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Abstrakt 
Svensk titel: ‘’Det är svårt att förstå varandra’’ – Förskollärares tankar och erfarenheter 

av barns kulturella bakgrunder, diskriminering och eventuella samband däremellan. 

 

Engelsk titel: ‘’It’s difficult to understand each other’’ - Preschool teachers thoughts and 

experiences of children's cultural backgrounds, discrimination and possible correlation 

between them.  

 

Studiens syfte är att belysa förskollärares tankar och erfarenheter kring barns kulturella 

bakgrunder, diskriminering och eventuella samband däremellan. Frågeställningarna som 

studien svarar på är hur förskollärare ser på kultur och barns kulturella bakgrunder, vilket 

samspel de upplever krävs i mötet med barn från olika kulturella bakgrunder och hur 

diskriminering av barn utifrån barnets kulturella bakgrund uppfattas. Vi har använt oss av 

en kvalitativ metod med semistrukturerade enskilda intervjuer. Urvalet av informanter är 

sex stycken förskollärare på fyra olika förskolor inom två skilda kommuner. Studiens 

resultat visar att förskollärarna har en antropologisk syn på kultur där de ser på kultur som 

något skilt och annorlunda från den svenska. Förskollärarna betonar kompetenser som 

utifrån Stiers (2009) teori kan förklaras med en interkulturell kompetens, vilket 

förskollärarna menar krävs i samspelet och mötet med barnen. Förskollärarna uppfattar 

att diskriminering ständigt sker i förskolan genom att barnen inte får samma möjlighet till 

förståelse i kommunikationen och på så vis exkluderas. Det framkom även att 

diskriminering kommer till uttryck i förskolan genom förskollärares val av hur kulturer 

synliggörs i verksamheten. Ett segregerat arbetssätt, där vissa kulturer och/eller delar av 

en kultur uppmärksammas, bidrar till att samspelet mellan kulturer osynliggörs. 

Diskrimineringsbegreppet var av förskollärarna svårdefinierat och syftade istället till en 

kränkande behandling.  

 

Nyckelord 
Kultur, kulturell bakgrund, diskriminering, identitet, interkulturell kompetens, 

interkulturalitet, förskola, förskollärare.  
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1. Inledning 

Idag är 1,7 miljoner människor i Sverige födda utomlands, vilket motsvarar 17 procent 

av den totala befolkningen. Denna siffra beräknas att öka och år 2026 förväntas 2,5 

miljoner människor att vara födda utomlands. År 2015 föddes det 35 000 fler barn än 

beräknat i Sverige till följd av den ökade immigrationen, vilket beror på att nyinvandrade 

kvinnor tenderar att föda fler barn (Statistiska centralbyrån, 2016). Den ökade 

immigrationen påverkar även förskolans verksamhet då vart femte barn har en 

invandrarbakgrund (Skolverket, 2013) vilket också förväntas öka då antal barn i 

förskoleåldern 0-4 år beräknas att stiga från 590 000 barn till 690 000 barn år 2026 

(Statistiska centralbyrån, 2016). Dessa siffror visar att Sverige blir ett land med allt flera 

kulturer med olika traditioner, språk, religioner, värderingar och seder. Detta kan få 

konsekvenser för förskolans verksamhet genom att förskollärarna behöver ha kunskap 

och en medvetenhet i bemötandet av barn och vårdnadshavare.  

 

Intresset för denna studie kan ses utifrån två olika perspektiv. Dels det ovannämnda, den 

allt mer ökade immigrationen i dagens Sverige utifrån ett samhällsperspektiv, dels ett 

pedagogiskt perspektiv där förskolans verksamhet speglas av det aktuella samhället. Vi 

har under den tidigare verksamhetsförlagda utbildningen mött förskollärare som skapat 

skillnad mellan barn och då upplevt att barnen missgynnats på grund av deras kulturella 

bakgrund. Dessa skillnader har kommit till uttryck genom firande av traditioner på så vis 

att förskollärare ansett att alla barn ska anpassa sig efter de svenska traditionerna eller att 

förskollärare pratar olika om eller illa om barn utifrån etnicitet och/eller religion samt att 

barnen inte ges samma möjlighet till kommunikation på grund av bristen på tillgång till 

barnets modersmål. Vi har där upplevt  att det finns en omedvetenhet kring den kultur 

förskollärare väljer att synliggöra i verksamheten, hur de bemöter barn och ser barns 

utveckling och lärande samt vad valt arbetssätt kan medföra. Vi menar att det krävs 

förskollärare med kunskaper och medvetenhet för att kunna identifiera om barn 

diskrimineras på grund av deras kulturella bakgrund. Därmed krävs det även kunskap om 

kultur i sig och vilken inverkan den har på ett barn, samt hur kultur bemöts och erfars av 

förskollärare och därmed verksamheten. Då vi lever i ett mångkulturellt samhälle kommer 

vi att möta barn med olika bakgrunder och med olika kulturella influenser i vårt 

kommande yrke som förskollärare. Läroplanen för förskolan (1998, rev. 2016) betonar 

alla barns lika värde och att de ska ges förutsättningar till ett livslångt lärande. De 

understryker ett förskollärar-ansvar kring inkludering, identitetsskapande, utveckling och 

lärande (a.a). För att kunna bemöta alla barn utifrån deras förutsättningar och få dem att 

känna sig inkluderade krävs det, enligt oss, att förskollärare kan möta barn med olika 

kulturella bakgrunder på ett didaktiskt medvetet sätt, så att diskrimineringsrisker 

minimeras. 

 

1.1 Begreppsdefinitioner  

Under denna rubrik kommer vi att definiera begrepp som kommer att vara återkommande 

i detta arbete. 

 

Kultur och Kulturell bakgrund   

Kultur innefattar en mängd olika delar grundade på symboler, beteenden, normer och 

värderingar som individen tillägnar sig och nyanserar för att förstå sin omvärld (Stier, 

2009). Lahdenperä (2004) definierar ordet kultur som meningssystem som ger ordning 

och inriktning i människans liv. Stier (2009) och Andersson och Refinetti (2001) menar 

att kultur i sig inte är statiskt utan i en ständig förändring, vilket Wellros (1994) pekar på 

som innehållet av en kultur. Wellros menar att kultur är en grupptillhörighet med oskrivna 

regler, föreställningar av vad som är rätt eller fel, normalt eller onormalt, vanor och rutiner 
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vilket blir osynliga tills någon bryter dem. Dessa kunskaper formas genom såväl 

uppfostran som uppväxtmiljö som en individ bär med sig och bidrar till en individs 

uppfattning kring hur världen och människor är.  

 

Jernström och Johansson (1997) tar upp tre dimensioner av kulturbegreppet: den 

materiella, den mentala och den sociala. Den materiella dimensionen synliggörs genom 

teknologi och hantverk medan den mentala inbegriper värderingar, kunskaper, attityder, 

världsbilder och föreställningar, och det sociala omfattar relationer och hur man umgås.  

  

Kultursyn 

Estetisk och antropologisk kultursyn är två begreppsdefinitioner av kultur som 

uppmärksammas i samband med kulturell mångfald och mångkultur. Estetisk kultursyn 

präglas av konstnärliga uttryck såsom teater, dans, musik och film (Statens offentliga 

handlingar 2007:50). Stier (2009) liksom Andersson och Refinetti (2001) menar att 

dagens samhälle präglas av en antropologisk syn på kultur där värderingar, vanor och 

vardagsliv innefattas. Wellros (1994) menar att människors syn på kultur är problematisk 

då den ofta blir synonym med etnicitet. När en människa blir sedd och bemött utifrån 

individens etnicitet riskerar den att representera en kultur som blir kopplad till nationalitet 

och hen blir därmed en representant för sin etniska grupp.  När en individ blir sedd och 

bemött utifrån etniciteten kan det medföra att ålder, personlighetskaraktär eller utbildning 

osynliggörs och istället förklaras en människas tankar och handlingar enbart utifrån en 

kulturskillnad. Att människor gör denna koppling uppger Wellros beror på språket i vilket 

modersmål förknippas med den etniska identiteten. 

 

Diskriminering 

Diskriminering är enligt Diskrimineringsombudsmannen (2015) när någon missgynnas i 

samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna, vilka är kön, könsöverskridande 

identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. I denna studie kommer grunderna etnisk 

tillhörighet och religion eller annan trosuppfattning att behandlas. Barnkonventionen 

(Rädda barnen, 1989), artikel två, betonar bland annat alla barns lika värde oavsett barnets 

eller familjemedlemmars tro, hudfärg, språk, religion eller sociala och etniska bakgrund. 

De poängterar att alla barn skall ses som individer och inte medlemmar av en särskild 

grupp. Även Läroplanen för förskolan (Lpfö 98, rev. 2016) grundar sig på barns lika värde 

där verksamheten skall anpassas till varje barn oavsett livsmiljö och kultur. Läroplanen 

för förskolan skriver att “Förskolan ska ta hänsyn till att barn lever i olika livsmiljöer och 

att barn med de egna erfarenheterna som grund söker förstå och skapa sammanhang och 

mening” (Lpfö 98, rev. 2016:6). Diskriminering kräver enligt 

Diskrimineringsombudsmannen (2015) en obalans i maktstrukturen vilket innebär att en 

lärare kan diskriminera ett barn men inte tvärtom då läraren innehar ett maktövertag. Ett 

barn kan därför inte diskriminera ett annat barn då de innehar samma maktposition. Om 

det inte finns ett maktövertag, utan samtliga parter är jämställda, kallas det istället för 

kränkande behandling. Den kränkande behandlingen innebär en känslomässig reaktion 

hos den kränkta men har dock inte något samband med någon diskrimineringsgrund. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att belysa förskollärares tankar om och erfarenheter av barns kulturella 

bakgrunder, diskriminering och eventuella samband däremellan. Målsättningen med 

studien är att belysa arbetet med barns kulturer i förskolan. 
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Frågeställningar: 

 

 Hur ser förskollärare på kultur och barns kulturella bakgrunder? 

 Vad upplever förskollärare krävs för samspelet och mötet med barn från olika 

kulturella bakgrunder? 

 Hur uppfattar förskollärare diskriminering av barn utifrån barnets kulturella 

bakgrund? 

För att besvara valda frågeställningar kommer vi utgå ifrån Denscombe (2009) fyra 

vägledande principer när vi studerar vårt insamlade material bestående av sex intervjuer. 

Detta beskrivs och diskuteras mer ingående under kapitel 4.6. Genom denna studie vill vi 

bidra till en reflektion och ökad kunskap och medvetenhet kring diskriminering och barns 

kulturer hos förskollärare. 
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2.  Teorianknytning  

2.1 Kultur  

Lahdenperä (2004) menar att Sverige blir allt mer mångkulturellt med individer från 

skilda uppväxtmiljöer, kulturella tillhörigheter och identiteter, vilket kan vara orsaken till 

att det i mötet mellan människor ibland kan uppstå missförstånd, så kallade kulturkrockar. 

Dessa missförstånd kan uppstå i skillnader mellan kulturella värderingar och 

referensramar. När personer från olika kulturer möts, tolkar de inblandade mötet utifrån 

de normer och värden individen bär med sig i sitt kulturella bagage. Det är i dessa möten, 

menar Stier (2009) och Lahdenperä (2004), som stereotypiska slutsatser eller fördomar 

kan uppstå. När en individ tilldelar en annan individ eller grupp negativa egenskaper leder 

det till en fördom, eller när en individ baserar tidigare erfarenheter på en annan individ 

och därmed gör en förenklad bild av denne leder det till en stereotypisk åsikt. 

 

2.2 Interkulturell kompetens  

Stier (2009) diskuterar interkulturell kompetens, vilket innebär att kunna möta människor 

från olika kulturer utan att det uppstår direkta konflikter eller missförstånd. Han påtalar 

att det krävs en lång process innan det går att uppnå en interkulturell kompetens och 

påpekar att det finns olika steg att uppmärksamma på vägen dit. Han menar att människan 

först måste skaffa sig en innehållskompetens där kunskaper om olika kulturer i form av 

till exempel historia, religion, språk, värden, normer, vanor och traditioner ska inhämtas. 

En annan kompetens som Stier tar upp är den tankemässiga kompetensen som innebär 

förståelsen för varför en människa agerar eller handlar på ett visst sätt. När individen kan 

reflektera över ett agerande får den även en förmåga att förstå att kulturmöten kan 

medföra olika känslor, vilket författaren benämner som den emotionella kompetensen. 

