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Abstract 

Author(s): Lisa Cronquist & Lovisa Feikes de Groot  

Title: A lot of talking but a little working. A qualitative study about preschool teachers 

view about working with ethnicity in a preschool context [Translated title]  

Supervisor: Rikard Olof Eriksson  

Assessor: 

 

The aim of the study is to research preschool teacher’s understanding and way of talking 

about ethnicity and diversity in two different municipalities. The design of the methods 

performed for the study was qualitative and seven interviews have been done to gather 

empirics. The interview guide was semi-structured in order to be able to keep a flexible 

approach through the interviews. The result showed that how the preschool teachers work 

with ethnicity and diversity depends on a variety of factors. What they thought were 

important and if they worked or did not work with ethnicity and diversity was depending on 

the structure of the group. If the group of kids in the preschool included a diversity with a 

various of ethnicities in the preschool teachers worked more with the subject of ethnicity and 

diversity because they thought it was more important then. The result also showed that all the 

preschool teachers thought that the work with ethnicity and diversity was important, and the 

ones who worked with a group of kids that were not diverse in the structure of ethnicity 

thought they should work more with the topic. There was a tendency among the preschool 

teachers to talk about the subject of our study as sensitive and it was shown by the way they 

used words when they talked about it, such as “ cultural crash” and “ hot topic”. This can be 

explained with a discursive theory where the way you talk about topics in society can 

influence the public opinion in different matters, something that could be shown in the study. 

The program which has been made by the Swedish school system for preschool teachers to 

follow has an effect in the preschool teachers opinion and the way they work. 

 

Keywords: Etnicitet, mångkultur, förskolepersonal, förskolan, socialkonstruktionism, 

diskurs, etnocentrism, ethnicity, preschool teachers,   
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Förord  
 

Vi skulle vilja tacka alla de som hjälpt oss under skrivandet av vår uppsats. Särskilt tack ska 

riktas till våra intervjudeltagare som möjliggjort det för oss att genomföra denna studie inom 

ett ämne vi brinner för. Stort tack även till vår handledare Rikard Olof Eriksson som gett oss 

svar på alla frågor, stora som små, genom hela processen. Tack vare er kommer det här vara 

en tid som vi kommer blicka tillbaka på och minnas som intressant och väldigt rolig! Så ännu 

en gång, tack. 
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1. Inledning och problemformulering 
 

Under de senaste decennierna har det pågått en kraftig invandring till Sverige. Idag är 1,6 

miljoner av 10 miljoner i Sverige utrikesfödda vilket har resulterat i att Sverige har kommit 

till att bli ett land med många olika kulturer (Migrationsverket, 2016). För att skapa ett 

välfungerande samhälle krävs det att människor från spridda delar av världen lär sig att 

acceptera varandra och leva tillsammans (Ehn, 1986). När ett land vars befolkningsstruktur 

genomgår en förändring, där det kommer människor med andra kulturer och religioner än de 

traditionellt svenska, är det viktigt att alla känner att de får vara en del av samhället samt att 

deras traditioner ges plats. För att skapa ett öppet och välkomnande klimat samt förebygga att 

fördomar och stereotyper tillåts gro läggs det ett stort ansvar på olika samhällsinstanser att 

arbeta med frågor kring etnicitet och mångfald (Elmeroth, 2008). En samhällsdiskurs som går 

att urskilja i Sverige är att det finns ett “vi och dom”, där den grupp som inte tillhör den 

etniskt svenska exotifieras. I samhället skapas olika kategorier som får en innebörd först vid 

jämförelse med andra grupper. Ett motsatspar som finns i Sverige är de med svensk etnicitet 

kontra de med “icke-svensk” etnicitet. Detta skapar ett “vi och ett dom” där alla som inte 

klassificeras som etniskt svenska tilldelas rollen som de andra, en kategori utan någon 

tydligare definition mer än att de inte tillhör majoritetens etnicitet (Elmeroth, 2008). 

 

En samhällsinstans där möten mellan olika kulturer ofta sker är förskoleverksamheten. 

Uppskattningsvis gick 83% av landets 1-5-åringar i förskola år 2015, vilket innebär att det är 

en plats som många vuxna och barn har en relation till (Skolverket, 2017). Forskning har visat 

att barn redan vid två års ålder kan  bli medvetna om etniska skillnader och att de vid tre år 

kan utveckla fördomar och negativa attityder gentemot varandra (Konstantoni, 2010). 

Fördomar är inget någon föds med utan är något människor skapar i samverkan med sin 

omgivning. En stor del av barns utveckling, socialiseringsprocess och internalisering av 

normer sker på förskolan, det blir därför en betydande plats för hur de formas.  Ifall vårt mål 

är att ha ett öppet samhälle där vi accepterar olikheter krävs det att förskolepersonalen arbetar 

för att skapa en förskolemiljö där barn får lära sig om det svenska mångkulturella samhället 

(Acar-Ciftci, 2016).  

 

Majoriteten av de som arbetar i förskolan är etniskt svenska vilket kan ge effekten att deras 

arbetssätt präglas av ett svenskt monokulturellt perspektiv. Det är till exempelvis vanligt att 
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det material som används i skolan skildrar olika delar av världen utifrån ett västerländskt 

perspektiv som ofta utmålar en bild av att andra länder utanför Europa är omoderna, en bild 

som barnen inte känner igen sig i utifrån vad de har fått höra om sina föräldrars hemländer. 

Det är viktigt att förskolepersonalen är medvetna om sin egna inställning för att kunna arbeta 

på ett sätt som inkluderar många olika kulturer och att det görs genom aktiva insatser. Ett 

åsidosättande av kulturella aspekter kan skapa fördomar och leda till en minskad öppenhet 

mot olikheter i samhället. Det kan även påverka barns möjligheter att skapa sig en positiv 

självbild ifall de inte får spegla sig i något de känner sig bekanta med (Elmeroth, 2008). Alla 

förskolor ska arbeta enligt läroplanen och där står bland annat förskolepersonal ska sträva 

efter att varje barn ska utveckla respekt, solidaritet och öppenhet. Eleverna ska även utveckla 

en förståelse för att alla människor är lika mycket värda oavsett religion eller en annan 

trosuppfattning, etnisk tillhörighet, kön, sexuell läggning och funktionsnedsättning 

(Skolverket, 2016). I vilken utsträckning förskolorna arbetar utifrån dessa mål kan variera 

från kommun till kommun och förskola till förskola och det skapar olika förutsättningar för 

barn i Sverige. Om vi vill ha ett samhälle där alla blir behandlade på ett likvärdigt sätt oavsett 

bakgrund är det viktigt att vi börjar belysa dessa olika aspekter i god tid. Ovan nämnda 

faktorer understryker vikten av att se närmre på hur förskolepersonal ser på samt pratar om 

etnicitet och mångfald i förskolan. Barn kan inte styra över sin  omgivning det är därför som 

vi vuxna måste se till att de kan få så goda förutsättningar som möjligt för att kunna formas 

till individer med öppna sinnen och lika möjligheter.  

 

Syfte 
	  
Syftet med studien var att undersöka hur förskolepersonal pratar kring etnicitet och mångfald 

i förskolan i två olika kommuner  

 

Frågeställningar 
	  
•   Hur arbetar förskolepersonalen med kultur och mångfald i förskolan?  

•   Vad anser förskolepersonalen om arbetet med etnicitet och mångfald i förskolan? 
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2. Begrepp 
 

2.1 Etnicitet 
 

Begreppet etnicitet kan beskrivas som en  grupps känsla av samhörighet utifrån en gemensam 

kultur, där innebörden i kultur syftar på religion, språk, seder och bruk (Mattson, 2010). 

