konkretisera vad det egentligen är.  
 
Å andra sidan är det intressant att reflektera över ambitionerna som har 
framkommit.  Trots att på ena sidan ger ambitionerna uttryck för integrations 
tänkande men å andra sidan finns det dock ingen garanti på att arbetet med 
personals förhållningssätt och att personals öppenhet leder till integration. Att 
behandla varandra med respekt kan ses som en god grund för ett möte men om 
detta görs att människor känner sig gemenskap eller är integrerade är jag dock 
tveksam.  

Sammanfattande kommentar 
Informanternas uppfattningar om kulturell mångfald speglar en mängd olika 
situationer. Det visas här att uppfattningar varierar beroende på vilket 
sammanhang man diskuterar kulturell mångfald. Vid de tillfällen informanter 
har konkretiserat arbetet med mångfalden har det alltid handlat om 
assimilering. Vid de tillfällen som de talat om ”integration” har resonemanget 
varit mer vagt och är mer allmänt.  
 
Enligt Augustsson (2011) när man beskriver kulturell mångfald genom att 
ange ett samhälles tillstånd och tar utgångspunkten ifrån samexistens av olika 
etniska grupper i samhället har man kulturpluralistisk syn. Efter att ha 
analyserat beskrivningarna kan det konstateras att en del uppfattningarna som 
förkommer ligger i samma linje som kulturpluralism.  
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Informanters beskrivning av kulturell mångfald står även i samma linje som 
Lahdenperäs (2008) och Lunneblads (2009) beskrivning. Till skillnad från dessa 
författare har informanterna i mångt och mycket nämnt endast individs 
ursprungsländer och deras kulturella bakgrunder som faktorer då de avgör 
kulturella mångfalden. Lahdenperä och Lunneblad har å andra sidan betonat 
även individs språkliga bakgrund (modersmål) och etniskt tillhörighet som 
viktig betydelse när de beskriver blandningen av olika tillhörigheter.  
 
En informant beskrev kulturell mångfald utifrån fostran och ansåg att 
mångfalden uppstår även i en blandning av infödda personer och denna 
beskrivning står i samma linje som Lumbys (2006) och Mathiasons (2004) sätt 
att beskriva kulturell mångfald. Det kan sammanfattas på det sättet att trots 
beskrivningar varierar med olika faktorer, bakom ligger en diffus syn på vad 
”kultur” är, finns fortfarande tankesättet om kulturell mångfald i ramen för 
kulturpluralism.  
 
Informanters beskrivningar om barns fostran ger å andra sidan tydligt uttryck 
för assimilations tänkande. Detta handlar enligt Heinö (2011) om att man 
förväntar att olika etniska grupper i samhället skall anpassa sig eller ta efter 
den svenska normen och värderingar. Detta uttryck framkom av två 
informanter då de uttryckte förväntan på att utländska föräldrar skall ändra 
sitt sätt att fostra sina barn på och istället ta efter förskolans sätt. Detta resultat 
bekräftar Lahdenperäs (2008) studie, som visat att rektorers uppfattning 
speglas av den som Heinö kallar för assimilation. Till skillnad från denna 
undersökningsgrupp har Lahdenperä visat att rektorers förväntningar handlar 
i större utsträckning om att föräldrar delger sina synpunkter och deltar i 
diskussionerna som skolan har anordnat. Medan denna undersökningsgrupps 
förväntning handlar om barns fostran. Detta kan bero på att förskolan och 
skolan har olika former av samarbetet med föräldrar. För förskolan har den 
dagliga kontakten större betydelse och inte minst när det gäller barnen i yngre 
ålder, är omsorg och fostran högt prioriterade, i alla fall jämfört med 
undervisning som skolan koncentrerar sig på.  
 
Att informanters beskrivningar ger uttryck för kulturpluralism och 
assimilation betyder det samtidigt inte att de håller sig fast vid detta tänkande 
i ett annat sammanhang. Genom deras beskrivningar visar här att deras 
tänkande och ambitioner ligger även en viss del i den linjen som Heinö (2009) 
kallar för integrationstänkande. Att integration bygger på idén att olikheter 
skall accepteras, tolereras och mötas med respekt. Två informanter uttalar 
exempelvis om sina ambitioner för ett ömsesidigt möte mellan olika parter, 
samt uttryckte ambition om att alla skall vara delaktiga, respektera och öppna 
för olikheter. Dock visar detta resultat motsatsen till Lahdenperäs (2008) studie 
som visat att rektorers uttryck karaktäriseras endast av assimilationstänkande 
enligt Heinös (2009) definition.   
 