Att skaffa sig en interkulturell kompetens handlar till sist om att inta en diskursiv 

kompetens där individer medvetet kan reflektera över hur samhället ser ut och ‘’över den 

i samhället förhärskande diskursen’’ (Stier 2009:157), till exempel kulturskillnader, 

kulturmöten eller mångfald. 
 

2.3 Interkulturellt lärande  

‘’Interkulturell undervisning gäller alla elever, är inte ett ämne, utan ett förhållningssätt 

som skall tillämpas i alla ämnen, skall prägla all verksamhet i skolan [...]’’ (Lorentz & 

Bergstedt 2016:21). Detta förhållningssätt skapar enligt Lorentz och Bergstedt 

förutsättningar för förståelse för individ, grupp och samhälle vilket bidrar till en 

ömsesidig respekt mellan individer. Författarna poängterar även det interkulturella 

lärandet, som är ‘’ett lärande där olika kulturella beteenden, normer, värderingar, kunskap 

och tankar hos olika individer med skild etnisk eller kulturell bakgrund [...] kan påverka 

subjektiva uppfattningar av skilda (kunskaps)fenomen i världen omkring oss’’ (Lorentz 

& Bergstedt 2016:31). Genom ett interkulturellt lärande kan ett gemensamt språk där 

både gemenskap och social inkludering skapas av deltagande.  

 

Lunneblad (2013) skriver om firandet av traditioner i förskolans verksamhet och menar 

att genom firande av olika traditioner skapas en känsla av samhörighet och gemenskap. 

Även Miles Gordon och Williams Browne (2016) tar upp kulturella traditioner som ett 

sätt att uppmärksamma kulturer men påtalar samtidigt att detta ofta kommer till uttryck 

och associeras med isolerade händelser så som firande av en högtid eller musik och mat 

förknippat till den stereotypiska kulturen. De menar att detta kan vara problematiskt då 

det enbart är ett uttryck i en kultur och inte kulturen i sig. Även Lunneblad (2013) 

uttrycker en problematik kring detta sätt att uppmärksamma kulturer. Samtidigt som han 

påtalar att det kan bidra till en samhörighet och gemenskap och på så vis utveckla en 
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individs identitet, men, precis som Miles Gordon & Williams Browne (2016) menar, har 

personalen stort ansvar för hur det uppmärksammas och effekten av det. Lunneblad 

(2013) menar att det är personalen på förskolan som bestämmer vilka identiteter och 

värderingar som ska uppmärksammas och inkluderas i gemenskapen genom de val som 

de gör. Miles Gordon och Williams Browne (2016) påpekar även att det blir en fokusering 

på den enskilda kulturen och inte kulturers samspel med varandra. Det är först när kulturer 

sätts i sammanhang och diskussion kring likheter och olikheter som ett meningsfullt 

lärande kan ske hos barnet då en djupare förståelse och meningsfull kunskap kan 

utvecklas. 

 

2.4 Kommunikation 

Enligt Stier (2009) är språk en av den främsta kulturbäraren som konstrueras och 

omkonstrueras i den sociala kommunikationen mellan människor. Steir (2009) menar att 

genom kommunikation uppfyller människan behovet av att kunna uttrycka sina 

värderingar och åsikter, skapa relationer, överleva i vardagen, fatta beslut och förstå sin 

omvärld. Både Wellros (1994) och Stier (2009) diskuterar två typer av kommunikation: 

verbal och icke-verbal kommunikation.  

 

Wellros (1994) och Stier (2009)  definierar den verbala kommunikationen som det som 

ska förmedlas via uttalade ord och fraser. Den icke-verbala kommunikationen innefattar 

bland annat mimik, kroppsspråk, tonläge, beteende och bilder är exempel på den icke-

verbala kommunikationen. Stier (2009) menar att det icke-verbala kan vara användbart 

när den verbala kommunikationen inte är tillräcklig, men att den grundar sig på kollektiva 

igenkännande. Det vill säga att en större grupp människor förstår varandra genom 

normativa beteenden eller uttryck. Wellros (1994) menar att liksom det verbala är inlärt 

så är även den icke-verbala kommunikationen inlärd där de två samspelar med varandra 

och uttrycks antingen var för sig eller samtidigt i en kommunikation. Wellros (1994) 

påtalar även de tysta, sociala eller oskrivna reglerna som en del i samspelet, vilka 

avsiktligt kan förmedla en känsla eller meddelande.  Dessa regler kan även omedvetet 

komma till uttryck då val av uttryck anses olika lämpliga och kan tolkas olika från en 

kultur till en annan och kan misstolkas, det sker en så kallad kulturkrock inom språket. 

Författaren menar att de språkliga barriärerna bidrar till att individer lever i osäkerhet 

under en period tills både det verbala, icke-verbala och de kulturella konventionerna 

bearbetats och lärts in. 

 

2.5 Identitet  

Lorentz och Bergstedt (2016) skriver att begreppet identitet är ett starkt begrepp då det 

ligger till grund för olika livsavgörande val. Det finns ingen bestämd definition av 

identitetsbegreppet och begreppet blir svårt att fixera då det används av olika individer 

som har olika åsikter, intressen och relationer. Begreppet kan användas i olika betydelser 

och en av dessa kan vara att beskriva en individuell eller personlig identitet, vilken 

innefattar de mål och den mening individen har i livet såsom uppfattningar, attityder och 

beteenden.  

 

Jernström och Johansson (1997) menar att föreställningen om det egna jaget är 

förutsättningen för att kunna svara på vem jag är och vad jag kan. Författarna påpekar att 

utveckling av sig själv måste komma inifrån och menar att det vi bär med oss och det vi 

vet hur det fungerar är grundläggande för hur utvecklingen hos en individ fortskrider. 

Jernström och Johansson (1997) skriver om två olika utgångspunkter för förståelsen av 

sig själv, den biologiskt grundade och den som är formad av kulturen. Det blir därför 

viktigt att få kunskap om och förståelse för sin kulturella bakgrund och det närsamhälle 
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man befinner sig i. Andersson och Refinetti (2001) refererar till Peter Caws som 

poängterar att människor måste se sig själva som individer och att det inte går att leta efter 

en identitet i en enda kultur. De menar att identitet är en reflexiv relation där man ser och 

relaterar till sig själv genom samspelet med andra och omvärlden. Andersson och 

Refinetti (2001) skriver även att identitet kan förändras och trots att människan är präglad 

av sin egen kultur finns det några kulturer som alla delar, exempel på dessa kan vara 

hemmets och förskolans kulturer. Författarna menar att individer eftersträvar att skapa sig 

en mångkulturell identitet.  

 

2.6 Diskriminering  

Nordenmark och Rosén (2008) hävdar att förskola och skola behöver utvecklas och göra 

större framsteg så att verksamheten kan passa alla och därmed även inse att den i nuläget 

inte gör det, vilket framförallt gäller religion och etnicitet i förhållande till diskriminering 

och kränkning. Kommunikationen tas upp som en betydelsefull faktor när det kommer 

till diskriminering och kränkning.  Hur föräldrakontakten ser ut, hur ordväxling och 

bemötande mellan individer kommer till uttryck samt hur verksamheten ser på språkets 

betydelse i ett barns liv och vilken plats det får ta i verksamheten. Författarna menar att 

lärare har för lite kunskaper och att det ofta finns ett glapp mellan det lärare säger och det 

de gör. Ofta uttrycker sig lärare med uppfattningen av det rätta och ideal.  

 

Nordenmark och Rosèn (2008) menar att skola och förskola vilar på en överlägsen 

svenskhet där det svenska är normen i verksamheten. De refererar till Katrin Linna 

(2006), ombudsmannen mot etnisk diskriminering, som beskriver ett exempel vilket hon 

menar är en av många vardagliga ställningstagande en verksamhet, skola som förskola 

måste synliggöra och problematisera mer. Nordenmark och Rosén (2008) skriver att 

Linna talar om religiös diskriminering så som traditionen att fira skolavslutning i kyrkan. 

Hon understryker diskriminering utifrån två perspektiv, dels obehaget av att vara i kyrkan 

och dels att individer exkluderas på grund utav den valda lokalen med religionen som 

grund. Dessa två perspektiv påpekas som ett brett och vanligt problem i skolverksamheter 

i vilket det finns en konflikt mellan verksamheten som neutral och vad som upplevs av 

barnet/eleven som religiös diskriminering. Nordenmark och Rosèn (a.a) menar att det 

kräver en aktiv reflektion och en medvetenhet för att få syn på normer och värderingar i 

verksamheten. Författarna betonar att den värdegrund skola och förskola arbetar med ofta 

är välmenad men förstärker ett tänkande i termerna av ‘’vi och dem’’. Förskolor och 

skolor jobbar ofta segregerat istället för att synliggöra kulturers samhörighet och hur de 

är beroende av varandra. 
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3. Tidigare forskning 

Vi kommer i detta avsnitt att redogöra för tidigare forskning om vårt valda område. Vi 

har upptäckt att det finns begränsat med studier om diskriminering utifrån kulturell 

bakgrund i förskolan. Vi har därmed gjort ett urval av den forskning som vi finner relevant 

för vår studie. 

 

3.1 Interkulturalitet  

Lahdenperä (1997) har i sin doktorsavhandling gjort en textanalys av åtgärdsprogram för 

elever med invandrarbakgrund. Syftet med studien var att få en inblick i hur lärare tolkar 

och beskriver problem med och kring invandrarelever. Lahdenperä ville genom 

kartläggning och analys av lärarnas uppfattningar och förhållningssätt kunna se hur dessa 

kontextuella faktorer kan förändras. Resultatet visade att 55 procent av lärarna i studien 

ansåg att barnets egenskaper, beteenden och bakgrund är anledningar till att det 

uppkommer problem i skolan. Lahdenperä (1997) menar att lösningarna på att inte se 

kultur som ett problem är dels att inta ett interkulturellt förhållningssätt som innebär att 

lärare och elever är medvetna om sin egna kulturella bakgrund, dels att det finns ett 

jämlikt förhållande mellan lärare och elev. Ett interkulturellt förhållningssätt kan också 

synliggöras genom beskrivning av problem, som till exempel kulturkonflikter. Hon 

poängterar att det krävs en medvetenhet om kulturella föreställningar och värderingar 

samt intention att tydliggöra dessa för att kunna åstadkomma en förändring i interaktionen 

och hitta ett sätt att angripa det så kallade ‘’problemet’’. Interkulturell undervisning är 

ytterligare ett begrepp som Lahdenperä påtalar ‘’som ett uttryck för ett behov av att på ett 

nytt sätt förhålla oss till varandra (dvs. invandrare och svenskar) i skolan’’ (Lahdenperä 

1997:68).  

 

3.2 Mångkulturalitet  

Lunneblad (2006) analyserar i sin avhandling pedagogernas arbetssätt i förskolan och vad 

det innebär för verksamheten. Att förverkliga förskolans uppdrag att införliva den 

kulturella mångfalden i verksamheten är en svårighet, skriver Lunneblad. Han menar 

även att förskollärare inte synliggör den kulturella mångfalden i verksamheten vilket 

resulterar i att den inte identifieras. Istället hamnar den utanför den vardagliga 

verksamheten och ses som annorlunda i förhållande till det som synliggörs i förskolan, 

detta på grund utav att förskollärarna undviker att prata om olikheter mellan barnen. Även 

Lorentz (2007) diskuterar mångkulturen, och detta utifrån ett samhällsperspektiv. Han 

har genomfört en diskursanalys på publikationer från statens offentliga utredningar under 

åren 1973 fram till år 2006 som behandlar skola, utbildning och det mångkulturella. 

Lorentz ville genom analys av skriftspråket i dokumenten se hur talet om det 

mångkulturella behandlades och om det förändrats något under åren 1973 till 2006. 