Etnicitet är kontextuellt betingat dvs. att det är ingen medfödd egenskap utan är något som 

konstrueras och är därmed situationsbundet. Etnicitet  skapas i relation till religiösa, politiska 

samt kulturella faktorer. Ofta särskiljs en etnisk grupp utifrån ursprung, nationalitet, hår-och 

hudfärg, religion och kultur. Begreppet skiftar utifrån tidpunkt, plats och situation där vi ser 

att etnicitet formas i relation till dess omgivning  (ibid). Inom samhällsforskning syftar 

begreppet ofta till kategorisering och ursprung medan det i vanligt tal snarare länkas samman 

med nationalitet (Wikström, 2009).  

 

2.2 Heterogen och homogen förskola 
 

Orden heterogen och homogen används på skilda sätt inom olika vetenskaper och betyder 

olikartad respektive likartad. I uppsatsen används dessa ord frekvent och syftar på 

barngruppens etniska sammansättning. Med en heterogen syftas till en grupp vars barn består 

av en variation av etniciteter och en homogen grupp syftas i studien till den grupp som till 

största del består av etnisk svenskar.  

3. Kunskapsläget 
 

I det första skedet av kunskapssökningen hade en forskningsfråga ännu inte formulerats utan 

det enda som stod klart var vilket ämne som ansågs vara intressant att undersöka. Något som 

däremot var säkert var att intervjuerna skulle genomföras på en förskola samt att det var 

begreppet etnicitet som skulle användas. För att komma igång med sökningen efter tidigare 

forskning valdes sökmotorn LuBSearch där det söktes på orden förskola, etnicitet. I det 

materialet som var intressant gick det att finna  fler lämpliga ord som kunde användas i den 

fortsatta sökningen. Sökningen gjordes senare bredare genom att leta efter material på 

engelska, då användes ord som ethnicity in preschool, race in preschools, multiculturalism 
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etc. Vid alla sökningar såg det till att materialet var peer rewied. För att hitta lämpligt material 

användes också de referenser som fanns i artiklar för att sedan söka efter dessa. För att hitta 

en del av de referenser som fanns i artiklarna användes google då de inte fanns på LuBSearch. 

Insperation av de teorier som senare kom att användas i diskussionen fanns till en viss del 

också under sökandet av tidigare forskning där författarna till materialet undersökte liknande 

ämnen som den här studien. För att hitta böcker som behandlade teorierna gjordes google-

sökningar samt användes sökmotorn Lovisa för att se om det där fanns några av de böcker 

som önskades att användas.  

 

3.1 Mångkultur i förskolan 
 

I avhandlingen Det otydliga kulturmötet redovisar Billy Ehn (1986) sin deltagande 

observationsstudie gjord på ett mångkulturellt daghem. Resultatet visar på att den arbetande 

personalen på daghemmets syn på etnicitet är i enlighet med den rådande tidens 

invandringspolitik som då drevs av idealen jämlikhet, valfrihet och samverkan. Under 80-talet 

ansågs det att invandrare skulle ges möjlighet att kunna bibehålla sin egen kultur samt att 

befolkningen i landet skulle vara öppensinnad och tolerant gentemot det som av etniskt 

svenska kunde uppfattas som annorlunda. Istället för att invandrarna skulle “försvenskas” 

förespråkades det att ett ömsesidigt kulturutbyte mellan invandrare och svenskar skulle ske. 

Den här andan menar Ehn (1986) syns på två avdelningar på daghemmet där personalen är 

tolerant och respekterar barn och föräldrar med en annan etnisk bakgrund.  

 

Under 80-talet påpekar Ehn (1986) att det fanns en förhoppning om att kulturella skillnader 

kunde överbryggas genom kommunikation mellan människor. Enligt förskolepedagogiken 

skulle andra kulturer betraktas lika mycket värda som de svenska och andra kulturer skulle 

fungera som undervisningsteman. Han menar på att det i Sverige fanns en allmän syn om att 

landets invånare hade mycket att vinna på genom att vara resonabla och öppna. 

Förskolepersonalen på daghemmet uttryckte att det fanns många fördelar för barn att växa 

upp med människor från andra kulturer eftersom det är ett sätt att utrota fördomar på. På 

daghemmet påminner personalen barnen ständigt om skolans grundregler kring att alla är lika 

mycket värda och att främlingsfientliga talesätt hör inte hemma i förskolan (Ehn, 1986).  

 



9	  
	  

I Lena Granstedts (2006) rapport redovisar hon lärares tolkningsrepertoarer angående en 

grupp elever med utländsk bakgrund. Enligt rapporten framkommer det att skolan har en stor 

påverkan på lärarnas åsikter angående elever med utländsk bakgrund. Undersökningen har 

gjorts på två olika lärargrupper som skilde sig åt i både dess heterogenitet och storlek och 

resultat visar att den gruppen som var större och mer heterogen kunde se på eleverna ur fler 

perspektiv. I rapporten beskrivs att det i skolans styrdokument går att urskilja en syn på att 

skolan ska vara en plats som är en viktig del för mångkulturen. Skolan ses som ett viktigt 

forum för integration genom att elever med olika bakgrund på ett naturligt sätt möts. Genom 

mötena tror de att eleverna får en förståelse för varandra samt att deras fördomar minskar. Det 

Granstedt (2006) kunde urskilja från lärarnas samtal var att de pratade om mångkultur som 

något som är viktigt och bra för eleverna på skolan. Något som hon dock kritiserar är när både 

samhället och lärare endast talar gott om mångkultur och då undviker att  problematisera 

ämnet. Lärare upplever det som svårt att behandla problem eftersom de inte vill ge argument 

till invandrarfientliga grupper och det finns en osäkerhet kring om de kan belysa problem och 

samtidigt värna om det mångkulturella perspektivet. I samtal pratar lärarna om de utländska 

eleverna som en tillgång till skolan både för lärare och de etniskt svenska eleverna (Granstedt, 

2006). 

 

Yasemin Acar-Ciftci (2016) skriver i sin artikel om förskollärares syn angående modellen 

kritisk multikulturell utbildning. Enligt detta synsätt bör lärare tillhandahålla vissa 

kompetenser b.la. en medvetenhet och kunskap om kulturella komponenter samt att den 

kunskap ska finnas från många olika perspektiv. Resultaten av hennes analys visar att lärarna 

känner sig tillräckligt kompetenta inom de flesta kriterierna som de enligt detta synsätt bör ha 

men gällande kunskap och medvetenhet känner de sig inte lika säkra som lärare. Hon pekar 

genom hela sin artikel på den betydande roll lärare har för barns utveckling och att tiden på 

förskolan formar barns identitet. Av denna anledning trycker hon på vikten av att lärare 

besitter kunskap angående hur de ska arbeta med mångfald på ett sätt i förskolan så att alla 

barn ska känna sig inkluderade. Hon riktar fokus mot vikten av ett samhälle där skolan 

beaktar alla gruppers intressen och behov. Hon visar att det finns en ojämlikhet samt ett 

förtryck inom den sociala strukturen i samhället och hur den märks i förskolan och det arbete 

som förskollärare bedriver (Acar-Ciftci, 2016). 