Det är dock intressant att reflektera över varför när det gäller viktiga 
sammanhang, som fostran, förespråkas en assimilation?  
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Fråga 2. Hur uppfattar förskolechefer sitt uppdrag om 
kulturell mångfald i förskolan?  
I läroplanen (Lpfö98, 2016) står det beskrivet att förskolans skall fostras och 
förbereda barnen till att förstå de värden som ligger i kulturell mångfald och 
genom fostran skall barnen utveckla förmåga att förstå och leva sig in i andras 
livsvillkor och värderingar.  När informanter fick beskriva sina uppdrag visar 
det sig att svaren på denna fråga är tidvis svår att urskilja från svaren på den 
föregående. Detta kan bero på att de flesta informanterna refererar första 
frågan direkt till förskolans kontext.  
 
Jag tycker absolut att målet om kulturell mångfald i läroplanen är jätteviktigt. Vi lever 
ju i ett samhälle där det består av en jätte blandning av kulturer, det är ju viktigt att 
barnen redan från förskolan tränar att vara tillsammans (Linda). 
 
Informanten resonerade framför allt hur viktigt läroplanens mål är och 
därefter poängterade hen att det är viktigt att arbeta med kulturell mångfald i 
förskolan. En diffus av innebörden vad som menas med ”kultur” som visas i 
förgående frågan förekommer även i denna fråga. Detta skedde när 
informanten uttryckte en jätte blandning av kulturer det som menas med 
”kulturer” i detta fall kan det vara vilka faktorer som helst. Dock är det tydligt 
att informanten kopplade förskolans uppdrag till det mångfaldsamhället. Det 
ingick, enligt informanten i förskolans uppdrag att träna barnen att vara 
tillsammans, vilket kan tolkas som att barnen skall genom förskolan tränas och 
förbereddas för att leva i ett samhälle som är blandade av många kulturer.   
 
En annan informants uttalande ger utryck för hur hen i sitt försök, 
implementerar det som hen anser, ingår i kulturell mångfald i den dagliga 
verksamheten.  
 
Idag jobbar vi väldigt mycket med språk. Det är väldigt viktigt att barnen lär sig och 
behärskar svenska så fort så att de får delta i aktiviteter. Barnen brukar ta till sig 
svenska språket väldigt snabbt och när de har fått språket lär de sig lika fort som sina 
svenska kompisar (Maria).  
 
Till skillnad från den första informanten har denna informant gett mer konkret 
exempel vad som ansågs ingå i uppdraget. Hen betonade vikten av språk. För 
att barnen skall kunna delta i förskolans aktiviteter behövde de först behärska 
svenska språket. Dessa beskrivningar ger varken uttryck för kulturpluralism 
eller integration. Det går rimligtvis att tolka informantens beskrivning i den 
assimilerande dimensionen då hen uttryckte att barnen förväntas lära sig 
svenska språket. Dock vore denna koppling orättvis för ett gemensamt språk 
behövs för att verksamheten skall fungera, inte minst när majoritet av 
gemensamt språk i detta fall råkar vara svenska.     
 
Ett annat uttalande gäller uppdraget om kulturell mångfald i förskolan har 
framkommit av en annan informant.  
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I en mångfald verksamhet som vår blir det väldigt viktigt att alla inblandade är öppet 
för varandra. Det handlar egentligen om att ge och ta, som i vilket sammanhang som 
helst i livet (Linn).  
 
Informantens beskrivning ger uttryck för ambition om ett möte. Beskrivningen 
av ambition ger varken uttryck för kulturpluralism eller assimilations 
tänkande, möjligen kan ambitionen förklaras en viss del utifrån integrations 
tänkande. Det vill säga, informanten beskrivning ger uttryck för en önskan om 
ett ömsesidigt möte där relationer skall bygga på att ge och ta. Det är dock 
intressant att notera att även beskrivningen om vad som uppfattar som viktigt 
kan kopplas till integrations idé dock saknar även konkretion om hur det som 
uppfattas som viktigt skulle kunna genomföras och uppnås. Detta fenomen 
påminner med andra ord om förgående frågan när det gäller integrations 
tänkande (ser fråga 1.). Ett exempel uttryck, som enligt min uppfattning är 
vagt och svårt att veta exakta innebörden som just kopplar till integration, i 
detta fall kan nämnas är ”öppet för varandra” samt ”ge och ta”.  
 