Resultatet visade att en medvetenhet om mångfald har blivit mer betydelsefull i 

utbildningen på grund av en ökad mångfald i samhället. Tankar och föreställningar om 

mångfald och mångkultur har blivit centrala begrepp i både pedagogisk forskning och i 

utbildningen, där mångkultur får stå för det avvikande. Författaren beskriver talet om det 

mångkulturella som; allt som har blivit sagt eller skrivits om människor som kommer från 

andra kulturer, om utlänningar, om invandrare, om flyktingar, om invandrarbarn om 

invandrarproblem, om ‘’de andra’’, om de som inte är som oss, och allt detta som 

beskrivits i relation till oss själva (Lorentz 2007:16). Författaren påpekar att organisering 

av skola och undervisning alltid har varit en politisk handling där skolan speglas av 

samhället samtidigt som den formar samhället. När det sker en samhällsutveckling sker 

det automatiskt en skolutveckling och det som oftast förändras genom tiderna är synen på 

kunskap, etik- och moraluppfattningar och vem det är som skall få ta del av kunskapen. 
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3.3 Diskriminering  

Paulina de los Reyes och Mats Wingborg (2002) har skrivit en rapport om den etniska 

diskrimineringen som förekommer i olika sektioner av det svenska samhället som i till 

exempel arbetsmarknaden, skolvärlden och media. Nationalitet, etnisk tillhörighet, 

kulturell bakgrund eller religion och utseendemässiga drag är kategorier som den etniska 

diskrimineringen grundar sig på. Författarna skriver att de kommit fram till att det finns 

en entydig bild om vilka det är som blir utsatta för diskriminerande handlingar eller 

rasistiska påhopp, och att det oftast är individer som har mörkt hår och hudfärg, utländskt 

efternamn och invandrare från länder utanför Europa. Deras avslutande reflektion är att 

föreställningar om kulturskillnader är grunden till ett utanförskap och att diskriminering 

handlar om makt och relationer som skapar en över-, eller underordning. 

 

Diskrimineringsombudsmannen (2010) har skrivit en rapport om en studie där syftet var 

att se hur människor upplevt diskriminering, hur begreppet förklaras och hur kunskapen 

kring diskriminering ser ut. Studien visade att människor vet att det finns en 

diskrimineringslag men att det finns en osäkerhet och en okunskap om vad den egentligen 

innebär. Resultatet visade även att majoriteten av respondenterna i studien har en 

okunskap om vad som utgör en diskriminering utifrån lagen, vilket leder till att det finns 

en osäkerhet i att anmäla. Studien visade även på en misstro av att anmäla någon form av 

diskriminering då en anmälan oftast inte leder till något positivt. 

Diskrimineringsombudsmannen menar att allt för många människor har negativa 

erfarenheter av myndigheters bemötande, vilket bidrar till ett dåligt förtroende för 

samhällets olika institutioner och leder istället till en tvekan till att göra en anmälan. 

 

Jennifer Keys Adiar (2015) visar i en rapport att förskollärare är otillräckliga när det 

kommer till lärande med barn med invandrarbakgrund, vilket kan leda till en 

diskriminering. Hon menar att det krävs en annan sorts kunskap kring bemötande och 

lärande då barnet med invandrarbakgrund till exempel kan ha ett annat språk, andra 

traditioner och värderingar. Det krävs att förskolläraren bygger en god relation med 

hemmet och är villig att ta del av barnets kultur för att skapa sig en större förståelse och 

inblick i barnets kulturella influenser. Det är även viktigt att barnets modersmål 

inkluderas i verksamheten där lärande skall byggas på barnets bakgrund och tidigare 

erfarenheter. Dock har många förskollärare svårt att förstå individens behov utifrån 

kulturell bakgrund vilket i sin tur påverkar barnets liv i flera aspekter såsom lärande och 

självbild. Rapporten visar även att barn med starkt band till familjen och sin kultur stödjer 

barns lärande och utveckling medan att hindra barn från att delta i flera kulturer påverkar 

dem negativt i deras kognitiva och socioemotionella utveckling (a.a). 

 

3.4 Barns fostran i förskolan 

Markström (2005) har via fältstudier i två olika förskolor. Det hon ville var att bidra till 

en förståelse av förskolan som institution där barn, föräldrar och personal möts i ett socialt 

sammanhang. Fokus riktades på hur en verksamhet som förskolan kan förstås, hur den 

fungerar i praktiken, hur relation mellan aktörerna fungerar och miljöns betydelse. 

Resultatet hon kom fram till visade att förskolan formas av aktörerna i den sociala 

praktiken. I denna process är både föräldrarna och barnen, vid sidan om förskollärarna, 

viktiga aktörer. Markström menar att det är bra att föräldrar och barn följer och accepterar 

verksamheten men det är också av vikt att de kan motsätta sig den sociala ordningen i 

förskolan. Hon poängterade att det är föräldrarnas uppgift att uppfostra sitt barn men 

ibland krävs särskilda kunskaper som förskollärarna kan bidra med. Förskolans roll blir 
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att kompensera och komplettera föräldrarna i fostransuppgiften, men att det finns gränser 

för vad den kan bidra med. 

 

Ivarsson Jansson (2001) har genomfört en kvantitativ undersökning där syftet var att visa 

hur de anställda i förskolan och föräldrarna uppfattade förskolans uppdrag om att vara ett 

komplement till hemmet. Innan hon genomförde sin studie med förskolans personal och 

föräldrarna analyserade hon styrdokument i förskolan från år 1930 fram till då hennes 

studie genomfördes, år 1990-1995. Studiens resultat visade att föräldrakontakten ansågs 

som en viktig aspekt där kontinuerlig kontakt betonades, dock visade resultatet även på 

att föräldrakontakten ses som en svårighet då det är många åsikter och värderingar som 

skall tas i beaktande. Resultatet visade även att verksamheten bygger på, förutom barnets 

intressen, förskolans traditioner och förskollärares egna uppfattningar av vad barnet skall 

utveckla och vilka behov som finns. Även Markström (2005) menar att förskolan som 

verksamhet bygger på ett flertal aspekter, så som traditioner, intressen, professionalitet, 

samhällets politik samt barnet och dess familjs ideologier. 
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4. Metod  

4.1 Val av metod  

För att uppnå vårt syfte valde vi att använda oss utav en kvalitativ undersökningsmetod. 

Vi valde denna för att få en fördjupad och nyanserad information (Denscombe 2009), 

vilket vi inte hade fått om vi hade valt att använda oss av en kvantitativ 

undersökningsmetod. Vald metodansats ger oss möjligheten att synliggöra 

förskollärarnas olika tankar och erfarenheter och utifrån det kunna dra slutsatser genom 

att se mönster och skillnader tematisera vårt insamlade material. 

 

4.2 Datainsamlingsmetodik 

När vi valde datainsamlingsinstrument behövde vi ett som gav oss tillgång till individens 

tankar, erfarenheter och uppfattningar. Därför valde vi att använda oss utav kvalitativa 

intervjuer av semistruktuerad karaktär, vilka Denscombe (2009) beskriver som 

färdigformulerade frågor med utrymme för respondenten att utveckla sina tankar och 

svar. Inom vald metod är det av vikt att den som intervjuar och ordningsföljden av 

intervjufrågorna ger möjlighet till flexibilitet. Även Kihlström (2007) poängterar behovet 

av flexibiliteten i en intervju vilken möjliggör att respondentens intresse, tankar och 

erfarenheter kan tas tillvara. Att använda semistruktuerade intervjuer utifrån den 

kvalitativa metodansatsen, som Kihlström (a.a.) menar skall inneha ett bestämt fokus, 

upplevde vi bidrog till att frågeställningarna och syftet besvarades då det fanns en 

bestämd riktning men ändå möjlighet till utveckling och förklaring av ställda 

intervjufrågor.  

 

Intervjuerna genomfördes ansikte mot ansikte, vilket enligt Denscombe (2009) kallas för 

personliga intervjuer. Genom att vi genomförde sådana uppfattade vi respondentens 

mimik, tonläge och kroppsspråk vilket hade betydelse i intervjun på så vis att vi kunde 

uppfatta respondentens irritation och ironi. Dessa iakttagelser menar författaren bidrar till 

att intervjupersonen kan få en djupare uppfattning av svaren då de blir mer innehållsrika 

och trovärdiga. Vidare menar Denscombe (2009) och även Kihlström (2007) att forskaren 

kan påverka respondenten om till exempel ledande frågor ställs, vilket författarna menar 

skall hållas i åtanke både i utformning av intervjufrågor och även när intervjun 

genomförs. När vi gjorde vår intervjuguide utformade vi den med frågor som enbart 

fokuserade på förskollärarnas tankar och tidigare erfarenheter, och med det undkom vi de 

ledande frågorna så gott vi kunde. 

 

4.3 Urval  

Vår första kontakt med förskollärare om deltagande i vår studie skedde genom 

mailkontakt med våra tidigare handledare, som i sin tur skulle fråga andra förskollärare 

på sin avdelning eller förskola om det fanns intresse för deltagande. En så kallad 

snöbollseffekt (Denscombe, 2009). Respondenterna skulle ha en förskollärarexamen med 

olika lång erfarenhet, då vi ansåg att det kunde bidra till en vidare och djupare dimension 

både kunskaps,- och erfarenhetsmässigt i vår studie. Vår tanke med att fråga våra 

handledare var att vi visste att det fanns erfarenhet inom vårt valda område i deras 

verksamhet. En av handledarna tackade dock nej till deltagande med anledning att det 

inte fanns barn med olika kulturella bakgrunder i verksamheten och kom inte heller med 

förslag på andra förskollärare som var intresserade. Den andra handledaren blev 

sjukskriven men skickade ut mail till förskollärare med eftersökta kriterier. Dock utan 

resultat då ingen visade intresse av deltagande. Då intervjuerna behövde påbörjas valde 

vi en annan urvalsstrategi. Vi kontaktade därför enskilda förskollärare med erfarenhet 

inom studiens ämne, förfrågan om deltagande går att läsa i bilaga B. Dessa förskollärare 
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hade vi haft kontakt med under den verksamhetsförlagda utbildningen och kontaktades 

via mail. Sex stycken förskollärare tackade ja till deltagande. De hade 9, 17, 19, 21 

respektive 29 års yrkeserfarenhet. Vi valde att intervjua inom två skilda kommuner då det 

underlättade för oss både ur ett ekonomiskt och tidsmässigt perspektiv vilket Denscombe 

(2009) skulle beskriva som ett bekvämlighetsurval. Vi ansåg även att genom att 

genomföra intervjuerna i våra hemkommuner kunde vi ge våra respondenter en större 

möjlighet till flexibilitet gällande datum, tid och plats.  Förskollärarna vi intervjuade är 

verksamma på fyra olika förskolor i två skilda kommuner i södra Sverige, varav en av 

kommunerna just startat upp ett kommuntema i förhållande till barns kulturer och 

modersmål. Kommunen som startat kommuntemat kommer att benämnas som kommun 

A i följande arbete och den kommun som inte arbetar utifrån liknande förutsättningar 

kommer att benämnas som kommun B. Vi valde två olika kommuner med olika antal 

invånare där två av förskolorna är belägna i en mellanstor stad och de resterande två i en 

litet samhälle där båda kommunerna innehar en mångkulturell befolkning. 

 

4.4 Genomförande 

I första steget, innan vi tog kontakt med förskollärare om deltagande, utformade vi en 

intervjuguide, se bilaga. Vi utformade intervjuguiden så att våra respondenter skulle 

känna sig bekväma och började därför med några grundfrågor som var lätta att svara på, 

till exempel när de tog sin examen och hur de såg på sin roll som förskollärare. All kontakt 

togs via mail. I första mailet berättade vi vilka vi var, att vi skall skriva ett examensarbete, 

vilket område som kommer att beröras i en påtänkt intervju samt kriterierna med 

erfarenhet och förskollärarexamen. Vi berättade att vi skulle genomföra enskilda 

intervjuer om vårt valda område, hur lång tid intervjun skulle tänkas ta, att den skulle 

komma att spelas in genom ljudupptagning och under vilka veckor vi hade tänkt att 

intervjun kunde ske. De etiska överväganden lyftes även i samband med mailkontakten. 

Vidare kontakt med deltagande informanter gjordes efter att de bekräftat sin medverkan. 

Vi valde att inte lämna ut vår intervjuguide till respondenterna utan beskrev enbart de 

teman som skulle komma att tas upp. Varför vi valde att inte lämna ut intervjuguiden var 

för att vårt syfte var att fånga förskollärarnas tankar, och om förskollärarna hade fått ut 

intervjuguiden innan intervjun tog plats anser vi att förskollärarna hade kunnat förbereda 

sina svar och det var inte det vi var ute efter. Genom den enskilda mailkontakten bokades 

även tid och plats för intervjun att ske. Alla intervjuer skedde på varje enskild 

förskollärares arbetsplats under dagtid, vilket vi såg som en fördel då respondenterna inte 

behövde ta sig någonstans, utan att det var vi som skulle vara flexibla. Vi kunde dock se 

att genomföra intervjuerna på respondenternas arbetsplats även medförde vissa nackdelar 

då vi kände att vissa respondenter inte kunde koppla bort det som skedde utanför rummet, 

samt att kollegor till respondenterna inte visade respekt och kom in i rummet ett flertal 

gånger. Intervjun inleddes med att vi ytterligare en gång poängterade de etiska 

överväganden vilket Denscombe (2009) påpekar är viktigt så att respondenten är 

medveten om sina rättigheter i deltagandet men även intervjupersonens skyldigheter. 