 

Majoriteten av lärarna tillhör den dominerande kulturen och därmed blir följden att de inte vet 

hur de ska jobba med barn som inte tillhör den majoritetskulturen i samhället. Eftersom resten 
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av omgivningen, i form av föräldrar och andra barn på förskolan, tillhör den dominerande 

kulturen försvårar det för lärarna att ta ett individuellt ansvar gällande den diskriminering, de 

fördomar samt stereotyper som förekommer. Enligt henne behövs det göras en omformulering 

av det existerande utbildningssystemet för att skapa en kulturell mångfald. Detta görs genom 

att utmana den rådande ojämlikheten och promota åtkomst till en jämlik utbildning, höja 

prestationen av alla som studerar för att bli förskollärare och ge dem  en utbildning med en 

hög kvalitet samt ge dem möjligheten att bli kritiska och produktiva medlemmar av ett 

demokratiskt samhälle (Acar-Ciftci, 2016). 

 

3.2 En diskursiv debatt 
 

Tobias Davidsson (2010) har undersökt begreppet utanförskap utifrån ett diskursivt 

perspektiv. Han har valt att rikta sig till de riksdagspolitiska debatter som genomfördes 2003 

till 2006 och då valt att se vilka konnotationer som görs till begreppet utanförskap samt vilka 

andra ord som används i ett relaterat syfte till ordet. Han konstaterar att det inte finns någon 

tydlig definition av ordet utanförskap men att missbruk, kriminalitet och invandring är 

begrepp som inom den politiska debatten med största sannolikhet likställs med utanförskapet. 

Likställandet skapar en kategori av människor med vissa fastslagna karaktärsdrag. 

Kategoriserande av människor sker aldrig neutralt utan skapar olika grupper med olika värde, 

det skapar ett vi och ett dem. Davidsson pekar på det problematiska med att den stora mängd 

människor som finns i utanförskap i Sverige ges en subjektsposition som kännetecknas av 

passivitet, kyla och kriminalitet (ibid).   

 

3.3 Vad säger läroplanen 
 

I läroplanen finns det beskrivet vad som bör innefattas i en förskolas verksamhet. Miljön ska 

framförallt främja barnens utveckling av kunskaper och sunda värderingar. Den ska också 

förmedla en respekt för mänskliga rättigheter och de grundläggande demokratiska värderingar 

som det svenska samhället vilar på. Syftet är att förmedla en värdegrund kring hur vi bör vara 

gentemot varandra samt att alla människor är lika mycket värda. I skapandet av barnens 

värdegrund blir de vuxna i verksamheten viktiga förebilder för dem. Till följd av vårt alltmer 

internationaliserade samhälle är etnicitet och mångfald områden som behandlas i läroplanen. 

De nämner vikten av att barn ska förstå de värden som finns i en kulturell mångfald, där 
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förskolan beskrivs som en kulturell mötesplats och en arena att arbeta med detta på. 

Delaktighet i andra kulturer ska utveckla barnens förmåga att kunna leva sig in i andras 

situationer samt skapa en öppenhet och respekt gentemot människors olika levnadssätt 

(Skolverket, 2016). 

4. Teorier och begrepp 
 

4.1 Socialkonstruktionism  
 

Enligt ett socialkonstruktionistiskt perspektiv uppfattar och tolkar vi världen genom olika 

konstruktioner. Denna process sker genom sociala interaktioner som i slutändan leder till ett 

förgivettagande? kring det vi ser som vår verklighet. Det finns ingenting sedan innan som är 

förutbestämt utan våra tankar och beteende om vår verklighet skapas genom interaktion med 

andra. Det är genom människors handlingar som samhället ges en mening och därför är våra 

sociala konstruktioner förändringsbara och beroende av vilket sammanhang vi befinner oss i 

och vad våra intentioner är (Elmeroth, 2008). Tillsammans formar vi olika mentala 

representationer kring hur människor bör handla och det tänkandet skapar olika roller. 

Representationer av olika roller finns tillgängliga i samhället och innebörden av det blir att 

människor handlar så som de förväntas handla. Dessa kategorier finns inte utan existerar 

enbart för att människor handlar som om de var verkliga (ibid). Detta perspektiv innebär att vi 

inte bör ta något för givet utan att vi istället ska förhålla oss kritiska till vår omgivning och 

försöka se saker från ett annat perspektiv. Skapandet av dessa föreställningar blir även 

beroende av vårt språk då detta är en stor del av hur vi interagerar med varandra (ibid). I 

slutändan blir sociala konstruktioner och vårt gemensamma sätt att tolka världen det som styr 

vad vi anser är ett socialt problem och därmed var vi lägger vårt fokus (Mattson, 2010). 

 

4.2 Diskursteori 
 

I ett samhälle känner alla invånare till vad som får lov att sägas, vem som får tala om vad 

samt att det som får lov att sägas är beroende av situationen. Det rådande sättet som vi talar 

om ett visst ämne kallas för en diskurs. Diskurserna är i ständig rörelse och förändras över tid 

i takt med det rådande samhällets ideal. Genom olika samhällsprocesser samt institutioner 
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kontrolleras samt vidmakthålls diskurserna vilket gör att vad som anses vara sanning förlitar 

sig på de institutionella stödet. Sanningen förstärks samt förnyas av praktikerna men även 

inom bokpublicering och bibliotekssystem där ett urval görs kring vad som fungerar i den 

rådande sanningregimens diskurs. Det är sedan hur ett samhälle använder sig av kunskapen 

samt hur den distribueras och värdesätts som skapar en viss diskurs. Utbildningen är ett 

exempel på ett politiskt medel som kan upprätthålla och förändra olika diskurser och den 

makt och kunskap som den innehar (Foucault, 1971).  

 

En diskurs kan förklaras som ett specifikt sätt att prata och tänka om ett visst område, 

diskurser kan begränsas till en arbetsplats eller ske i större sammanhang som ett helt land. 

Begreppet används för att beskriva den process som leder till vissa former av yttrande. Enligt 

Foucault är diskurser förknippat till makt då sättet en pratar om t.ex. en viss grupp skapar en 

viss syn samt förhållningssätt till gruppen vilket i sin tur  kan innebära en negativ påverkan på 

denna. Begreppet används för att beskriva den process som leder till vissa former av yttrande. 

En diskurs och därmed sättet vi pratar på är kopplat till makt vilket i sin tur gör att det 

påverkar olika grupper och individers tillvaro, på så vis kan det skapa ett ojämlikt förhållande 

mellan grupper (Elmeroth, 2008). 

 

4.3 Etnocentrism 
 

Etniska fördomar är något som existerar hos alla människor då dessa hjälper oss att sortera 

och organisera den sociala verkligheten. Människor som ingår i samma kultur, nation eller 

grupp tenderar att kategorisera och uppfatta olika företeelser på ett likartat sätt. De 

gemensamma etniska fördomarna hjälper en grupp att separera sig från den andra som oftast 

associeras som annorlunda och med andra värderingar än den egna gruppen. Innebörden av 

detta blir att människor tenderar att tolka andra kulturer utifrån sin egna kultur och dess 

värderingar. Den egna kulturen blir central och normen vilket gör det svårt att se saker ur ett 

annat perspektiv. Ett sådant förhållningssätt kallas för etnocentrism (Elmeroth, 2008; 

Lahdenperä, 2001). Det etnocentriska förhållningssättet har formats under en lång tid genom 

historiska processer och är en del av vårt kulturarv. 

 

I Sverige finns en gemensam värdegrund som är baserad på en västerländsk och kristen 

tradition vilken styr vad vi anser vara det goda och rätta. Det skapas en nationell gemenskap 
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genom att en ser sina egna värderingar som självklara medan andra gruppers värderingar 

tenderar att nedvärderas, exempelvis katolikers och muslimers. Effekten av detta kan vara att 

vi blir fördomsfulla samt får svårt att se världen ur ett annat perspektiv än det vi är uppväxta 

med. För att bryta dessa normer krävs det att individen konfronteras med andra sätt att se på 

världen och därmed öka sin förståelse (Lahdenperä, 2001). 