Det hade framkommit tydligare beskrivning av uppdraget om kulturell 
mångfald som direkt kan kopplas till integrations tänkande. Till skillnad från 
den ovanbeskrivningen ger denna koppling mellan tänkande och arbetssättet. 
Här nedan delgav informanten situation från sina tidigare erfarenheter. 
 
Jag försöker så gott det går att anpassa arbetssätt så att alla föräldrar får vara med och 
delaktiga i vår förskola. Sist körde vi två föräldramöten. En föräldragrupp, alltså 
utländska familjer, hade vi mitt på dag. Och de flesta behöver ju också tolk. Det blev 
kaotisk och omöjligt att fortsätta ha ett möte som vi tidigare gjorde. Ibland kan det 
vara, utöver alla föräldrar, tio tolkar till som är med på mötet. Vi fick även in många 
synpunkter från föräldrarna att det var svårt att höra vad som sas när tolkningar på 
olika språk pågick samtidigt i ett rum (Linda).  
 
Informantens beskrivning ger uttryck för att hen på ett systematiskt sätt 
försöker anpassa verksamheten efter alla föräldragrupper, hen uttryckte 
exempelvis alla föräldrar får vara med och delaktiga i vår förskola. Uttrycket kan 
tolkas som att genom arbetssätten hade informanten ambition att samordna så 
att alla föräldrar oavsett bakgrunder i förskoleverksamheten är delaktiga. En 
ny form av föräldramöte hade exempelvis intagits på grund av den nya 
sammansättningen av föräldragruppen.  
 
Ett annat uttalande framkom av en annan informant.   
 
Jag tycker att vi idag tänker annorlunda när vi jobbar med miljön på förskolan. Vi är 
medvetna om vad kulturell mångfald som uttrycks i läroplanen betyder. Ja … vi har ju 
barn med olika språk, från olika länder och olika kulturer. Förskolemiljön skall 
naturligtvis präglas av våra barngrupper, alltså präglas av mångfalden (Maria).  
 
Denna informants beskrivning ger uttryck att hen anpassar arbetssätten efter 
sammansättningen av barngruppen, i detta fall handlar det om arbetet med 
miljön i sin förskola. Till skillnad från den första informanten ansluter denna 
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informant sitt resonemang till läroplanens uttryck om kulturell mångfald. 
Därefter resonerade informanten att förskolemiljön skulle präglas av 
barngruppens sammansättning. Informantens beskrivning ger varken uttryck 
för kulturpluralism, assimilation eller integration. Informantens tolkning av 
läroplanens direktiv kan enligt min uppfattning tolkas i en annan aspekt, 
nämligen ”inkludering”. Det vill säga, dessa olikheter som olika språk, länder 
och kulturer skall inkluderas i förskolemiljön, att förskolemiljön skall präglas av 
mångfalden.  
 
I intervjun hade det även framkommit att uppdrag om kulturell mångfald inte 
alltid var problemfritt och att konflikter som uppstod inte var solklara för hur 
informanter skulle hantera dessa. Det visas även här att det som inkluderas i 
informanters uppdrag är många. Att konfrontera personals inställningar till 
”de andra” och värderingar som står i strid mot förskolans uppdrag har varit 
problematiskt.  
 
Jag har att göra med trettioåtta vuxna medarbetare, trettioåtta individer med olika 
värderingar och syn på det här, det är klart att det uppstår konflikter ibland. Tack och 
lov att de flesta personal har förståelse för det vi gör, jag måste säga att det finns få 
personer som vi måste jobba vidare med det. (…) Ja, det kan handla om att man 
uttrycker rasistiska åsikter/kommentarer till att man ger ett otrevligt intryck i 
bemötande med personer på grund deras annorlunda utseende eller hudfärg (Linn). 
 
Beskrivningen ger uttryck att det som ingick i uppdraget, att hantera personal 
med olika intressen, var vid tillfälle betungande. Beskrivningen påvisar att 
personals värderingar och inställningar skapades olika konflikter i arbetet med 
kulturell mångfald. Informanten tog exempel för hur dessa värderingar kunde 
ge för uttryck när personalen genomför arbetet, att de uttrycker rasistiska 
åsikter/kommentarer eller ger ett otrevligt intryck i bemötande med personer på grund 
deras annorlunda utseende eller hudfärg. Uttalande ger uttryck för att det som 
skedde inte var accepterande och vidare poängterade informanten att vi måste 
jobba vidare med personerna som utförde handlingar.  
 
En motsvarande beskrivning framkom av en annan informant.  
 