Intervjuerna tog ungefär fyrtio till fyrtiofem minuter och avslutades med om 

respondenterna hade några ytterligare frågor till oss eller om det fanns något mer de hade 

att tillägga.  

 

4.5 Etiska överväganden 

När forskning bedrivs skall etiska aspekter följas och beskrivas. Vi har utgått från 

Hermeréns (2011) fyra allmänna huvudkrav för forskning men också utifrån några 

enskilda begrepp.   

 

Informationskravet innebär enligt Hermerén (2011) att forskaren skall informera de 
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berörda parterna om den aktuella forskningens syfte, vilken uppgift 

undersökningsdeltagarna har i projektet samt de villkor som gäller för deltagande. Vi 

uppfyllde informationskravet genom att ge deltagande förskollärare information, skriftlig 

som muntligt, före intervjutillfället samt i samband med intervjun. Samtyckeskravet 

handlar om att de som deltar i undersökningen själva har rätt att bestämma över sin 

medverkan, vilket vi gav våra respondenter möjlighet till att bestämma när de fick 

förfrågan om deltagande men även precis innan intervjun skulle påbörjas, samt påpekade 

att de kan avbryta om eller när de vill. Författaren tar upp konfidentialitet och poängterar 

att insamlad data och information inte skall finnas tillgänglig för obehöriga, vilket kan 

kallas för nyttjandekravet. Nyttjandekravet har vi uppfyllt genom att ge information till 

respondenterna att vi enbart skall lyssna och transkribera ner materialet för att sedan 

analysera det i vårt arbete och radera det. Anonymitet är också något som Hermerén 

diskuterar, vilket han benämner som konfidentialitetskravet och som innebär att det inte 

skall finnas någon koppling mellan svaret och en viss respondent. För att vi skulle kunna 

garantera våra respondenter anonymitet gjorde vi vår insamling av material utan att skriva 

ner den enskilde individens personuppgifter. I vårt arbete kommer inte heller förskolornas 

eller orternas namn att benämnas. 

 

4.6 Bearbetning av data 

Vi har utgått från Denscombes (2009) diskussion kring bearbetning av data. Författaren 

menar att genom undersökning och  analys av data kan forskaren på så vis urskilja delar 

som kan bidra till information som kan besvara valda forskningsfrågor. Författaren 

hänvisar till fyra vägledande principer i analysering av kvalitativa data. Den första 

principen som Denscombe (2009) nämner är att man förankrar den insamlade datan vilket 

resultatet skall grundas i. Då vi använt oss utav intervjuer som datainsamlingsmetod 

innebär det en transkribering, det vill säga att allt som sagts i de intervjuer som gjorts 

skrevs ner ordagrant. Transkriberingen fungerade som underlag i forskningsarbetet. 

Därefter läste vi igenom de nedskrivna transkriberingarna noga ett flertal gånger vilket 

Denscombe påpekar som den andra principen. Därefter implementerade vi det som 

författaren benämner som den tredje principen i vilket det öppna sinnet och undvikande 

av fördomar betonas. Det gjorde vi genom dels att ha denna tredje princip ständigt i åtanke 

och dels genom att vi läste varandras transkriberingar samt diskuterade dem tillsammans 

för att på så vis bejaka en objektivitet. Därefter gick vi igenom materialet för att hitta 

teman genom att se mönster, likheter och olikheter. Detta krävde att vi ständigt gick fram 

och tillbaka över materialet för att få nya infallsvinklar samt bearbeta materialet till dess 

fullo. Denna process tar Denscombe upp som den sista och fjärde principen vilken 

beskrivs som en repetitiv process vilket skall ingå i samtliga stadier i 

forskningsprocessen. Denna princip eftersträvar en klar bild av materialet vilket görs 

genom att ständigt se över samtliga delar. 

 

4.7 Studiens kvalitet   

Trovärdighet, tillförlitlighet och överförbarhet är tre begrepp som Denscombe (2009) 

poängterar behövs för att kunna styrka en kvalitativ forskning. Trovärdighet innebär att 

det insamlade materialet skall produceras och kontrolleras så att det stämmer överens med 

verkligheten, det vill säga att resultatet går att bekräftas genom studien. För att få en hög 

trovärdighet poängterar han att det går att jämföra det insamlade materialet och se likheter 

i de olika källorna. I denna studie var flera av respondenterna verksamma på samma 

förskola, vilket speglades i intervjuernas resultat och med det höjer studiens trovärdighet. 

Denscombe påtalar att studiens tillvägagångssätt som metod, analys och resultat skall 

beskrivas detaljerat så att andra forskare skall kunna granska de val som gjorts under 

arbetets gång, detta kallar författaren för tillförlitlighet. En hög grad av tillförlitlighet har 
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vi nått då vi noggrant och detaljerat beskrivit hur vi gått tillväga under arbetets gång och 

det resultat som vi har kommit fram till. Det sista begreppet som Denscombe beskriver 

är överförbarhet som innebär att den information som framkommit av studien kan gå att 

överföra till andra kontexter. Om vår studie är överförbar anser vi är svårt att avgöra. Vi 

anser dock att den skulle kunna användas som ett jämförande material gentemot andra 

kvalitativa studier i andra kommuner.  

 

Objektivitet är ytterligare ett begrepp som Denscombe (2009) tar upp där han menar att 

forskare måste hålla sig neutrala för att inte påverka resultatet. Författaren poängterar 

dock att det i en kvalitativ forskning kan vara svårt att vara fullständigt objektiv då 

respondenterna oftast påverkas av den som genomför intervjun. Vi diskuterade och kom 

fram till att en objektivitet är svår att nå, men att vi varit så objektiva som vi kunde i våra 

intervjuer. Denscombe (2009) påpekar dock att så länge en forskare är medveten om att 

ens värderingar och identitet kan påverka respondentens svar och materialets kvalite så 

går det att kontrollera och hantera situationen därefter, så att påverkan på studien blir så 

liten som möjligt. 

  



  
 

16 

 5. Resultat  

Här redovisas vårt resultat utifrån våra intervjuer. Det är sorterat efter frågeställningar: 

Hur förskollärare ser på kultur och barns kulturella bakgrund, vad förskollärare upplever 

krävs i samspelet och mötet med barn från olika kulturella bakgrunder samt hur 

förskollärarna uppfattar diskriminering av barn utifrån barns kulturella bakgrund i 

förskolan.  

 

Intervjuperson 6 är ofta återkommande i resultatet vilket beror på att denna respondents 

svar fångade flera av respondenternas tankar i ett och samma uttal. 

 

5.1 Barns kulturella bakgrund  

Samtliga respondenter menade att kultur innebär människors sätt att leva i vilket de 

nämnde språk, traditioner, värderingar och religion Två av respondenterna, vilka båda 

arbetar i kommun B, påpekade dock att det kulturella arvet inte är påverkningsbart utan 

något ett barn föds in i. De resterande fyra påtalade att en människas kultur formas fram, 

‘’Kultur för mig är ett hopkok från allt möjligt, jag kan tänka mig att man stoppar ner alla 

olika influenser i en stor gryta och rör runt och sen häller upp och presenterar’’ 

(Intervjuperson 4B). 

 

Två av de sex respondenterna tog upp teater, musik och konst som en del av 

kulturbegreppet varav en av de två betonade konsten som den primära kopplingen till 

begreppet.  

 

Samtliga respondenter påpekade att det konkret arbetas med de kulturella bakgrunder som 

finns representerade i barngruppen genom språk, film och böcker på barnets modersmål. 

De uttryckte dock samtidigt att arbetet med barns kulturer är något som kan utvecklas 

mer. De påtalade att de synliggör ett barns kultur först när det blir aktuellt inom 

barngruppen där en respondent uttalade sig följande: 

 
Ja självklart om det är något som kommer. Det får inte vara någon hittepå och 

framkrystat tycker inte jag, då blir det nog något konstigt och annorlunda, vilket det 

inte ska vara. Jag tycker att alla kulturer är lika mycket värda och det är klart att när 

man har dom eller får dom så jobbar man ju med dom, olika högtidligheter och sånt 

(Intervjuperson 3B). 

 

Respondenter från kommun A menade att när exempelvis ett polskt barn kommer in i 

barngruppen ser de på filmer på polska. Medan respondenterna från kommunen B 

uttryckte att de inte arbetar så mycket med barns kulturella bakgrunder då de anser sig 

inte ha barn från andra kulturer än den svenska. En respondent från kommun B uttryckte 

att det var först när barn med en kultur, vilket respondenten ansåg var tydligt skilt från 

den svenska kulturen, som den kulturen synliggjordes genom maträtter, bokstäver och 

ord på modersmål. 
 

Vi har haft barn från, som är ganska lika vårt, som till exempel Norge och Island [...] 

Nu kommer vi ju, och nu har vi ju barn från andra länder på riktigt om man säger, så 

nu får vi jobba.[...] Nu har vi barn från Danmark, Thailand och Syrien 

(Intervjuperson 3B).  

 

Samtliga respondenter uttryckte att barns kulturella bakgrunder är präglade av barnets 

familj och deras kultur såsom värderingar, normer, regler och vanor. Respondenterna 
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uttryckte även att förskolan är en plats där förskola och hem möts och blir en gemensam 

kultur. Intervjuperson 1 förklarade det så här: 

 
Att mötas nånstans och skapa en ny kultur med det vi gör, är så man måste tänka. 

Det där kan hon, det här kan jag, mötet här skapar nånting nytt som båda kan, ehh, 

kanske inte köpa fullt ut men ändå så att det går att jobba framåt (Intervjuperson 1B). 

 

Respondenterna påtalade att kulturer ser olika på till exempel barnuppfostran, pojkar och 

flickor eller tiden på förskolan och menade att förmågan att se bakom människors 

handlingar påverkar hur man bemöter och vad man anser om en situation. En respondent 

berättade att en vårdnadshavare inte ville att hennes dotter skulle leka med pojkar. ‘’Där 

fick man också sätta sig ner och förklara för henne att här är pojkar och flickor lika mycket 

värda, alla är lika bra, alla gör samma saker och leker med varandra [...] Det är svårt att 

förstå varandra, ens erfarenhetsvärld och ståndpunkter när man inte har levt här eller där. 

Men man måste närma sig så mycket det går’’ (Intervjuperson 1B). 

 

En annan respondent menade:  

 
Det är olika i alla kulturer. som till exempel de som kommer för sent. Vi kanske 

tänker att de aldrig kan passa tider att de kommer och går som de själva vill och man 

blir irriterad. Men i deras kultur är klockan kanske inte så viktig, men i vår kultur är 

den ju det, att man passar tider (Intervjuperson 5A). 

 

Respondenten talade här om hur andra kan uppfatta en individ genom att inte ta hänsyn 

till att det finns kulturella skillnader. Liknande kulturella förklaringsmodeller påtalades 

av samtliga respondenter, där de menade att det kulturella var en viktig aspekt att ta med 

för att förstå enskilda individer. Genom att se att det finns en kulturell förklaring till 

individens beteende, menade respondenterna att det blev mer medvetna och förberedda i 

bemötande och samspel. 

 

5.2 Kännedom och kunskap hos förskollärare  

Alla respondenterna påpekade att det krävs en ytlig kännedom om barnets bakgrund för 

att kunna bemöta barnet utifrån dennes erfarenheter. ‘’I och med att man pratar om att se 

till det enskilda barnet, hans eller hennes behov, utifrån dennes förutsättningar, så måste 

man ju ha insikt’’ (Intervjuperson 4B). För att kunna bemöta barnen utifrån erfarenheter 

krävs en ytlig kännedom om varje enskilt barns kultur så som att ha vetskap kring att 

värderingar, traditioner, regler och vanor kan skilja sig åt, men även individens historia 

såsom om de har flytt eller genomgått krig. “För det första för att kunna möta dom på rätt 

sätt, det kan vara barn som varit med om saker, saker man inte kan förstå, hemska saker” 

(Intervjuperson 3B).  