 

4.4 Gruppers makt i förhållande till etnicitet  
  

I samhället skapas olika former av hierarkier bestående av grupper med överordnade och 

underordnade positioner. Gruppernas olika positionering innebär begränsningar för vissa och 

möjligheter för andra. De som tillhör den grupp med en överordnad position har en större 

möjlighet att bestämma över dagordningen i samhället. Resultatet blir att de frågor som den 

överordnade gruppen anser är av vikt är de som behandlas medan den underordnade gruppens 

intressen inte tas i lika stort beaktande. Den ojämna maktfördelning leder till ett 

ojämnt  handlingsutrymme och blir beroende av ens position (Elmeroth, 2008).  

 

Kategorisering av grupper sker på grund av samhällets för tillfället rådande inställning till 

dem och olika kategoriseringar innebär olika mycket makt. Elisabeth Elmeroth (2008) 

beskriver i sin bok Etnisk maktordning i skola och samhälle om skapandet av gruppen 

”svenskar”  och ”icke svenskar”. I boken beskriver hon hur vi tilldelar invandrare och deras 

barn en viss etnicitet som utgår från att de är annorlunda från oss. När vi utgår från det 

svenska blir de vi tilldelat kategorin ”icke svenskar” konstruerade som en motsats till det 

svenska, i detta kategoriserande sker även en fördelning av makt. I Sverige sker en 

uppdelning som är missgynnande för den “icke svenska” gruppen, etnicitet blir därmed en 

aspekt som påverkar ens maktposition. Den här processen kallar Elmeroth (2008) för etnisk 

maktfördelning. Skapande av kategoriseringar av grupper, och därmed skapandet av en 

maktfördelning, leder till en kontroll där olika grupper ges olika egenskaper. Egenskaperna 

används sedan för att rättfärdiga gruppens underordnade eller överordnade position och den 

maktfördelning som sker är beroende av den rådande diskursen.  

5. Metod 
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Uppsatsens syfte är att undersöka människors förståelse och samtal kring ett fenomen och 

följaktligen föreföll en kvalitativ metod mest lämplig. En kvalitativ metod är lämplig att 

använda sig av vid inhämtning av empiri vid önskan att kunna gå på djupet i människors 

tankar och åsikter kring olika fenomen. Det är också en användbar metod ifall en vill få 

åtkomst till människors tvetydiga inställningar eller självmotsägande beteenden (Halvorsen, 

1992). Den kvalitativa metoden tillåter en att vara flexibel genom hela arbetets gång eftersom 

det finns en möjlighet att anpassa arbetet utefter det material som samlas in. Detta blir svårare 

inom kvantitativ forskning då ens mål är mer kopplat till att kunna jämföra och skapa ett 

generaliserbart resultat och det blir då viktigare att hålla sig till den forskningsplan en har 

formulerat från början (Bryman, 2011). Att använda en kvalitativ metod ger en möjligheten 

att upptäcka detaljer samt fler nyanser av förskolepersonalens tankar kring etnicitet och 

mångfald, något en hade kunnat gå miste om vid en kvantitativ studie (ibid). Studien intresse 

låg i att få en inblick i hur förskolepersonal förstår och pratar om etnicitet och mångfald och 

då krävs det att en har fria händer då en sen innan inte kan förutspå vad som kommer att 

sägas. En mer strukturerad metod hade endast skapat begränsningar för studiens 

informationsinhämtande.  

 

Studien har designen Imrad, vilket innebär att istället för att slå samman resultat och analys i 

ett kommer resultatet att presenteras separat för att sedan använda sig av delar av den i 

analysen. Fördelen med användandet av Imrad är att empirin ges en egen del vilket ger den 

mer rättvisa och det blir även enklare för läsaren att förstå resultatet när den inte presenteras 

tillsammans med en annan del. Det kan upplevas som en enklare arbetsgång för forskaren 

eftersom en tillåts att skriva om en sak i taget varför det  inte blir  lika rörigt.    

 

5.1 Tillvägagångssätt  
 

5.1.1 Urval  

 

Urvalet i studien är målinriktad då intresset ligger i att undersöka en specifik grupps åsikter 

kring det valda ämnet. Urvalet har skett icke slumpmässigt vilket innebär att resultaten av 

studien inte kan nå statusen av en generaliserbar kunskap. Strävan inom kvalitativ forskning 

är dock inte samma som inom kvantitativ forskning, att skapa en generaliserbar kunskap, då 

fokus ligger på att hitta ett djup i empirin snarare än en bredd (Ryen, 2004). Urvalets omfång i 
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studien har av denna anledning inte behövt vara lika stort då det inte funnits ett fokus på att 

skapa ett generaliserbart resultat. Intresset fanns istället i strävan efter att försöka finna den 

enskilda intervjupersonens uppfattning kring forskningsfrågan (Ryen, 2004). Ett 

bekvämlighetsurval har använts i urvalsprocessen där det i en av kommunerna funnits en 

bekant till en av de som genomfört studien. Tillgången av en bekant i en av kommunerna 

användes för att finna intervjudeltagare, vilket underlättade processen att söka efter deltagare 

samt att planera in intervjutillfällen. En specifik vecka valdes för genomförandet av 

intervjuerna och därefter svarade de tilltänkta när de kunde delta. Alla tilltänkta intervjuer 

kunde genomföras vid utsatt tid. Fördelen med att använda sig av en kontakt var att det blev 

enklare att få personer att vilja delta i studien eftersom de kände personen som tillfrågade dem 

angående att delta i intervjun. På så vis blev undersökningen mer tidseffektiv (Bryman, 2011). 

Nackdelen med att använda en nära bekant till hjälp är att intervjupersonernas deltagande 

möjligen inte kommer från ett genuint intresse att delta utan från en känsla av att de borde 

ställa upp på grund av den befintliga relationen dem emellan. Det kan påverka sättet de pratar 

på ifall de inte litar helt på att den som genomför intervjun kommer behandla utsagorna enligt 

konfidentialitetsprincipen (ibid). Ens framtoning under intervjun kan påverkas av relationen 

som finns till kontaktpersonen då risken finns att en inte förhåller sig på ett objektivt sätt. 

Fördelarna väger dock upp för nackdelarna då det förenklar processen och gör den mer 

effektiv.  

 

I den andra kommunen där det inte fanns någon kontakt sedan tidigare genomfördes samtal 

till ett flertal förskolor för att finna förskolepedagoger som kunde tänkas vara intresserade av 

ett deltagande i en intervju. Processen var lång och det krävdes många samtal till olika 

förskolor där vissa tackade nej på grund av tidsbrist. Resultatet av kontaktandet blev att det 

tillslut fanns fyra personer på tre olika förskolor som var villiga att ställa upp på intervjuer. 

Endast tre av de fyra tilltänkta intervjuerna kunde genomföras då den ena intervjupersonen på 

grund av sjukdom inte var på plats när intervjun var inplanerad. Vid samtal om ombokning av 

intervjun visade det sig att hen var sjuk under en längre tid och detta gjorde att intervjun 

aldrig genomfördes. Trots en intervju mindre än tänkt ansågs det att materialet som redan var 

insamlat var tillräckligt för att besvara studiens frågeställning.  

 

Sammanlagt intervjuades sju personer varav fyra var från den kommun där förskolorna var 

homogena, och tre i den kommun där förskolorna var heterogena. I den homogena kommunen 
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intervjuades fyra förskolepedagoger på tre olika förskolor. I den heterogena kommunen 

intervjuades tre personer, två förskolepedagoger och en förskolechef, på två olika förskolor.  