Jag tycker det är svårt att hantera … ja personer med rasistiska åsikter. Ja … åsikter 
som påvisar att de generalisera människor som grupp, som att alla ”muslimer” är 
likadana (…) Men erfarenhet jag har haft räcker det med att man pratar med personen, 
för som sagt, det vet ju alla att man inte får lov att göra så (Maria).  
 
Motsvarande till den första informanten beskrev denna informant svårighet 
med att hantera medarbetare som har värderingar som står i strid mot arbetet 
om kulturell mångfald. Informanten talade exempelvis om personer med 
rasistiska åsikter som i detta fall uttrycktes genom att generalisera människor 
som grupp att ”muslimer” är likadana. Beskrivningen om vad som uppfattas 
som ”rasistiskt” görs nämligen annorlunda mellan dessa två informanter. Den 
ena påpekade att ”rasistisk handling” sker när man uttrycker eller bemöter 
andra människor annorlunda på grund deras utseende eller hudfärg. Medan 
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den andra påpekade att åsikter som uttrycks för en generalisering ”att dra alla 
över en kam” är en rasistisk handling. Utifrån dessa uppfattningar kan man 
sammanfatta att begreppet ”rasist” är ännu ett begrepp till ges olika 
tolkningar.  

Sammanfattande kommentar 
Uppfattningar som har framkommit om uppdraget kulturell mångfald i 
förskolan går nämligen inte att anknyta till kulturpluralistisk syn. 
Kulturpluralism som enligt Augustsson (2011) innebär att i kulturell mångfald 
beskrivs endast som ett tillstånd och som framför allt tar utgångspunkten ifrån 
samexistens av olika etniska grupper i samhället. Det kan sammanfattas på det 
sättet att när det gäller allmän uppfattning om kulturell mångfald 
sammankopplas informanter till kulturpluralism, däremot när fenomenet 
kopplas till uppdraget handlar det i mångt och mycket om hur de hanterar 
mångfalden. Det vill säga, deras uppfattningar i denna fråga ger mer uttryck 
för hur de hanterar uppdraget och beskrivningar kopplas mer eller mindre till 
assimilations och integrations tänkande.  
 
När man förväntar sig att olika etniska grupper i samhället skall anpassa sig 
och leva efter svensk norm och värdering tas enligt Heinö (2011) samhället 
utgångspunkten ifrån assimilationstänkande. Det går inte helt och hållet att 
sammankoppla uppfattningar om uppdraget som har framkommit till 
assimilationstänkande.  Ett undantag är om man menar att förväntning på att 
barnen skall assimilera svenska språket som assimilationstänkande. 
Personligen ser jag inga andra lösningar på hur verksamhet i praktiken ska 
kunna fungera utan ett gemensamt språk, inte minst när majoritet av 
gemensamt språk i förskolan i detta fall är svenska.  
 
Om assimileringen av språk inte inkluderas i assimilationstänkande visar det 
att resultatet inte heller stämmer med Lahdenperäs (2008) undersökning. Det 
vill säga, undersökningen som visar att rektorers uppfattning speglas stark av 
assimilationstänkande. Informanters syn på sin ledande roll ligger däremot i 
den linjen som Berg (2011) anser som en viktig egenskap. Att förskolans och 
skolans ledare bör vara aktörer i verksamheter för att arbetet i praktiken skall 
ledas mot läroplanens mål.  
 
Det visar sig här att hur informanter uppfattar kulturell mångfald påverkar 
inte helt och hållet hur de i sin tur uppfattar uppdraget om kulturell mångfald 
i förskolan. När det gäller hur pedagogiska arbetet i förskolan skall utformas 
präglar detta sällan av assimilationstänkande. Däremot hur barnen skall 
fostras, som det visar sig i den tidigare beskrivningen i den första frågan, har 
deras tänkande speglats av assimilations ideal.  
 
Enligt Heinö (2009) skall integration byggas på idén att acceptera och tolerera 
olikheter, samt att man skapar utrymme så att olikheter möts. Utifrån 
informanters beskrivningar kring uppdraget om kulturell mångfald ges det en 
viss del uttryck för integrations tänkande. Dock sker ofta detta uttryck när 
informanter uttryckte sina ambitioner och inte direkt hur de praktiserar idén. 
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Ett undantag är eventuellt när informanten tog exempel på hur hen utformar 
föräldramötet i sin verksamhet. På detta sätt klargjorde informanten att hen 
organiserar verksamheten på så sätt att det skall passa alla i verksamheten i 
syftet att få parterna delaktiga. Min reflektion är om ett föräldramöte 
egentligen kan leda till integration? Trots att ett tänkande kan kopplas till idé 
om integration men själva föräldramötet i sig ingår snarare i förskolans norm. 
Det vill säga, förskolan står för förmedling av informationer om verksamhet 
och förskolans arbete och föräldrar anpassar sig till den normen genom att 
delta i mötet och ta emot informationerna. Sett ur denna aspekt kan eventuellt 
detta fall även förknippas med assimilerande dimensionen.    
 