 

Tre av respondenterna menade att det inte krävs någon djupare kunskap kring varje barns 

kultur utan inställningen är avgörande i bemötandet. Alla dessa respondenter kom från 

kommun B. “Jag tror bara att det handlar om vad man har för inställning själv, hur pass 

öppen man är och hur empatisk man är, då klarar man sig långt” (Intervjuperson 4B). 

Resterande tre respondenter menade att det krävs djupare kunskaper av den aktuella 

kulturen för att kunna bemöta varje barn utifrån dess förutsättningar. De två 

respondenterna i kommun A menade att den ökade immigrationen medfört att det 

tillkommit många barn från olika kulturer under en kort period, vilket i sin tur lett till en 

mer mångkulturell barngrupp som kräver mer kunskaper. Djupa kunskaper var kunskap 

om kulturers olika kommunikationssätt, som ord och skilda kroppsliga uttryck, osynliga 

och tysta regler, vanor, normer och värderingar. Även kunskap om kulturen i stort så som 
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fakta kring ett land och kulturella traditioner, såsom högtider och hur de firas, nämndes. 

Dessa kunskaper menade respondenterna skall användas i bemötandet och samspelet med 

barnet i verksamheten. ’’För att kunna förstå barnen så måste vi också kunna sätta oss in 

i den kultur som dom lever i hemifrån, för dom har helt andra erfarenheter med sig och 

även deras föräldrar’’ (Intervjuperson 1B).  

 

De tre ovanstående respondenterna menade att det är viktigt att ha kunskap för att kunna 

uppfylla sitt yrkesuppdrag. “För det första ingår det i vårt uppdrag att barnen skall känna 

en tillhörighet, både i den svenska kulturen men också i sin egen kultur” (Intervjuperson 

6A). Detta menade respondenterna införskaffas genom samtal med kollegor, böcker, 

föreläsningar och media.  

 
Eftersom om man jobbar med mindre barn som inte själva kan berätta hur de vad 

dom firar och traditioner hemma och hur de lever hemma så är det ju mitt ansvar att 

ta reda på det så jag kan hjälpa dem att förstå sin egen kultur (Intervjuperson 6A).  

 

Två av respondenterna från kommun A påpekade att deras hemkommun börjat satsa på 

att synliggöra barns kulturer men att satsningen mest rört de kulturer som utgör en stor 

andel i barngruppen, vilket respondenterna nämner som “de större kulturerna”. När de två 

respondenterna talar om satsning av kommunen menar de utbildning i arabiska och 

kunskap om länder, som till exempel Syrien, i form av föreläsningar och facklitteratur. 

De menar att en förklaring till denna satsning kan vara tydliga kulturella skillnader i 

barngruppen i vilket de arabisktalande barnen utgör en stor andel i barngrupp. De 

efterfrågade ytterligare kunskap om barns kulturer, särskilt de kulturer som är i minoritet. 

“Det är de större kulturerna i barngruppen som uppmärksammas mest. Men den ryska 

pojken vad får han eller den filippinska? Jag känner att jag hade velat ha mer hjälp där 

också, och inte bara de större kulturerna.” (Intervjuperson 6A).  I samband med det 

påtalade de två respondenterna vikten av ett kritiskt öga till media, politik och samtal med 

kollegor då det kan leda till ett förgivettagande av en kultur som bidrar till fördomar av 

barns kulturer. “Det kommer mycket från media och från politiken. Det man hör det tror 

man på istället för det faktiska. En bristande kunskap om varför vissa kulturer är på ett 

visst sätt “ (Intervjuperson 6A). 

 

5.3 Kommunikation  

Samtliga respondenter påtalade att ett gemensamt språk krävs för en förståelse när den 

verbala kommunikationen inte räcker till. Respondenternas svar skiljde sig åt där tre 

respondenter uttalade att kommunikation kan ske genom bilder och ses som en naturlig 

del i den vardagliga kontakten med barnet och vårdnadshavarna. Två respondenter, båda 

från kommun A, tog upp tecken som stöd vilket ansågs som en del i vardagen särskilt 

riktat mot de barn som inte har det svenska språket. Samma respondenter tog upp den 

icke-verbala kommunikationen som en del i att uttrycka sig, både av vuxna och barn, och 

menade att det kan skilja sig från kultur till kultur. “Man märker det på vissa barn att de 

är vana vid att vuxna uttrycker sig mer tydligt med kroppsspråk och har en högre ton när 

de pratar. Vi kanske upplevs som lite milda när man kanske ska reda ut någonting eller 

visa nån gränssättning” (Intervjuperson 6A). Tre av respondenterna menade att 

människor från samma kultur använder sig av en tyst kunskap där man inte alltid behöver 

förklara exakt vad man menar, utan att man förstår varandra ändå. Respondenterna 

poängterade att det i mötet med individer från andra kultur kan leda till att det blir svårare 

att förstå varandra. En av de tre menade att det inte alltid går att uttrycka sig genom ett 

underliggande budskap. De krävs istället en övertydlighet för att barnen eller 
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vårdnadshavarna skall förstå förskolepersonalen. De andra två respondenterna, båda från 

kommun A, menade istället att förskolepersonalen skall inneha en förståelse av det tysta. 

 
Vi hade en mamma som lämnade sitt barn vid grinden. Då kan man ju tro att 

föräldrarna är lata men sen framkom det ju att mamman lämnade vid grinden för 

det var hennes sätt att visa på att hon litar på oss och att vi kan ta hand om hennes 

barn (Intervjuperson 5A).  
 

De fyra från kommun B påtalade som tidigare nämnts istället kommunikationen, så som 

bilder, peka och enstaka ord, som en repetitiv process till en förståelse finns. 

 

Fem av de sex respondenterna menade att de språkliga barriärerna är orsaken till att det 

sker missförstånd och att det därför kan bli svårt att förmedla rätt budskap. Den sjätte 

respondenten, som arbetade i kommun A, menade dock istället att det inte är språket som 

är den primära faktorn till missförstånd utan att det krävs att se till den kulturella 

bakgrunden och till individens personlighetskaraktär.  

 
Jag tror inte det är språket utan jag tror det är kulturen som gör att man inte tycker 

eller inte vet att man till exempel är ute när det regnar. Sen behöver det ju inte vara 

något kulturellt utan det kan ju vara att man inte tycker samma (Intervjuperson 

5A). 
 

5.4 Diskriminering  

Samtliga definierade diskriminering som att frånta något en människa har rätt till samt att 

göra skillnad på individer. ‘’Att man inte får har rätt och möjlighet som barn att bemötas 

på samma sätt. Att vi inte bemöter och erbjuder barnen samma saker’’ (Intervjuperson 

6A). Tre av respondenterna diskuterade även diskrimineringsbegreppet utifrån barnets 

ursprung. En respondent uttryckte diskriminering när någon blir utesluten eller 

exkluderad på grund av till exempel hudfärg. ‘’Ja men det är ju på grund av sin hudfärg 

om det nu är det eller sin kulturella, att man blir utesluten’’ (Intervjuperson 3B). De 

resterande två respondenterna, båda från kommun A, menade att diskriminering finns 

hela tiden i vardagen till exempel genom att barn som inte har tillgång till sitt modersmål, 

sagoläsning på svenska och genom olika kommunikationsreferenser kulturer emellan. De 

menade att aktiviteter som planeras utifrån ett språk som inte alla kan förstå är 

diskriminerande. En av dem sa:  

 
Planerar vi aktiviteter där barn med annat språk som inte förstår svenska och inte 

kan delta på samma villkor är det också på ett sätt också kanske diskriminerande. 

Det sker ju, kanske för ofta egentligen. Vi kanske måste tänka till mer att vi ordnar 

aktiviteterna så att det finns bättre villkor till att förstå (Intervjuperson 6A).  
 

En respondent från kommun A och två från kommun B påtalade att förskolans traditioner 

och normer är en del av den svenska och skall hållas fast vid. De nämnde lucia och 

luciatåg, jul och gå till kyrkan, midsommar och dansa runt midsommarstången samt 

firande av födelsedagar. En av respondenterna (B) ifrågasatte irriterat om man skulle ta 

bort svenska traditioner då det är något som alla skall lära sig. Att ifrågasätta firandet av 

svenska traditioner menade respondenten beror på “vuxna föräldrar som inte kan bete 

sig” (Intervjuperson 3B). De svenska traditionerna är något som alla barn skall lära sig då 

det är den svenska kulturen menade denna respondent (B). Den andra (A) uttryckte sig 

frustrerat och ironiskt över samhällets syn på att fira en svensk tradition är detsamma som 

att implementera en religion.  
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Vi har alltid gått till församlingshemmet till exempel och lyssnat på [berättelsen om 

jesu födelse] men det får man ju inte göra längre för då har man ju tagit ställning. 

Men det behöver ju inte betyda att man tror på det ena eller det andra, utan det blir 

en ren allmän information (Intervjuperson 5A).  
 

Respondenten menade att gå till församlingshem och lyssna på nativitetsberättelsen 

tillhör en allmänbildning om den svenska kulturen i vilket berättelser som tillhör den 

kristna tron är en del av, menade respondenten. 

 

Samtliga sex respondenter tolkade även diskriminering som något som sker mellan barn 

och barn. Respondenterna påpekade att barn ofta kränker varandra genom att exkludera 

andra barn, retas och knuffas. Det framkom av de två respondenternas svar att det är svårt 

att se dessa typer av kränkning i arbetet med mindre barn då barnet inte alltid själv kan 

uttrycka sig och det även kan vara svårt att se skillnad på vad som är ett “barns 

utvecklingsfas och när det går över till en diskriminering” (Intervjuperson 6A). Samma 

respondent menade att det även kan förekomma diskriminering med kulturen som grund. 

 
Det kan väl va lite ibland att barn från olika kulturer har ett annat synsätt på hur 

man kommunicerar med varandra och kanske är mer hårdhänta och kanske mer, 

där det är mer tillåtet att ge igen eller så [...] ja detta barnet är på det här viset och 

behöver mer hjälp till att hitta ett bättre sätt att kommunicera med sin omvärld 

(Intervjuperson 6A). 
 

Samtidigt ansåg sig fyra av respondenterna ha tillräckligt med kunskap om 

diskriminering. ‘’Ja det tycker jag. Det är nånting man ständigt diskuterar och har uppe 

på tapeten och man reviderar likabehandlingsplanen och så vidare. Så absolut’’ 

(Intervjuperson 4B). En av dem uttryckte dock att den behövde mer kunskap om specifika 

fall och en annan respondent påpekade att inneha kunskapen kring diskriminering inte är 

synonymt med att kunna implementera densamma inom verksamheten. De resterande två 

respondenterna ansåg istället att de inte hade tillräckligt med kunskap och att kunskap är 

något man aldrig kan få för mycket av. ‘’Man är aldrig fullärd så nej, jag tycker att säger 

man att man kan allt om ett visst ämne, så kan man sluta jobba, för det kan man inte’’ 

(Intervjuperson 1B). 

 

Fyra respondenter påtalade att fördomar och bristande kunskap ligger till grund för att det 

sker diskriminering. En respondent berättade om en situation som hade uppstått med ett 

nyinskolat barn av annan kulturell bakgrund än svensk. Respondentens kollega hade 

uttryckt sig att hon inte ansåg att det nya barnet skulle sitta bredvid ett visst barn “då detta 

barnet inte hade sett såna som det nyinskolade barnet innan och därför kunde bli rädd” 

(Intervjuperson 3B). Respondenten poängterade att situationen enbart uppstod på grund 

av okunskap och fördom. Två av de tre respondenterna påpekade att det även finns en 

osäkerhet om vad en diskriminering är och när den skall anmälas. De menade att det är 
svårt att se en diskriminering i arbetet med mindre barn då barnet inte själv kan uttrycka 

sig eller kan sätta ord på vad som skett. De två respondenterna menar även att det kan 

vara en förklaring till varför diskriminering osynliggörs. Ytterligare faktorer till varför en 

händelse osynliggörs eller inte anmäls beror på, enligt en av respondenterna, rädsla för 

att skada arbetsrelationen till kollegan som utfört en diskriminerande handling. Tre 

menade att det beror på att det blir löst internt istället för att anmäla. ‘’En annan kan också 

vara att man faktiskt pratar med varandra, att man tar upp det när det kommer och då 

behöver man inte skicka in någon anmälan då löser man det istället’’ (Intervjuperson 3B). 