 

5.1.2 Intervju 

 

För att få svar på frågeställningarna valdes kvalitativa intervjuer som metod eftersom de 

tillåter forskaren att vara öppen och flexibel under insamlingen av information samt är ett bra 

redskap för att ta del av  människors erfarenheter (Starrin & Renck, 1996). Studiens syfte är 

att undersöka hur förskolepersonal pratar och tänker kring etnicitet och mångfald och därför 

var det av vikt att kunna vara flexibla samt ha möjligheten att ställa öppna frågor för att få in 

en relevant empiri. Intervjuer är en vanlig metod inom kvalitativ forskning då det finns en 

tyngd på intervjupersonernas egna uppfattningar och synsätt. Fokuset med kvalitativa 

intervjuer ligger på att få tillgång till intervjupersonernas sätt att se på världen och inte att 

räkna antalet personer som ser en sak på samma sätt (Ryen, 2004). Genom att använda sig av 

kvalitativa intervjuer kan en enklare fånga upp och förstå det intervjupersonen anser är 

viktigt. Det gör att svaren kan bli mer fylliga och mer detaljerade än de svar som en hade fått 

vid till exempel en enkätundersökning, som är förutbestämd till sin form (Bryman, 2011). Det 

ger en möjlighet att gå på djupet snarare än på bredden, som är mer önskvärt vid en 

kvantitativ studie (Ryen, 2004).  

 

5.1.3 Intervjuguide 

 

Som stöd till genomförandet av intervjuerna skapades en semistrukturerad intervjuguide då 

dess struktur passade bäst till studiens syfte, som var att fånga intervjupersonernas 

erfarenheter (se bilaga 1). En halvstrukturerad intervjuguide utgår från att en skapar ett antal 

huvudfrågor och teman som ska tas upp under intervjun men vars ordningsföljd en ej behöver 

följa (Ryen, 2004). Det skapar möjligheten för en att vara flexibel under intervjuns gång samt 

att ställa följdfrågor, på så vis går en ej miste om intressanta fenomen som kan dyka upp 

under intervjun. Vid användandet av en allt för fast struktur kan interaktionen bli onaturlig 

och det blir då svårt att fånga intervjupersonens perspektiv (ibid). Att använda en 

ostrukturerad intervjuguide var inte heller ett alternativ på grund av brist av vana och därför 

kändes det tryggt att ha en mall att kunna luta sig mot. Dessutom var det bestämt att 

intervjuerna skulle genomföras ensamma och därför var det av vikt att det fanns frågor som 
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blev ställda vid alla intervjuer för att inte gå miste om viktiga fenomen samt för att få ett 

resultat som var relevant i koppling till forskningsfrågan (Ryen, 2004).  

 

Det var av betydelse att frågorna i intervjuguide skulle ha en öppen ansats då ledande frågor 

hade kunnat påverka intervjupersonernas svar. Det var även viktigt att det inte skulle skapas 

en miljö där intervjupersonerna skulle känna att det fanns ett rätt eller fel svar på frågorna, 

syftet var att få reda på deras uppriktiga svar och tankar kring de ämnen som diskuterades. 

Studien behandlar ett ämne som det finns en debatt kring i samhället och då kunde det finnas 

en vilja bland de intervjuade att svara “rätt” på de frågor som ställdes vilket i sin tur hade det 

kunnat innebära en förlust av deras egna åsikter. Det var något som fanns i åtanke under hela 

skapandeprocessen av intervjuguiden. Vid formulerandet av frågorna lades vikt vid att de 

skulle vara enkla att förstå samt att språket skulle vara vardagligt och inte för akademiskt och 

formellt med anledning av att de intervjuade utan större svårigheter skulle kunna förstå och 

svara på frågorna (Kvale, 1997).  

 

För att hitta passande frågor och ämnen hämtades inspiration från Skolverkets läroplan för 

förskolan (Skolverket, 2016). I den finns det en detaljerad beskrivning av hur förskolor bör 

jobba kring olika frågor, där inkluderat normer och mångfald. Från den kunde teman som 

ansågs höra till studiens syfte tas ut och dessa blev sedan utgångspunkten vid skapandet av 

frågor till intervjuguiden. De teman som togs fram var högtider, material, religion, normer, 

språk och samarbete med föräldrar.  

 

5.1.4 Genomförandet av intervjuerna 

 

Intervjuerna valdes att genomföras med en intervjuare närvarande istället för två eftersom att 

det finns en maktaspekt vid genomförande av intervjuer. För den deltagande kan intervjun 

innebära att de kan komma till att  dela med sig av saker som för dem är personligt, saker som 

de vanligen inte pratar om. Detta kan göra att de känner sig sårbara i en intervju (Starrin & 

Renck, 1996). Skulle det ha varit två personer som genomfört intervjun hade det kunnat leda 

till en ytterligare osäkerhet hos intervjupersonen då det kan upplevas som svårare att dela med 

sig för fler än för endast en person. Det är även en till person som hen ska knyta an till och 

skapa en slags relation till under intervjuns relativt korta tid, något som kan ta en del energi. 

En nackdel med att en uppdelning skedde var att trots att det fanns en intervjuguide kom 

intervjuerna att se ut på olika vis eftersom de som genomförde intervjuerna har olika 
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bakgrunder och olika personligheter, vilket gör att de finner olika saker mer eller mindre 

intressant. På grund av den öppna karaktär kvalitativa intervjuer har kan varje intervju komma 

att skilja sig åt markant trots att det är samma person som genomfört dem och det är därför 

inte säkert att det hade varit någon större skillnad om de hade gjort tillsammans (Starrin & 

Renck, 1996). För att det skulle vara smidigt för intervjupersonen samt att personen skulle 

känna sig trygg genomfördes alla intervjuer på förskolepersonalens arbetsplats. Att 

intervjupersonen känner sig avslappnad bidrar till att svaren på frågorna kan bli mer utförliga 

än om hen känner sig obekväm under samtalet (ibid).  

 

Intervjuerna inleddes med en fråga angående högtider eftersom frågan ansågs vara något 

samtliga i förskolepersonalen skulle kunna relatera till då en inom skolvärlden ofta 

uppmärksammar högtider av olika slag. Det gjordes för att intervjupersonerna skulle känna 

sig bekväma men också för att de inte skulle inleda intervjun men att försöka svara korrekt på 

våra frågor. Frågan inbjuder till att beskriva något som sker på förskolan samt hur de arbetar 

istället för att börja med en fråga som kräver mer eftertanke kring deras egna åsikter i ämnet. 

Att inleda intervjun på ett avslappnat sätt gör att intervjupersonen känner sig mer bekväm och 

då vågar öppna upp sig mer vilket är något som vi strävade efter med intervjuerna (Starrin & 

Renck, 1996). Alla intervjuer spelades in eftersom det ansågs vara det lämpligaste sättet då en 

dels vill kunna fokusera helhjärtat på intervjun utan att rikta fokus på att anteckna, samt att en 

inte vill missa någon del av intervjun vilket är möjligheten ifall en väljer att anteckna.  