En annan aspekt som är intressant att reflektera över gäller uppfattningar som 
även ger uttryck för integration. Enligt Heinö (2009) skall integrations idé 
byggas på att inkludera alla minoritetsgrupper i samhället. Den viktigaste 
faktorn som Heinö tagit upp är exempelvis att man skall balansera 
socialförhållande eller ekonomisk skillnader mellan olika grupper i samhället. 
Med detta resonemang kan man tolka det som att Heinö menar att även dessa 
grupper, med ekonomiska svårighet eller sociala problem, inte alltid integreras 
i samhället. Trots att uppfattningar som har framkommit ger uttryck för 
integration dock inte heller helt och hållet i samma linje som Heinös 
beskrivning. För när undersökningsgruppen resonerade kring sina ambitioner 
som ligger intill integrations tänkande berördes endast ”invandragruppen”.  
Det vill säga, ”invandrargrupper” som skall integreras i förskolan.  
 
Det är intressant att uppmärksamma trots att läroplanens (Lpfö 98. 2016) 
uttryck om kulturell mångfald i förskolan inte riktas just mot utrikes födda 
grupper men tolkningar som informanter ger kopplas i mångt och mycket till 
just denna grupp. Med ett undantag, en informants beskrivning av ambitionen 
som i sin tur ligger nära till integrationsidén intilligger formuleringen som 
skrivits i propositionen om integration (1997), där det fokuseras på att alla är 
medansvariga i integrationsprocessen (ser på s. 2 i uppsatsen).  
 
Det visar sig att uppdrag om kulturell mångfald är komplext och vad som 
ingår i uppdraget är många. Att konfrontera och hantera personals 
inställningar och värderingar har varit ett problemområde som informanter 
lyfte fram. Detta resultat bekräftar Lahdenperäs (2015) samt Norbergs och 
Johanssons (2014) studie som visar att både rektorer och förskolechefer har 
bevittnat liknande problematik. Denna företeelse står i strid mot 
diskrimineringslagen gällande diskrimineringsförbud i kap 2: 6§ som direkt 
kopplas till förskola och skola, står det uttryckligt att diskriminering på grund 
av etnisk, kön, ålder, funktionsnedsättning etc. inte får fortlöpa i verksamheten 
(Diskrimineringslag, 2008:567). Utifrån informanters beskrivningar har det 
framkommit att den typen av diskriminering har skett på deras förskolor. 
Trots att informanter inte direkt benämnde diskrimineringslagen genom deras 
beskrivningar fick man intryck av att de förhållit sig inom denna styrningsram. 
Detta skedde när en informant nämnde att hen tog samtal med sin personal 
och påminde personen att en sådan handling inte fick lov att ske i 
verksamheten.  
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     Diskussion 
Utifrån teoretisk modell som ram för denna fenomenografiska studie kunde 
det upptäckas att uppfattningar om kulturell mångfald är mångsidigt och kan 
komma underfund med i en mängd olika infallsvinklar. Det som visar sig mest 
intressant är dock hur kulturell mångfald uppfattas ur förskolans kontext. 
Kulturell mångfald ges olika innebörder beroende på vilka situationer den 
berör. Det visas exempelvis att om man har en kulturpluralism syn betyder det 
inte att man i sitt agerande för uppdraget utesluter assimilations- och 
integrationstänkande. Det går att förstå, i det här fallet, att individs 
uppfattningar är kontextbunden. Det går även att sammanfatta att trots de tre 
valda teoretiska aspekterna har gett stöd för studien att samla in och kartlägga 
uppfattningar, frågan är dock om det går att generalisera resonemang i alla 
sammanhang.  
 