Tre ansåg att det grundar sig i en okunskap om vad som är en diskriminerande handling. 



  
 

21 

En menade att en anmälan inte ger tillräckligt hårda konsekvenser för den som utfört 

diskrimineringen. 
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6. Analys  

Utifrån resultatet framkom följande teman, vilka kommer att utgöra analysen: Barns 

kulturella bakgrund - en antropologisk syn,  kultur som skilt från det svenska, en 

föränderlig mångkulturalitet och förskollärarens maktinnehav, Kompetenser - 

interkulturalitet samt Diskriminering - begreppsdefinition och förskolans traditioner och 

värderingar. Hur bearbetningen av valda teman gick till går att läsa under 4.6, bearbetning 

av data.  

 

Vi vill uppmärksamma att vi kunde tyda ett kommun-beroende svar där likheter i 

respondenternas svar inom samma kommun urskiljdes. Respondenterna från kommun A 

hade likheter i svaren och skiljdes många gånger åt från respondenterna från kommun B, 

vilket även dem hade likheter i svaren. Detta kommer att utgöra en ståndpunkt i 

kommande diskussion. 

 

6.1 Barns kulturella bakgrund  

Samtliga respondenter menade att kultur innebär människors sätt att leva och benämnde 

språk, traditioner, värderingar och religion som centrala beståndsdelar i en kultur. Denna 

syn stämmer väl överens med en antropologisk förståelse av kultur (Andersson och 

Refinetti 2001; Stier 2009). I en sådan definition är symboler, beteende, normer, 

värderingar och vanor innehållet av en kultur vilket en individ tillägnar sig för att kunna 

förstå sin omvärld (a.a.). Samtliga respondenter talade om kultur utifrån tankar och 

föreställningar kring det som Lorentz (2007) diskuterar som talet om mångfald och 

mångkultur. Han menar att samhällsförändringarna medfört att kulturbegreppet idag är 

associerat med invandrare, flyktingar och utlänningar. Respondenterna 

uppmärksammade barns kulturer som något skilt från det svenska där barnen refererades 

till termerna av etnisk tillhörighet baserat på nationalitet. Respondenterna talade om de 

polska, de arabisktalande och de svenska barnen. När en människa blir sedd genom en 

etnicitet menar Wellros (1998) att individen riskerar att representera sin etniska grupp, 

vilket kan orsaka fördomar och stereotypiska bilder av individer (Stier 2009; Lahdenperä 

2004). Wellros (1998) understryker att detta är problematiskt då att bemöta och se på en 

individ utifrån enbart kulturella förklaringar kan orsaka att andra aspekter av en individ, 

så som personlighetsdrag, ålder eller utbildning, blir förbisedda. Istället fokuseras det på 

en kulturell skillnad i mötet eller samspelet.  

 

Förskollärares makt synliggjordes tydligt i respondenternas svar. Vilka kulturer som 

skulle synliggöras avgjordes av vad de uppfattar som skilt från den svenska kulturen, 

vilket visar att förskollärare har ett stort inflytande i verksamheten där förskollärare gör 

aktiva val om vilka kulturer som skall synliggöras  (Keys Adair, 2015; Miles Gordon & 

Williams Browne, 2016; Lunneblad, 2013). Maktinnehavet synliggjordes även genom att 

respondenterna påpekade kulturen som dels något som ett barn föds in i och som inte är 

påverkningsbart, dels som något föränderligt och något som formas fram. Att se kulturen 

som föränderlig är viktigt i barnets identitetsskapande och en viktig del i barnets 

utveckling i förståelsen för sig självt och sin omvärld (Keys Adair, 2015; Jernström och 

Johansson, 1997). Ges barnet möjligheten att förstå sig själv utifrån en mångkulturell 

identitet bidrar det till en förståelse för omvärlden, en omvärld där människor innehar 

olika värderingar, normer, vanor, människosyner och regler som ständigt förändras och 

kan påverkas. På så vis ges barnet möjligheten att utveckla sitt jag utefter hur den vill 

eller inte vill vara (Andersson och Refinetti, 2001; Stier, 2009) vilket Lorentz och 

Bergstedt (2016) menar utvecklar barnets interkulturella lärande. För att utveckla ett 

interkulturellt lärande krävs sociala samspel. Genom det sociala samspelet formar en 

individ sig själv och sin syn på omvärlden, vilket i sin tur påverkar andra människor och 
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deras syn på omvärlden (Lorentz & Bergstedt, 2016) vilket kan benämnas som 

en  reflexiv relation (Andersson & Refinetti, 2001). 

 

Maktinnehavet kom till uttryck även när respondenter menade att barns kultur inte 

synliggörs förrän barn med viss kulturell tillskrivelse gör inträde i verksamheten. De 

menade till exempel att när ett polskt barn kommer in i barngruppen uppmärksammas det 

polska språket eller polska maträtter. Denna strategi menar Miles Gordon och Williams 

Browne (2016) är problematisk då den berör ett uttryck i en kultur och inte kulturen i sig 

och grundar sig på stereotypiska föreställningar av en kultur. Att arbeta med kultur så 

som respondenterna påtalar kan ses som problematiskt då det är att arbeta med kultur som 

enskilda processer genom att enbart lyfta aktiviteter som till exempel en tradition, som 

enskilda händelser. Genom att enbart arbeta med barns kulturer som enskilda processer 

påverkas barnets identitetsskapande och interkulturella lärande då barnen inte ges 

möjlighet att se relationen mellan kulturer i ett djupt och meningsfullt lärande (Miles 

Gordon & Williams Browne, 2016 & Nordenmark & Rosèn, 2008). Att arbeta med barns 

kulturer som enskilda processer kan även orsaka att arbetet med barns kulturer i 

verksamheten segregeras från den vardagliga verksamheten.  En segregerad 

verksamhet  kan vara en bidragande orsak till ett ‘’vi och dom’’ istället för att kulturers 

samhörigheter skapas (Lunneblad 2006; Miles Gordon och William Browne 2016; 

Nordenmark & Rosèn 2008). Detta menar Nordenmark och Rosén (2008) är 

problematiskt då det kan leda till en diskriminering av barnen då barns kulturer inte 

uppmärksammas utan istället osynliggörs.   

 

6.2 Kompetenser  

Utifrån respondenternas svar kunde Stiers (2009) interkulturella kompetens synliggöras. 

Stier menar att dessa kompetenser är viktiga för att kunna undvika missförstånd och få 

mer effektivitet i mötet. Det innebär att kunna möta människor från olika kulturer utan att 

det uppstår direkta konflikter eller missförstånd. Stier poängterar att nå en interkulturell 

kompetens är en lång process som kräver olika dimensioner av kompetenser. Samtliga 

respondenter menade att det krävs en förståelse och en vilja att hitta olika metoder av 

kommunikation för att göra sig förstådd i mötet och samspelet. Ett gemensamt språk 

eftersträvas av respondenterna vilket utifrån Stier (2009) kan förklaras som människans 

behov av att skapa relationer, uttrycka åsikter och värderingar samt fatta beslut. 

Kommunikation är enligt honom grundläggande i ett interkulturellt samspel i förståelsen 

för varandra och omvärlden. För att kunna kommunicera finns det olika typer av 

kommunikation, verbal, icke-verbal och tyst kommunikation (Stier, 2009; Wellros, 

1994). Den verbala kommunikationen lyftes av respondenterna som en svårighet då ett 

gemensamt språk inte fanns. Den icke-verbala kommunikationen belystes där kulturer 

använder sig av olika tonlägen och kroppsspråk i kommunikationen, vilket 

respondenterna såg som en bidragande orsak till missförstånd. Respondenterna menade 

att missförstånd påverkar samspelet med barnet då förskolläraren kan uppfattas på ett sätt 

som inte var menat. Stier (2009) och Wellros (1994) menar att de två 

kommunikationsmetoderna grundar sig på kollektiva igenkännanden. Likaså grundar sig 

den tysta kommunikationen i det (a.a.) vilket lyftes av respondenterna som förståelse av 

det underliggande meddelandet. Wellros (1994) menar att det sker en språklig kulturkrock 

där val av uttryck och beteende anses olika lämpliga från en kultur till en annan och kan 

misstolkas. Hon menar att de språkliga barriärerna bidrar till att leva i en osäkerhet under 

en period tills både det icke-verbala, verbala och de kulturella konventionerna bearbetats 

och lärts in. Förskollärarna menade att kommunikationen, framförallt den icke-verbala 

kommunikationen, ofta leder till missförstånd mellan förskolepersonal och barnet eller 

vårdnadshavare. Lahdenperä (2004) menar att missförstånd grundar sig i dagens 
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mångkulturella Sverige och de skillnader i referensramar som utgörs av sociala och 

kulturella bakgrunder och värderingar. När personer från olika kulturer möts tolkar var 

och en mötet i vilket respektive individ är influerad av de normer och värden den bär med 

sig i sitt kulturella bagage. Det är i dessa möten, beroende på uppfattningen av personen 

i mötet, menar Stier (2009) och Lahdenperä (2004) att stereotypiska slutsatser eller 

fördomar kan uppstå.  

 

Fyra av respondenterna menade att kommunikationen skall användas och repeteras tills 

det finns en gemensam förståelse. De resterande två poängterade vikten av att analysera 

barns och vårdnadshavares handlingar med en vilja till förståelse för ett agerande. 

Respondenterna menade att när kommunikationen inte är tillräcklig måste man som 

individ se bakom kommunikationen och istället se till individens bakgrund, dels det som 

kan bemötas genom kulturkrockar och kulturskillnader, dels genom att se till individens 

personlighet. Det påtalades även av dessa två respondenter att kulturer ser olika på till 

exempel barnuppfostran eller tiden på förskolan, och att se bakom människors handlingar 

påverkar hur man bemöter och vad man anser om en situation. Att kunna se bakom en 

individs handling och agerande benämner Stier (2009) som en tankemässig kompetens i 

den relationella kompetensen. Det finns olika referensramar av värderingar mellan familj 

och förskola, vilket bland annat kräver en medvetenhet i mötet för att undvika 

kulturkrockar (Lahdenperä 2004; Wellros 1994). Att bortse från till exempel ålder eller 

personlighetskaraktär leder till att se och förklara individer genom kulturskillnader, 

menar Wellros. Det skall nämnas att de två respondenter som diskuterade interkulturell 

kompetens på detta sätt kom från den kommun som satsat på kompetensutveckling kring 

kulturer och barns kulturella bakgrund. Dessa två talar även om att se kritiskt på 

diskussioner i media och politik vilket kan synliggöras utifrån den diskursiva 

kompetensen vilket Stiers (2009) beskriver som att reflektera och diskutera det aktuella 

samhället.  

 

Behovet av det som Stier kallar innehållskompetens, det vill säga kunskaper om kulturer, 

påtalades av samtliga respondenter där kulturella skillnader kräver en större beredskap 

för förståelse i mötet och samspelet inom förskoleverksamheten. För förståelse krävs det 

enligt samtliga respondenter en kännedom om att kulturen innehar olika värderingar, 

traditioner, vanor och rutiner för att kunna bemöta varje enskilt barn utifrån sina 

förutsättningar. Hälften av respondenterna påtalade att någon särskild kunskap inte 

behövs utan att det räcker med att ha en öppen inställning. De övriga respondenterna 

påtalade att det, utöver en kännedom, krävs kunskap om olika kulturer i mötet och 

samspelet med barnet. De särskilda kunskaperna som påtalades av respondenterna var 

kulturella traditioner och högtider - när, varför och vad som skall firas, kommunikation - 

att olika kulturer använder sig och uttrycker sig olika beroende av kultur, samt normer 

och värderingar som kan skilja sig åt. Det krävs enligt Keys Adair (2015) en annan sorts 

kunskap hos förskollärare om bemötande av och lärande hos barn med annan kulturell 

bakgrund än svensk, då barns kulturella bakgrund ofta omfattar olika språk, andra 

traditioner och värderingar. Författaren menar att om förskollärare inte har kunskap om 

barnets kulturella bakgrund får det en stor inverkan i ett barns identitetsskapande. 