 

5.1.5 Transkribering - hantering av data 

 

Att transkribera, dvs, skriva ut ens material i skrift, underlättar genom att en får ett material 

som är passande för att göra en analys på (Kvale, 1997). Transkribering är ofta tröttsamt och 

stressigt, därför gjordes valet att den som inte genomfört intervjun var den som fick i uppdrag 

att transkribera den. På så vis blev den andra personen också insatt i materialet samtidigt som 

det var till en fördel att transkriberingarna blev klara så snabbt som möjligt så att 

kodningsprocessen kunde inledas så snabbt som möjligt. Efter en genomförd transkribering av 

en intervju blev det tydligt att det var en fördel om det fanns en enighet kring hur 

transkriberingarna skulle genomföras, detta för att materialet senare skulle bli enklare att 

jämföra. Det beslutades då till exempel om för hur pauser skulle skrivas och vilka 

beteckningar intervjupersonen respektive intervjuaren skulle ha. Intervjupersonerna 

anonymiserades och benämndes istället som P1, P2.  
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5.1.6 Kodning 

 

Kodning beskriver Håkan Jönsson (2010) som ett sätt för forskaren att strukturera sitt material 

samt finna mönster och samband. Kodningen inleddes med en genomläsning av de utskrivna 

intervjuerna och samtidigt diskuterades tänkbara kodningsteman. Därefter gjordes en 

utgallring där de teman som ansågs vara mest förankrade med studiens syfte samt de som 

förekom mest frekvent var de som behölls. De teman var: vad som görs och vad som inte görs 

kopplat till etnicitet, värdeladdade ord, vad förskolepersonalen anser är viktigt samt 

avaktualisering vs. aktualisering. Temat arbetet med etnicitet innefattar vad 

förskolepersonalen beskriver vad de gör samt vad de inte gör kopplat till etnicitet. I detta 

inkluderades ifall de jobbar med religion, uppmärksammar olika högtider samt ifall de har 

mångkulturellt material t.ex. i böcker, sånger och pyssel. Värdeladdade ord var något ett 

flertal gånger dök upp under läsningens gång. Det fanns återkommande ord som upplevdes ge 

en insyn i intervjupersonens syn och tankar kring studiens syfte. Exempelvis att de använde 

ordet känsligt mycket när de pratade om deras arbete med religion. Avaktualisering vs. 

aktualisering var ett tema som fanns då vi märkte att deras förklaringar till vad de arbetade 

med respektive inte arbetade med var beroende av barngruppens sammansättning. Vad 

förskolepersonalen ansåg var viktigt återkom i samtliga intervjuer och blev därför till ett tema.  

 

Kodningen genomfördes manuellt med hjälp av färgpennor där varje tema gavs en färg. Till 

en början genomfördes kodningen separat och sedan gjordes en genomgång av materialet 

tillsammans. Vid genomgången av det kodade materialet upptäcktes ett nytt tema, viktigt, som 

det ansågs finnas mer material om samt var mer relevant än det tidigare valda, som var vi vs. 

dem. Därför valdes det sistnämnda temat bort innan analysen påbörjades. För att skapa klarhet 

kring definitionen av de olika teman gjordes till en början mindmaps där olika delar som 

passade in under respektive tema togs ut. En svårighet med kvalitativ analys är att få fram 

intervjupersonens verklighetsuppfattning och denne måste kunna känna igen sig de tolkningar 

som görs (Halvorsen, 1992). Därför har det funnits en noggrannhet med att diskutera om de 

saker som uppfattar faktiskt är något som står i materialet. 

 

5.2 Metodens tillförlitlighet 
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Vid kvantitativ forskning är begreppen reliabilitet och validitet av stor relevans för skapandet 

av en trovärdig studie men de är svårare att förhålla sig till vid en kvalitativ studie. Den 

kvalitativa forskningen är mer intresserad av undersöka olika sociala fenomen vilket inte är 

något som går att mäta i siffror (Bryman, 2011).  

 

Validitet används för att se om forskaren mäter det den avser att mäta eller förhåller sig sann 

till de intressen de säger att den ska undersöka. För att validiteten ska hålla genom arbetet 

måste forskaren förhålla sig kritisk genom arbetet process  samt vara tydlig med vad det är 

hen vill undersöka (Kvale, 1997). För att styrka validiteten är metoddelen skriven på ett 

noggrant sätt där tillvägagångssättet beskrivs stegvis. Många gånger har materialet bearbetats 

samt att innehållets relevans till syftet har säkerställts för, det gjordes som en försäkring kring 

att studien undersökte de ämne som valts. 

 

Reliabilitet används för att se hur pålitlig en studie är samt ifall den är replikerbar. Det är svårt 

att replikera en kvalitativ studie då den styrs mer av forskarens intresse som kan variera under 

forskningens gång. Vi är alla individer med olika intressen som påverkar och präglar ens 

arbete. Då ens studieobjekt dessutom är människor kan en aldrig förutse vad de kommer att 

svara (Halvorsen, 1992). Ett sätt att styrka reliabiliteten i en kvalitativ studie är att göra en 

korrekt utskrivning av ens material, det kan nås genom att till exempel transkribera en 

intervju mer än en gång eller av två olika personer. Studien genomfördes under en tidspress 

som gjorde att det inte fanns en möjlighet till detta men det gjordes dock flera noggranna 

genomgångar av det kodade materialet tillsammans för att se om kodningsteman uppfattats på 

ett liknande sätt.  

 

5.3 Etik 
 

Inom kvalitativ forskning är det viktigt att vara väl införstådd i de forskningsetiska 

principerna eftersom en ofta kommer i kontakt med människor. Ett reflexivt förhållningssätt 

är därför något som är eftersträvansvärt genom hela processen. I denna studie har intervjuer 

använts som metod vid införskaffande av empiri, oförsiktighet vid dessa kan innebära 

negativa konsekvenser för deltagarna som intervjuats. För att säkerställa att forskning sker på 

ett korrekt sätt har Vetenskapsrådet framställt en forskningsetisk guide med bland annat fyra 
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grundläggande principer som har funnits med i bakhuvudet under studiens gång 

(Vetenskapsrådet, 1990).  

 

Informationskravet bygger på att de som väljer att delta i en studie ska få väsentlig 

information innan de bestämmer sig för att delta. Det är viktigt att de är fullt inbegripna med 

vad de ställer upp på innan genomförandet så att de senare inte ska känna sig lurade eller få 

känslan av att de ställt upp i en intervju som handlar om något annat än det som informerats 

om (Bryman, 2011; Vetenskapsrådet, 1990). För att uppfylla detta krav har de genomförda 

samtalen inletts med en presentation. I presentationen har det informerats om att personen 

som ringer är en socionomstudent som för tillfället skriver sin kandidatuppsats och därför 

söker efter personer att intervjua. Information om studiens huvudsakliga syfte samt under hur 

lång tid intervjun kommer att pågå har även förmedlats. Senare vid intervjutillfället har det 

tydligt meddelats att deltagandet är frivilligt samt att de inte behöver svara på de frågor som 

de upplever som obekväma. Det har även förklarats att deras deltagande är anonymt och att de 

kommer att avidentifieras i uppsatsen. De uppgifter som införskaffas under intervjun kommer 

att behandlas enligt konfidentialitetskravet vilket innebär att deras utsagor endast kommer 

användas i ett forskningssyfte och inte i något annat sammanhang (Vetenskapsrådet, 1990). 

 

Det nämns i Vetenskapsrådets guide att en bör beakta konsekvenser för 

undersökningsdeltagarna, de kortsiktiga samt långsiktiga. Det är svårt att veta innan en 

genomförd studie vad som kan komma att tänkas påverka de medverkande (Vetenskapsrådet, 

1990). Därför är intervjuguiden utformad på ett sätt så att intervjupersonerna inte ska känna 

sig förhörda. Det går inte helt styra deras tankar och känslor efter en genomförd intervju. Det 

kan hända att de kommer till insikt kring saker de borde förändra, detta kan i viss mån vara 

bra, men det är viktigt att de inte lämnar intervjun med en känsla av att de inte är tillräckligt 

bra i sitt arbete. För att undvika detta har det informerats om att i studien är en ute efter deras 

tankar samt att det inte finns något rätt eller fel svar på frågorna. Frågorna som ställdes var av 

denna anledning öppna i sin karaktär.  