Ett intressant exempel som kan kopplas till ovan nämnda diskussion är hur det 
kan se ut när integrationsidén omsätts i förskolemiljön. Trots att den moderna 
fenomenografin inte intresserar sig för hur uppfattning präglar handling, dock 
i det här fallet visar det sig att det kan vara intressant att uppmärksammas. Det 
visar exempelvis att trots informanter med sina ambitioner sträva efter att 
”integrera” olika inblandade personer i den dagliga verksamheten uppstår 
svårighet. På grund av brister på ett gemensamt språk var en informant 
tvungen att åtskilja föräldramötet. Det vill säga, ”invandrarföräldrar” och 
”svenska föräldrar” har ett möte för sig. På detta sätt där människor inte ens 
har möjlighet att fysiskt befinna sig i samma sal sker det sannerligen inte heller 
möten. Så länge det inte finns utrymme för möte där enskilda individer möts 
och utvecklar gemenskap uppstår det inte heller integration (Heinö, 2011).  
 
I en sådan situation som nämndes ovan, när förskolan konfronterar situationen 
handlar det i större utsträckning om att överväga vad som är viktigast just i 
det sammanhanget. Heinö (2009) har en viktig poäng när han påpekar att det 
finns en gräns för integration. Ramen för integration är att olikheter skall 
accepteras och tolereras dock så länge det inte överskrider gränser. I detta fall 
bör gränsen vara att ett gemensamt föräldramöte går att genomföras om alla 
förstår svenska språket, däremot ett gemensamt möte går inte att ha när olika 
språk skall tolkas och det stör andra föräldragrupper. Slutsatsen som rimligtvis 
kan dras här är att informanter ger uttryck för att språk är ett viktigt verktyg i 
en språkmångfaldsmiljö. Som det påpekas tidigare i resultats del, finns det 
ingen garanti att föräldramöte i sig kan leda till integration men om man 
däremot koncentrerar sig på uttrycket framställs informanters tänkesätt för 
integrationstänkande.  
 
Man skall samtidigt inte glömma att ett exempel som föräldramöte kan även 
tolkas i en annan dimension. Föräldramöte i sig är dock förskolans norm, 
föräldrars deltagande på föräldramötet kan därmed ses som ett sätt att 
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uppfylla förväntningen på förskolans krav. Mitt antagande är även att 
innehållet för föräldramötet fokuseras i stor del på att informera olika 
informationer till föräldrar eller förmedla hur förskolans arbete planeras och 
skall genomföras. Sett ur denna aspekt kan man även sammankoppla detta 
föräldramöte till assimilationstänkande trots att tänkesättet till viss del 
sammanflätar till integrationstänkande. Här är ett exempel som pekar på att 
begreppen assimilation och integration är otydligt definierade och behöver 
tämligen ytterligare forskning kring.   
 
Det är även intressant att uppmärksamma att uppfattningar som ligger i 
samma riktning som assimilations tänkande visas tydligt i frågan om barns 
fostran. Det går eventuellt att förklara denna uppfattning till läroplanens 
formulering. Formuleringar som lämnar ett stort tolkningsutrymme som 
informanter gör olika tolkningar av. I förskolans uppdrag står det skrivet att 
förskolan skall utveckla barns förmågor och barns eget kulturskapande som att 
överföra ett kulturarv – värden, traditioner och historia, språk och kunskaper – 
från en generation till nästa (Lpfö 98, 2016). Detta direktiv talar med andra ord 
inte klartecken om vilken och vilka kulturarv, värderingar, traditioner, 
historia, språk och kunskaper som barnen skall överföra vidare till nästa 
generation.  Det som visas i denna studie kan ses som konsekvens av deras 
tolkning, där de har valt att ta svensk norm och värderingar som 
utgångspunkt i frågan om barns fostran.  
 
Det är även intressant att vidare reflektera över läroplanens direktiv som 
uttrycker uppdraget om kulturell mångfald i förskolan. Det står skrivet att 
förskolans skall fostra och förbereda barnen till att förstå de värden som ligger 
i kulturell mångfald och genom fostran skall barnen utveckla förmåga att 
förstå och leva sig in i andras livsvillkor och värderingar (Lpfö98, 2016). 
Uppfattningar som har framkommit visar ytterligare komplexitet gällande 
detta uppdrag. När det gäller att utforma lärandemiljö för att anpassa till den 
mångspråkiga miljön har informanter medvetet gjort och tagit utgångpunkten 
i kulturell mångfald. Dock när det gäller fostran ges det inga uttryck för att 
förskolan skall kompromissa. Det vill säga, uppfattningar ger uttryck för att 
den svenska normen och värden skall förmedlas. Utan att behöva värdera om 
detta är rätt eller fel, slutsatsen blir dock att förskolans fostran inte ligger i den 
linjen med kulturell mångfald som läroplanens ger uttryck för. Dock inte om 
man menar att de värden som ”svenska fostran” vilar på kan utveckla barnens 
förmåga att förstå andra människors livsvillkor och värderingar.  
 