Kännedom om barns erfarenheter och kunskap om barns olika kulturer poängterar Keys 

Adai (2015) måste integreras för en enhetlig förståelse. En enhetlig förståelse bekräftas 

även av Stier (2009) som menar att utan kännedom och kunskap om barns kulturella 

bakgrunder erhålls inte en innehållskompetens, som är en del i processen för att nå en 

interkulturell kompetens.   
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6.3 Diskriminering  

Diskriminering definieras enligt diskrimineringsombudsmannen (2015) som när någon 

missgynnas enligt någon av de sju diskrimineringsgrunderna. Två respondenter 

definierade diskrimineringsbegreppet utifrån barnets etniska tillhörighet, när någon blir 

utesluten eller exkluderad på grund av till exempel hudfärg eller klädkod. De resterande 

fyra respondenterna definierade diskriminering som att frånta något en människa har rätt 

till samt att göra skillnad på individer. För att det skall vara en diskriminerande handling 

i förskolan krävs det enligt diskrimineringsombudsmannen (2015), förutom stöd i en 

diskrimineringsgrund, ett maktövertag. Det innebär att ett barn per definition inte kan 

diskriminera ett annat barn och därmed att enbart vuxna kan diskriminera ett barn i 

förskolans verksamhet. När det inte finns ett maktövertag som inte grundas i en 

diskrimineringsgrund heter det istället kränkande behandling (a.a.).  

 

Merparten av respondenterna ansåg att de hade kunskap om diskriminering som 

begrepp,  men samtidigt indikerade svaren från samtliga respondenter att de inte hade 

kunskap om diskrimineringsgrunderna. Att förskollärare uttrycker sig med en uppfattning 

av ett ideal är en förekommande företeelse enligt Nordenmark & Rosén (2008). I det 

synliggörs en skillnad mellan att ha kunskap och vad en individ uppfattar sig själv inneha 

för kunskaper vilket grundar sig i okunskap (a.a.). Det framkom även utifrån 

respondenterna svar att de pratade om diskriminering som en kränkande behandling då 

respondenterna diskuterade frågan om diskriminering så som att exkludera, räcka ut 

tungan åt eller putta andra barn. Diskriminering och kränkande behandling diskuterades 

som ett och samma begrepp och särskiljdes inte åt av respondenterna. 

Diskrimineringsombudsmannens (2010) rapport menar att det finns en generell osäkerhet 

och okunskap kring vad diskriminering innebär vilket blev tydligt i respondenternas svar 

i  uppfattning-, respektive kunskapsfrågan. Det vill säga att respondenterna uppgav att de 

hade kunskap om diskriminering men samtidigt hade de svårt med att dels att definiera 

diskrimineringsgrunderna, och dels talade de om diskriminering och kränkande 

behandling som ett och samma begrepp. Detta stöds av Keys Adair (2015) forskning som 

visar att det finns en bristande kunskap om diskriminering hos förskollärare. Denna 

okunskap är enligt Diskrimineringsombudsmannen (2010) en bidragande faktor till att 

diskriminering osynliggörs. Respondenterna uppgav även en oro kring att anmäla en 

diskriminerande händelse på grund av rädslan att anmäla en kollega och att en anmälan 

inte ger tillräckligt med konsekvenser. Att en anmälan inte ger tillräckligt med 

konsekvenser styrker Diskrimineringsombudsmannens (2010) rapport där resultat visat 

att allt för många individer har negativa erfarenheter av myndighetens bemötande, vilket 

leder till en tveksamhet till att göra en anmälan. 

 

Två respondenter menade att diskriminering finns hela tiden i vardagen där de 

poängterade barn som inte har tillgång till sitt modersmål, sagoläsning som sker på 

svenska och olika sätt att kommunicera där barnen inte får samma möjlighet till förståelse. 

Det vill säga barns modersmål exkluderas, vilket Keys Adai (2015) är oroväckande då 

barns tillgång till sitt modersmål är en viktig del i barnets lärande, utveckling och 

identitetsskapande. Det handlar även om att bortse från det läraransvar som finns skrivet 

i läroplanen för förskolan. En respondent uttryckte sig frustrerat över den 

samhällsutveckling som skett där firandet av traditioner börjat ifrågasättas, i vilket 

Lorentz (2007) talar om en samhällsutveckling där skolan speglas av samhället i vilket 

normer följs och förändras. Respondenten menade att svenska traditioner är en del i 

förskolans kultur men att synen på detta har börjat förändras. Respondenten ifrågasatte 

och var oense med dagens samhälles syn på traditioner, synonymt med att barn tar del av 

en religion, vilket Nordenmark och Rosén (2008) menar är ett vanlig vardagligt 
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ställningstagande i förskolor som måste synliggöras mer med ett kritiskt förhållningssätt. 

Denna respondent, samt ytterligare en, betonade även att svenska traditioner som 

födelsedagar, lucia och luciatåg, jul och gå till kyrkan, midsommar och dansa runt 

midsommarstången är något att hålla fast vid då det är en del av den svenska kulturen och 

något som i deras mening alltid firats, vilket utifrån Nordenmark och Rosén (2008) och 

Markström (2005) grundar sig på svenska normer och lärares egna uppfattningar. 

Respondenternas syn på denna fråga kan utifrån Nordenmark och Rosén (2008) leda till 

en diskriminering där det finns en konflikt mellan verksamheten och dess neutralitet och 

vad barnet upplever som diskriminerande. 
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7. Diskussion  

7.1 Resultatdiskussion 

Kultur belystes av vissa respondenter som något statiskt vilket vi anser är bekymmersamt. 

Litteraturen och tidigare forskning poängterar att en individs identitet formas fram genom 

samspel och möten med andra kulturer. Vi menar att om förskollärare bortser från 

betydelsen av den mångkulturella identiteten, hindras barnen att skapa sin egen identitet 

och blir styrd av förskollärarna utifrån deras definition av vad kultur är och vilken plats 

den får i verksamheten. I kulturbegreppet lyfte samtliga respondenterna 

kommunikationen som en stor del i en kultur. De påtalade en eftersträvan att möta barnets 

kultur genom språket i verksamheten. Respondenterna menade att när exempelvis ett 

polskt barn gör inträde i verksamheten lyfts det polska språket genom ord och filmer, 

vilket vi anser skall problematiseras och ifrågasättas. Utifrån litteraturen och tidigare 

forskning grundar sig ovanstående arbetssätt och syn på kultur i en vilja att belysa en 

kultur som istället leder till ett segregerat arbetssätt. Det kan ha en stor påverkan på 

barnets identitetsskapande och det interkulturella lärandet påpekar litteratur och tidigare 

forskning.  

 

Respondernas definitioner av kulturbegreppet och hur de såg på barns kulturella 

bakgrunder var av dem associerat till barnets etnicitet vilket är relaterat till normer, regler, 

värderingar, traditioner, vanor och kommunikationsskillnader. Vi upplever att barnen 

placeras i kulturella fack utifrån nationalitet med språket som utgångspunkt. Utifrån dessa 

resonemang ifrågasätter vi om det blir diskriminerande att uppmärksamma barns 

kulturer? Det vill säga, vill barnen tillhöra kulturen eller är det något påtvingat från 

förskolläraren utifrån en god avsikt och intentionen att uppmärksamma barnets kultur 

baserat på vårdnadshavarnas kultur? Vi menar att det är en komplex fråga vilken kan utgå 

från en god vilja till att se till individen och visa på att barnet är viktigt. Men för vem gör 

vi det? För barnet, vårdnadshavare eller för oss själva, i god tro att möta styrdokumenten? 

Vi menar liksom litteratur och tidigare forskning att förskolläraren innehar en stor makt 

över hur och vilka kulturer som synliggörs, vilket kan få en stor betydelse för barnets 

utveckling och identitetsskapande. Vi anser därför att det är av vikt att reflektera och 

problematisera begreppen kultur och diskriminering i förhållande till 

förskoleverksamheten och förskollärarnas intentioner.  

 

Ett gemensamt språk uppgav samtliga respondenter krävs i samspelet och mötet och i det 

sammanhanget påtalades kommunikationen som en svårighet och något som lätt kan leda 

till missförstånd. Samtidigt lyfte hälften av respondenterna att en god vilja och en 

kännedom om ett barns kultur räcker. Detta är förvånande menar vi eftersom 

respondenterna upplever kommunikationen som en svårighet och något som leder till 

missförstånd. Men hur kan man nå varandra över kulturer om det inte finns en vilja till 

djupare kunskap för förståelse och samförstånd? Vi menar, liksom litteraturen påpekar, 

att det krävs en kunskap om kulturer för att förstå och mötas över kulturskillnader. Det 

krävs även en förståelse för att kommunikation, likt som litteraturen betonar, tar tid innan 

kommunikationen är inlärd i vilket missförstånd kan förklaras genom fler aspekter så som 

språk, kultur och personlighetsdrag vilket vi måste tas i hänsyn i mötet och samspelet.  

 

En intressant iakttagelse som framkom i bearbetning av resultatet var de skillnader och 

likheter vi kunde urskilja respondenterna emellan. Respondenterna från den kommunen 

som aktivt arbetar med barns kulturer påvisade en bredare problematik och komplexitet 

kring mötet och samspelet med barns kulturer än den kommunen där satsningen inte 

gjorts. De respondenter vars kommun arbetar aktivt med barns kulturer och modersmål 

hade enligt vår uppfattning en större interkulturell kompetens. Dessa respondenter talade 
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om att det krävs kunskaper om kulturer - en innehållskompetens, förståelser bakom en 

handling - en tankemässig kompetens samt en diskursiv kompetens i vilket 

respondenterna resonerade utifrån samhällets inverkan. Detta menar vi visar på att dessa 

respondenter förstår att det finns en komplexitet i mötet och samspelet. Det krävs att se 

till kulturen, individen och de språkliga barriärerna för att förstå en människa menar 

respondenterna vilket även litteraturen påpekar. Genom att dessa respondenterna ser 

problematiken menar vi att barnen kan ges en större möjligheten till att bli förstådda 

genom mötet och samspelet. Vi menar även att det leder verksamheten från ett kulturellt 

“vi och dem” till att se till individen innefattande av enskilda åsikter och värderingar 

vilket en människa grundar handlingar på. 

 

Det blev tydligt att respondenterna inte hade fullständig kännedom om diskriminering 

och diskrimineringsgrunderna då de genomgående i intervjun diskuterade diskriminering 

och kränkande behandling som ett och samma begrepp. Det var intressant att 

respondenterna använde diskrimineringsbegreppet för att tala om kränkande behandling, 

vilket gör att vi ställer oss frågande till likabehandlingsplanerna som finns i 

verksamheterna: Hur lyfter och definierar dessa diskriminering och kränkande 

behandling? Detta menar vi kan ha en stor inverkan på respondenternas svar och hur de 

ser och arbetar med begreppet. Det är enligt oss oroväckande att merparten av 

respondenterna ansåg sig ha kunskap om diskriminering då vi menar att diskriminering, 

liksom Nordenmark och Rosén (2008) understryker, osynliggörs i verksamheten. Detta 

menar vi är något som kommunerna bör ta fasta på då det kan vara en stor bidragande 

orsak till att diskriminering osynliggörs i verksamheterna. Även synen på traditioner, 

vilket två av respondenterna diskuterade, menar vi måste diskuteras mer i förskolor. 

Katrin Linnas (2006), ombudsmannen mot etnisk diskriminering, resonemang kring skola 

och traditioner menar vi måste impliceras i verksamheterna. Hur kan förskolan arbeta 

integrerat utan att förskollärare upplever att synen på att fira en svensk tradition är 

detsamma som att påtvinga en religion på någon annan. Att uppmärksamma svenska 

traditioner är något som skrivs fram i förskolans styrdokument vilka påpekar att alla barn 

ska ges möjligheten till att bli medvetet om sin egen och andra kulturer, men precis som 

Linna påtalar så behöver vi problematisera detta. Det krävs en medvetenhet och reflektion 

kring hur olika individer upplever att exempelvis gå till kyrkan. Samtidigt är traditioner 

en stor del i en kultur. Frågan vi ställer är; hur kan vi uppmärksamma traditioner utan att 

det blir diskriminerande? Är svaret att låta bli att fira skolavslutningen i kyrkan eller 

lyssna till nativitetsberättelsen som är en lång tradition i många skolor och förskolor? Det 

blir tydligt att förskolan vilar på, så som litteraturen uppger, en föreställning om svensk 

överlägsenhet men att det är något som måste problematiseras då det enligt litteratur är 

en stor del av diskriminering i skolor och förskolor. 

 

Även synen på diskriminering utifrån barns kulturer skilde sig åt beroende på kommun. 