 

5.4 Arbetsfördelning 
 

Vi har genomgående arbetat tillsammans vid skrivandet av uppsatsen. Några mindre 

uppdelningar har gjorts vid skrivning av kunskapsläget samt vid transkriberingen. Vi har dock 
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gått igenom materialet gemensamt ett flertal gånger och näst intill alla ändringar har gjorts 

tillsammans. 

6. Resultat och analys 
 

6.1 Resultat 
 

6.1.1 Vad görs på förskolan kopplat till etnicitet,  och vad görs inte?  

 

I intervjuerna framgår det att etnicitet och mångfald är något som förskolepersonalen är 

medvetna om att de bör jobba med. Många nämner läroplanen och att det i den står att det 

mångfald och etnicitet är två ämnen som ska inbegripas i arbetet på skolor och förskolor.  

 

Likabehandlingsarbetet och allas lika värde, att alla är lika betydelsefulla jobbar vi ju 

väldigt mycket med, men det säger ju vår läroplan. (P7) 

 

Alltså de svenska högtiderna jobbar vi ju utifrån, eftersom det står i läroplanen. (P2) 

 

Resultatet från de homogena förskolorna visar på att de uppmärksammar vad de benämner 

som de svenska eller kristna högtiderna, där inkluderas påsk, jul och midsommar. Detta är 

något som de jobbar aktivt med men försöker att fokusera mest på traditioner där de 

inkluderar pyssel och lek snarare än det som går att koppla till religion. De anser alla att de 

bör jobba med andra högtider och traditioner som inte är svenska, och de har även idéer kring 

hur detta kan genomföra i förskolan samt uttrycker en vilja till att göra detta. Ett varierat 

material är även något som personalen anser är betydelsefullt men de som jobbar på de 

homogena förskolorna säger att de har svårt att få tillgång till i deras område. Materialet 

varierar förskolorna emellan beroende av barngruppens sammansättning. Intervjupersonerna 

säger att de har böcker och appar på olika språk medan andra har inte ansett att det funnits 

samma behov då de inte haft barn med ett annat modersmål. I en liten utsträckning sker det att 

de sjunger sånger på andra språk än svenska men det är inte vanligt så förekommande. På en 

av förskolorna har de två barn med ett annat modersmål och har därför använt sig av vissa ord 

på deras språk. Återkommande svar från samtliga vid frågan om de arbetar med andra 
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kulturer än de svenska är att de gör det för lite. I citatet nedan berättar intervjupersonen hur 

diskussionerna förs kring högtider.  

 

Ja det gör vi och här är det väldigt traditionellt, hur man jobbar över högtider, om 

kring högtider. Ehm...vi firar dem kan man säga, de kristna högtiderna. (P4) 

 

Ja det tycker jag, och jag tänker också att vi är alldeles för dåliga på att kanske ha, det 

pratar de mycket om här, att erbjuda en mer mångfacetterad. Det blir lätt att det blir 

det vi gör i Sverige och det man är uppvuxen med själv, och det gör vi, utan att tänka 

på, och det har vi pratat om. Att vi kanske ska fira högtider, även om vi inte har barn 

här som är från andra länder, att vi har enbart barn med svenska föräldrar, nån 

förälder från ett annat land men att man då skulle hitta högtider som de firar eller 

kanske hitta en högtid även om vi inte har barn härifrån som firar den för att visa att 

det gör man i de länderna. (P3) 

 

Religion är inget som intervjupersonerna säger att de arbetar kontinuerligt med eller har något 

bra system för. Matematik, naturvetenskap och språk är något de istället använder sig mer av i 

arbetet med barnen. Förklaringarna till varför de inte arbetar mer med religion är dels att 

barnen är för unga, att de i personalen har för lite kunskap i området samt att det är ett 

känsligt ämne att tala om. Samtliga av de intervjuade säger att de diskuterar ämnet etnicitet 

och hur de kan arbeta mer kring det bland kollegorna.  

 

Vad som kan urskiljas av svaren från intervjupersonerna på de heterogena förskolorna är att 

arbetet med etnicitet blir en mer naturlig del av deras dagliga verksamhet. Här använder de sig 

framförallt av den kultur som finns representerad bland barnen på förskolan. Detta görs 

genom olika former av samarbete mellan personal, barn och föräldrar där de kommunicerar 

öppet kring dessa frågor. De använder sig även av de kulturer och språk som finns 

representerade bland de i personalstyrkan då de inte består av en homogen grupp. På en 

förskola brukar de till exempel anordna en sommarfest där vissa av föräldrarna tar med sig 

mat som är traditionellt för deras hemland. De har även haft ett tema om världen då 

föräldrarna kunde komma och berätta om sitt hemland samt visa bilder och filmer.  

 

Sen är det, vi är ju en väldigt mångkulturell förskola här att även med pedagoger som 

har ett annat modersmål, så här kan vi liksom vid matbordet sitta och “vad heter 
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gurka på ditt språk” och säger någon “åh ja på mitt språk heter det så” och och då kan 

även barnen vi de andra bordet. Nu säger ju barnen här när vi får gurka så säger de 

inte gurka utan de säger typ på många olika språk. Så att barnen hör ju många olika 

språk hela tiden. Det är grekiska, bosniska, serbiska, engelska. (P6) 

 

Något de bygger sitt arbete på är samtal med barnen. Här pratar förskolepersonalen om de 

olikheter som finns i barngruppen kring hur barnen gör där hemma, det kan till exempel 

handla om hur de firar högtider samt mat och språkskillnader. De undviker att prata om 

religiösa aspekter utav olika kulturer utan fokuserar istället på andra delar av det. En stor del 

av kommunikationen med barnen sker kring måltiderna då de är samlade.  

 

På de heterogena förskolorna använder de sig av böcker på olika språk och det finns även en 

möjlighet för barnens föräldrar att låna med sig böcker hem. Förskolepersonalen säger att de 

försöker tänka till vid val av böcker att så att de representerar olika kulturer. Ibland tar de 

hjälp av föräldrarna vid val av böcker för att översättningen samt innehållet ska vara korrekt.  

 

Med kartan som grund kan man visa på att det ser olika ut. Just nu är där jättevarmt, 

just där är det väldigt kallt, det är konstigt. (P5) 

 

6.1.2 Faktorer som aktualiserar arbetet med etnicitet  

 

Och sen så är det ju så är det ju så att som jag sa innan det är ju nästan alla barn har 

ju, är ju födda i Sverige och har svenska föräldrar som är ju födda i Sverige och så, så 

att, det blir ju inte lika aktuellt då som om man har en barngrupp som är där, 

nationaliteter är väldigt spridda så. (P1) 

 

De har inte, dom bygger inte sitt liv på religionen på samma sätt föräldrarna här. Så 

det är lite var man jobbar, vilka barn du jobbar med (P2) 

 

En tendens som finns på förskolorna är att aktualisera arbetet kring etnicitet beroende på 

barngruppens sammansättning. Det används både som ett argument till varför de arbetar med 

det samt till varför de inte arbetar med det. På de förskolor vars barngrupp är mer homogen 

benämns detta flera gånger som en anledning till varför de inte arbetar mer med olika 

kulturer. De menar att det arbetet sker naturligt ifall en förskola  har barn från olika kulturer 
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men att det arbetet inte är lika självklart ifall barngruppen är homogen.  De beskriver det som 

svårt att få in det naturligt i sin verksamhet på grund av att de till största del har etniskt 

svenska barn, detta är något de säger att de är medvetna om att de borde förbättra. Vid flera 

olika tillfällen har personalen beskrivit att de har börjat att arbeta med ett visst språk på grund 

av att de har barn med ett annat modersmål. De intervjuade nämner att det har börjat 

arabisktalande barn på förskolan och därför behöver de material på andra språk än svenska.  