En annan reflektion handlar om hur informanter i sina beskrivningar ger olika 
uttryck i att beskriva uppdraget som ligger i en assimilerande dimension och 
det som ligger nära intill integration. De få gångerna de intervjuade 
konkretiserar vad som skall läras ut i miljön har de intagit en tämligen 
assimilerande hållning. Detta till skillnad från när de synliggör mötet då är de 
betydligt mer vaga i sina beskrivningar. Kan detta ha att göra med vaghet av 
begreppet integration? Begreppet som innehåller positivt laddade ord bland 
annat respekt, likvärdighet, ömsesidig, delaktighet och gemenskap.  Dock när 
dessa ord sammankopplas till uppdraget blir det plötsligt svårt att 
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konkretisera. Frågan är dock om begreppet integration fylls med alla dessa ord 
utan konkretion, blir det då i slutändan att integration är allt eller intet? 
 
Det är även intressant att reflektera över innebörden av assimilation, vad som 
skall assimileras? Det har framkommit i beskrivningar att förskolan förväntas 
att barnen skall assimilera svenska språket så snabbt som möjligt för att skapa 
möjligheter för barnen att delta i förskolans aktiviteter. Förhoppningen är att 
man inte ser assimilering av svenska språket i den assimilerande hållningen. 
För utan ett gemensamt språk, som i detta fall råkar vara svenska, hur skall en 
förskola i praktiken kunna fungera? Enligt Heinö (2009) innebär assimilation 
anpassning till normen, inget av det annorlunda får finnas kvar.  Ett av de 
extrema exempel som Heinö tagit upp handlar bland annat om att man 
förväntar sig att olika etniska tillhörigheter skall tala prickfri svenska. På det 
sättet kan man möjligen förklara att förväntningen att man skall kunna 
svenska språket inte ligger i ett assimilationstänkande, däremot är det 
förväntningen att svenska språket skall talas korrekt av personer med olika 
etniska grupper det.  
 
Slutligen har det framkommit beskrivningar i intervjun gällande ”rasistisk 
handling” som sker i verksamheter. Som det har tidigare nämnt, under 
resultatdelen, att dessa handlingar står i strid i mot diskrimineringslagen. Det 
som är intressant att uppmärksamma är hur ”rasistisk handling” i detta fall 
beskrivs. Den ena beskrivningen menar att när man behandlar människor 
annorlunda på grund av deras utseende och hudfärg är en rasistisk handling. 
Beskrivningen kan nämligen kopplas till synsättet där man ser människor som 
”ras” och behandlar dem utifrån det, enligt mig, stämmer överens med det 
som informanten uttrycker kallas det för ”rasistisk handling”. Medan den 
andra beskrivningen, som menar att man utför ”rasistisk handling” när man 
generaliserar människor som grupp, där exempel tagits utifrån att ”alla 
muslimer är likadana”. Dock är detta resonemang intressant att reflektera över, 
d.v.s. om generaliseringen är sak samma som en rasistisk handling? Det finns 
tämligen stor fara med generaliseringen och att synsättet i sin tur kan leda till 
att man i större möjlighet utvecklar tänkesätt där man generaliserar en viss 
grupp människor som ”ras”, samt behandlar dem som det. Men å andra sidan, 
om generaliseringen inte är direkt en rasistisk handling blir det dock, utifrån 
denna studie, att begreppet ”rasist” är ytterligare ett icke färdigt definierat 
begrepp.    
 
Att döma utifrån analysen av uppfattningarna kan det sammanfattas, att i 
denna studie, sker det inget reellt möte som Augustsson (2011) talat om. Mötet 
där olika etniska tillhörighet, religioner, språk och traditioner inverkar så att 
lärandeprocess äger rum. Mötet där människor gemensamt skapar och 
utvecklar kunskaper, färdigheter, tankar och förhållningssätt. I förskolans 
kontext som denna har assimilationsidén starkt influerat tänkesättet och 
integration finns mest med som uttrycksätt utan att det kopplas tydligt till 
arbetet som förskolan genomför. 
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Framtida studier 
Det har varit mycket tankar och reflektioner under arbetsgången och mycket 
funderingar återstår. Olika begrepp som studien har tagit del av har bidragit 
till stor hjälp för att göra det möjligt att genomföra studien men samtidigt har 
de även sina svagheter. En intressant fortsättning vore hur integrationsidén 
implementeras i den dagliga verksamheten. Det vill säga, som det påstås att 
integration handlar om att skapa gemenskap, delaktighet, likvärdighet och 
ömsesidighet vore det intressant att veta hur detta uttrycks i den dagliga 
verksamheten. En annan intressant aspekt uppstår efter en informants 
uttalande som berör ”inkludering”, om detta arbetssätt kan leda till 
integration.  
 