Respondenterna från den satsande kommunen (A) talade om diskriminering av kultur 

genom till exempel modersmål, kommunikation och sagoläsning medan majoriteten av 

respondenterna från den andra kommunen inte talade om diskriminering utifrån kultur. 

Dock påtalade samtliga respondenter att andra kulturer än den svenska inte arbetas med 

förrän de gör inträde i förskolan. Vi anser att det är något som bör ifrågasättas då barnen 

inte ges möjligheten till en “medvetenhet om det egna kulturarvet och delaktighet i andras 

kultur skall bidra till att barnen utvecklar sin förmåga att förstå och leva sig in i andras 

villkor och värderingar“ (Lpfö, 1998. Reviderad 2016:6) då förskollärares arbetssätt leder 

till en segregerad verksamhet. Det bidrar även till en omedveten diskriminering i 

förskolorna då förskollärarna bortser från att alla barn har en kultur. Vi menar, utifrån 

ovanstående påtalande av respondenterna i relation till litteratur och tidigare forskning, 
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att barn kan hindras från att ta del av olika kulturer på grund av okunskap och 

omedvetenhet hos förskollärare. Därmed menar vi att det är viktigt att 

förskoleverksamheter och kommuner satsar på förskollärares kompetensutveckling vad 

gäller kultur och kulturell bakgrund.  

 

Vår slutsats är att det är viktigt att satsa på barns kulturer då, utifrån denna studie relaterat 

till litteratur och tidigare forskning, påverkar bland annat barns identitetsskapande, 

kunskapsinlärning och syn på omvärlden utifrån ett interkulturellt lärande. Även då det 

utifrån denna studie synliggjordes att det krävs en kompetens inom olika områden och att 

kommunsatsning verkar ge avtryck. 

 

7.2 Metoddiskussion  

 Vi valde att använda oss av en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer när vi 

samlade in vår empiri. Genom semistrukturerade intervjuer ges det möjlighet till en 

flexibilitet vilket gör att till exempel nya frågor som uppkommer under intervjun går att 

ställas.  När vi genomförde våra första intervjuer kände vi dock att det hade varit bra att 

testa intervjufrågorna på någon annan innan för att få en känsla av hur intervjuerna skulle 

kunna gå till väga och vilka frågor som skulle komma att kräva mer eller mindre av oss 

som intervjupersoner. Vårt syfte med våra intervjuer var att få veta respondenternas 

tankar och erfarenheter vilket vi inte tror att vi hade fått fram lika bra genom en kvantitativ 

metod. Vi är medvetna om, vilket även Kihlström (2007) poängterar, att de skildringar 

förskollärarna har redogjort för är den enskilda uppfattningen av ett 

fenomen. Intervjuerna som genomfördes spelades även in i form av ljudupptagning vilket 

kan ha påverkat vårt resultat då inspelning ofta kan medföra obehag eller obekvämhet. 

Hade vi inte spelat in intervjuerna hade vi dock inte kunnat få ett lika utförligt resultat då 

allt hade varit tvunget att skrivas ner för hand, vilket hade tagit alldeles för lång tid. Vi 

har nu i efterhand även reflekterat över att resultatet kunde blivit annorlunda om vi använt 

oss av både intervjuer och observationer då vi både kunde ha fått reda på vad 

förskollärarna sa men också hur de hade agerat i praktiken. Vi kände dock att tiden gav 

oss ett ultimatum och valde då att enbart genomföra intervjuer, då vårt syfte var att se vad 

förskollärarna hade för erfarenheter och tankar.  

 

Resultatet kunde även blivit annorlunda om urvalet av respondenter sett annorlunda ut. 

Att välja samtliga förskollärare från olika kommuner hade kunnat bidra till en vidare syn 

och erfarenheter, då vi menar att förskollärare kan bli färgade av sin kommun då de 

tillgodoser sin personal med kompetensutvecklande åtgärder. Det hade dock för oss inte 

varit ekonomiskt eller tidsmässigt hållbart. Vi valde därför respondenter utifrån 

bekvämlighets- och ekonomiska aspekter. Valda förskollärare var verksamma under två 

skilda förutsättningar, en kommun med stor andel invandrarbarn som arbetade med barns 

kulturer, och en annan i ett invandrarglest område. Detta kan färga svaren då 

förskollärare, liksom Ivarsson Jansson (2001) menar, är styrda av yttre förutsättningar 

som gör verksamheten mer motiverad att arbeta mot. Vi anser dock att vårt urval tillförde 

en givande iakttagelse till vår studie där vi kunde se likheter mellan respondenterna i 

samma kommun, men även se skillnader kommuner emellan. De likartade svaren som 

respondenterna gav menar vi bidrog till ett starkt fokus på kulturbegreppet i relation till 

barn och diskriminering.  

  

7.3 Vidare forskning 

Något vi anser hade varit intressant att göra är en studie på är om vår iakttagelse stämmer. 

Finns det en skillnad i förskollärares kompetenser beroende på kommun? Ger 

kommunsatsning ett avtryck, och på vilket sätt? Vi kan inte styrka vår hypotes då vi har 
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alldeles för lite material att grunda den på och kan därför vara intressant att undersöka 

vidare. Även en studie på förskollärares intentioner bakom att synliggöra barns kulturer 

hade varit intressant. Hur ser det ut i verksamheterna - blir det diskriminerande att 

uppmärksamma barns kulturer? För vem gör vi det? För barnet, vårdnadshavare eller 

förskolläraren själv, i god tro att möta styrdokumenten? Vi är medvetna att det kan vara 

svårt att få en insyn i om det grundar sig på barnet själv, vilket utifrån Connolly (2008) 

går att förklara genom att forskning på små barn är problematisk då etnicitet, barndom 

och exkludering är fenomen som uppkommer av samhället och inte av barnet självt. Det 

är ingen naturlig del i ett barns liv utan en social konstruktion vilket medföra att forskning 

och nå ett resultat utifrån etnicitet och barndom är svårt (a.a.). Däremot hade det varit 

intressant att närma sig ifrån verksamhetens håll, hur de uppmärksammar barns kulturer 

och med vilket syfte, eller hur vårdnadshavare ser på förskolans synliggörande av deras 

barns kultur och vad som är önskvärt eller inte utifrån vad vårdnadshavare identifierar sig 

med. 
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Bilaga  

 

Bilaga A - Intervjuguide  

 

Kan du börja med att presentera dig: 

 

1.a Hur länge har du jobbat inom förskolan? 

1.b När tog du examen? 

1.c Varför valde du att bli förskollärare?  

 

2. Hur ser du på din roll som förskollärare?  

 

3. Vad innebär kultur för dig?  

 

4. Tycker du det är viktigt att ha kännedom om varje enskilt barns kulturella bakgrund? 

 

4.a Av vilka anledningar? 

 

5. Krävs särskilda kunskaper för att kunna bemöta varje enskilt barn utifrån dess 

kulturella bakgrund? 

 

5.a Vad grundar du det på? 

5.b Vilka kompetenser behövs - vad är viktigt att kunna och vad är bra strategier för att 

möta barn? 

 

6. Statistiken visar att det föddes 35.000 fler barn än beräknat år 2015 till följd av den 

ökade immigrationen, upplever ni att detta har påverkat förskoleverksamhet i någon 

aspekt? Vi tänker i den dagliga verksamheten (rutiner, planering, personal och 

utbildning samt föräldrasamverkan ect.) 

 

6.a På vilket sätt, förklara! 

 

7. Kunnande om olika kulturer, är det en viktig kunskap hos en förskollärare? 

 

7.a Av vilka anledningar? 

 

8. Anser du eller har du erfarenhet av att barnets kulturella bakgrund påverkat samspelet 

och mötet mellan förskollärare och barn? 

 

8.a Vilka faktorer har/kan spela in? 

 

9. Kan någon av följande aspekter ha påverkan i förskoleverksamheten, i sådana fall hur 

då? Om nej, varför inte? 

 

9.a Språk 

9.b Religion 

9.c Matvanor eller klädvanor  

9.d Kön 

9.e Värderingar och tankesätt 

9.f Samhällets politik  
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10. Har du erfarenhet av kulturmöten som lett till något dilemma?  

 

10.a Om ja, berätta! Om nej, tror du att det kan leda till något dilemma?  

10.b Vad berodde det på/vad skulle det kunna vara?  

 

11. Ser prat om barn olika ut beroende av barnets kulturella bakgrund?  

 

11.a Kan du ge exempel eller har du egna erfarenheter som du kan berätta om?  

11.b Skulle du påstå att dessa grundar sig i fördomar? 

 

12. Hur skulle du förklara begreppet fördom? 

 

12.a Hur anser du att fördomar uppstår? 

12.b Vilka slags fördomar anser du/upplever du är mest vanliga i förskolan? 

12.c Har du fördomar och har du upplevt kollegor som uttryckt fördomar? Berätta! 

12.d Hur reagerar du när du hör fördomar i förskolan och hur bemöter du dessa? 

12.e Kan barnet påverkas av fördomar? I sådana fall hur? 

 

13. Tror du att det sker diskriminering i förskolan utifrån barns kulturella bakgrund? 

 

13.a Av vilka anledningar? 

13.b Tror du att det är vanligt? 

 

14. Hur definierar du diskriminering? 

 

14.a I vilka konstellationer kan diskriminering ske?  

 

15. Vad finns det för grunder av diskriminering? (kön, könsöverskridande identitet eller 

uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, 

funktionsnedsättning, ålder)   

 

15.a Vilken diskrimineringsform har du erfarit i en förskoleverksamhet?  

 

16. Hur jobbar du/ni inom verksamheten aktivt mot diskriminering? Ge exempel 

 

16.a Hur insatt och/eller medveten är du om förskolans likabehandlingsplan? 

 

17. Enligt förskolan läroplan Lpfö 98. Rev 2010. ska alla barn behandlas lika men man 

ska även utgå från varje barns erfarenheter. Vad tänker du kring detta? 

 

18. Hur uppmärksammar ni barns olika kulturer i verksamheten? 

 

18.a Upplever du att det är något ni skulle kunna utveckla?  

 

19. Anser du att det finns tillräckligt med kunskap om diskriminering hos förskollärare? 

 

19.a Om nej, varför inte? Om ja, kan du utveckla och berätta?  

 

20. Enligt statistiken på Skolinspektionen har det inkommit en anmälan om kränkande 

behandling i ***** kommun inom förskolan på de senaste tre åren/ Har det inte 

inkommit någon anmälan kring kränkande behandling i ***** kommun inom förskola 



  
 

III 

de senaste tre åren. 

 

20.a Varför tror du att det är så få, vad beror det på? 

20.b Tycket du att det är bra eller dåligt att siffran är så låg? Varför?  

 

21. Är det något du känner att du vill tillägga? 

 

22. Har du någon fråga till mig? 
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Bilaga B – Förfrågan om deltagande  

 

Hej! 

 

Vi är två studenter vid namn Jessica Rundberg och Julia Sjölund som studerar till 

förskollärare på Linnèuniversitetet i Växjö. Just nu pågår vårt examensarbete med 

inriktning på diskriminering och kultur. Vi vill genom enskilda intervjuer få en 

uppfattning kring vad förskollärare tänker kring detta ämne. 

 

Vi kontaktar dig för att se om du är intresserad att ställa upp på att bli intervjuad. Intervjun 

kommer att spelas in genom ljudupptagning och pågå i cirka 30 - 45 minuter. All 

information som uppkommer i samband med intervjun kommer enbart att användas i vårt 

arbete och deltagare kommer att garanteras absolut anonymitet. Deltagande i studien är 

frivilligt och du har rätt att avbryta din medverkan om du så önskar. Resultatet av studien 

kommer att offentliggöras genom avrapportering som examensarbete.  

 

Intervjun kommer att ske mellan vecka 39 - 44. Exakt tid och plats bestäms i följande 

mailkontakt. 

 

Om du vet några kollegor som även de skulle kunna tänka sig att delta i studien och ställa 

upp på en intervju, kontakta mig med deras mailadress så kontaktar jag dessa. Personer 

som vi söker skall inneha en förskollärarexamen. 

 

Har du, eller dina kollegor, några frågor är ni välkomna att kontakta oss. 

 

(I orginaletbrevet fanns även våra kontaktuppgifter) 

 

 

Med vänliga hälsningar.  

Jessica Rundberg och Julia Sjölund.  
 

 