Denna studie koncentrerar sig inte på hur uppfattningar ter sig i handlingar 
dock väcks detta intresse efter att jag har tagit del av berättelser om 
diskriminering som sker inom verksamheter. Det skulle exempelvis vara 
intressant att veta hur förskolechefer konkret hanterar situationer. Det lilla 
intrycket genom denna studie var att diskriminering som har skett på 
verksamheterna inte upplevdes som direkt olagligt.  Nyfikenheten riktas 
därmed även mot att veta gränsen för handlingar mellan det som upplevs som 
”omoraliskt” och ”olagligt”.  
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BILAGA 1: Brev till intervjupersoner 
Hej, jag heter Chinda Perlestam och är student på magisterutbildning vid 
Mittuniversitetet i Härnösand. Jag är i grunden förskollärare och har efter 
examen arbetat fyra (4) år på +++++ förskola. Av nyfikenhet på pedagogik 
gjordes det att jag år 2015 började vidareutbilda mig. Min nuvarande 
utbildning är inom mastersprogrammet i pedagogik, med inriktning mot 
forskning och professionsutveckling inom pedagogik.   
 
Med detta brev ber jag dig (som förskolechef i kommunen) om din medverkan 
i min magisteruppsats. Jag kommer i den att undersöka hur förskolechefer 
upplever sitt uppdrag om kulturell mångfalden som uttrycks i läroplanen.  
 
Syftet med min uppsats är närmare bestämt att belysa förskolechefers arbete 
och ökar förståelse för ert arbete gällande kulturell mångfald. Jag kommer att 
intervjua dig kring ditt arbete utifrån detta tema. Intervjun beräknar ta ca. 45 – 
60 minuter. Det är naturligtvis frivilligt att medverka men ditt deltagande är 
av stor betydelse för att denna uppsats skall vara möjligt att genomföras.  
Intervjun kommer att ske mellan v. 8 – v. 11, alltså mellan 22/2 till 17/3 – 2016. 
Vet du redan nu en tid som passar dig inom denna tidsram, skicka mig en e-
post eller ring mig!  Har du någon fundering kring intervjun är du givetvis 
välkommen att höra av dig!  
 
Med vänlig hälsning 
Chinda Perlestam  
jipe0800@student.miun.se.  
mobil: 073-087++++.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

BILAGA 2: Intervjufrågor 
• Beskriv vad kulturell mångfald är för dig. Vad är kulturell mångfald i 

förskola för dig? 
 

•  Hur uppfattar du läroplanen om kulturell mångfalden? Vad är din 
vision om den goda kulturella mångfald förskolan? 

 
• Hur uppfattar du ditt arbete i förskolan gäller kulturell mångfald? 

 
• Vilka skillnader upplever du mellan att arbeta på den homogen svensk 

förskolan och den mångkulturella förskolan?  
 

• Vilka svårigheter upplever du att implementera läroplanen om 
kulturell mångfald? I så fall, hur påverkar dessa svårigheter dina 
möjligheter att genomföra arbetet om kulturell mångfald som står i 
läroplanen? 

 

• Beskriva vad du en mångkulturell förskola är för dig. Hur 
uppfattar du läroplanen om det mångkulturella samhället? Vad är 
din vision om den mångkulturella förskolan? 

• Hur upplever du ditt arbete med det mångkulturella samhället i 
förskolan? 

• Hur vill du beskriva den fostran som förskolan är ansvarig för när 
det gäller frågan om mångkulturella samhället? (kompletterar 
föräldrars uppfostran)   

• Berätta vilka arbetssätt du använder dig av för att hantera det 
pedagogiska arbetet om det mångkulturella samhället som 
uttrycks i läroplanen. 

• Vilka konsekvenser får dessa valda arbetssätt, för ditt ledarskap 
och för verksamheten i helhet? 

• Har det några svårigheter mellan dig och personalen vid 
implementering av läroplanen? I så fall, hur påverkar dessa 
svårigheter dina möjligheter att genomföra arbetet med det  