 

Vissa barn kanske möts mer av just religion då och här just i vår barngrupp så är det 

väldigt, det är inte så många barn från andra länder och då blir det inte heller lika 

påtagligt, jag vet att när jag jobbade i **, då var det en liten annan grej. (P1) 

 

Flera av intervjupersonerna som arbetar med den homogena barngruppen har tidigare varit på 

en förskola där det var ett större mångfald och de beskriver arbetet där som annorlunda. De 

alla talar om att med en heterogen barngrupp blir arbetet med etnicitet aktualiserat, ofta i 

samband med att barn ska känna sig inkluderade. Här menar de att arbeta med språk är en 

viktig del för att alla barn ska känna sig inkluderade, något som inte blir lika aktuellt i en 

etnisk svensk barngrupp. Arbetet med etnicitet på de heterogena förskolorna beskrivs som 

som en självklarhet på grund av barngruppens sammansättning. Det blir aktuellt eftersom att 

de vill att alla barn ska känna sig inkluderade och de vill inte att det ska ske någon 

särskiljning. Arbetet med detta blir aktuellt för att alla ska känna sig sedda och hörda där de 

prioriterar ett gott samarbete med föräldrarna. Att prata om andra språk, mattraditioner och 

högtider blir aktuellt på grund av den heterogena barngruppen.  

 

Ett genomgående resultat på de heterogena förskolorna är att de arbetar med de kulturer som 

finns representerat i gruppen, personalstyrkan inkluderad. Detta märks genom hur de pratar 

om projekt som vuxit fram på grund av barngruppen, ett exempel är ett med världen. Här 

väljer förskolepersonalen de länder som finns representerade i barngruppen. Vid frågan om de 

använder sig av ett varierat material, där vi gav exemplet ifall det finns någon karaktär med 

slöja i böckerna svarade personal att det för tillfället inte har det. Det är något som de inte 

tänkt som relevant eftersom ingen av barnens föräldrar bär slöja. Det blir ett tydligt att de 

alltid utgår ifrån barngruppen vid valet om vad de ska arbeta med kring etnicitet.   

 

Så nej, vi har nog ingen förälder som jag vet alls nu som har slöja så det är inget som 

vi har diskuterat just nu. (P5) 
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Diskussionerna kring kultur blir aktuella i verksamheten på grund av de möten de har med 

föräldrar från olika kulturer. Vid nya situationer blir det diskussioner personalen sinsemellan 

om hur de på bästa sätt kan vara tillmötesgående och få folk att känna sig bekväma. Därför 

förs det en ständig dialog kring etnicitet och bemötande på dessa förskolor vilket inte sker lika 

naturligt på förskolorna med en homogen barngrupp. 

 

6.1.3 En värdeladdad argumentation 

 

För det är ju känsligt, religion är inte känsligt för mig men många identifierar ju sig 

med sin religion och då är det känsligt om man man tolkar det fel. Om man inte har 

all fakta, det är inte lika känsligt om man pratar om rymden om man på något sätt och 

det är ju synd att det är så väldigt laddat för det borde ju kunna pratas om som vilket 

ämne som helst men jag upplever att det är lite laddat. (P4) 

 

På de homogena förskolorna används värdeladdade ord och argumentering vid samtal om 

deras inställning till arbete med etnicitet och mångfald. Ett ord som förekom frekvent var 

känsligt som användes i samband med samtal om deras syn på att arbeta i förskolan med 

etnicitet. Det fanns en osäkerhet kring hur de på ett lämpligt sätt skulle jobba med etnicitet då 

de inte ville göra någon obekväm genom feltolkningar eller att nämna något för mycket eller 

för lite. När de pratar om att det är känsligt refererar de ofta till svenska traditioner där det kan 

vara känsligt för föräldrarna som inte vill att deras barn ska fira dessa. De uttrycker att de 

själva har förmågan att skilja på religion och tradition där de använder kyrkan som ett 

exempel dit de går för att det är trevligt och inte av religiösa skäl. Rädslan för att göra fel 

finns konstant med förskolepersonalen och därför pratas det om som känsligt. De påtalar 

också att det är svårt att enas om hur de ska arbeta kring högtider samt vilka som ska firas 

eftersom det är känsligt. Ordet laddat används i samma syfte som ordet känsligt. Det märks att 

diskussionerna blir värdeladdade eftersom de kopplar det till en pågående samhällsdebatt som 

finns i Sverige.  

 

Men jag tänker det viktiga är ju, alltså nu om, för religion är ett känsligt ämne, så är 

det. Om man tänker nu på alla diskussioner med skolavslutningar som inte får vara i 

kyrkor längre, att de, att man inte får sjunga vissa sånger längre. Och så kan ma då 

själv tycka att åh den psalmen, till exempel den blomstertid nu kommer det är en 
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psalm och åh jag blir helt rörd när jag hör den för jag tänker på mina 

barndomsminnen när jag gick  skolan och jag kopplar inte det till en kyrka, en gud 

och en religion utan jag kopplar det till en sång och därför kan jag tycka hur kan du 

tycka att man inte ska sjunga den, men vissa tycker det så det är ett väldigt känsligt 

ämne. (P3) 

 

Förskolepersonalen på de homogena förskolorna pratar mycket om skillnader och använder 

sig då av ord som krock. Ordet används för att förklara skillnader i synen på barnuppfostran 

samt kring olika värderingar, dessa skillnader menar de kan leda till missförstånd på grund av 

olika synsätt i olika kulturer. Fokus läggs ofta på att uppmärksamma de skillnader som finns 

och hur de kan arbeta med dessa. Här går det att urskilja en osäkerhet på grund av de val av 

ord de använder sig när de pratar om barnuppfostran. De pekar på vikten av att arbeta utifrån 

den värdegrund som förskolan står för samtidigt som de vill visa hänsyn till föräldrarnas syn 

på barnuppfostran.  

 

Det är just det att vi i förskolan har, att vi ju har vårt sätt att se på barnuppfostran och 

värderingar och normer vi ska lära barnen. Och att dom värderingarna och normerna 

kan ibland, och till viss del, krocka med andra kulturers sätt att se på barnuppfostran. 

(P1) 

 

Personalen på de heterogena förskolorna använder sig inte av värdeladdade ord i samma 

utsträckning när de pratar om etnicitet. När de pratar om deras arbete med etnicitet 

exempelvis högtider och språk så använder de aldrig att arbetet med olika kulturer skulle vara 

känsligt. Istället pratar de om det som spännande och intressant och problemen står inte i 

fokus. De går inte att urskilja samma försiktighet kring samtal om deras arbete med etnicitet 

utan det förefaller sig ske på ett naturligt sätt.  

 

6.1.4 Det här är viktigt enligt förskolepersonalen 

 

Men jag tänker ju att om barn tidigt möts av att det finns olika kulturer och att det 

finns olika människor från olika länder och att det finns att vi alla är liksom lika men 

att det ändå finns vissa skillnader, alltså, vi tänker på olika sätt men att det ena inte 

behöver vara fel och det andra behöver vara rätt, eeeh, det tro jag är nyttigt. (P1) 
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Arbete med etnicitet och mångfald är något samtliga av de intervjuade anser är viktigt för 

barnen. Detta är ett återkommande tema i intervjuerna där de alla dessutom menar på att de 

bör jobba mer med det samt att det alltid finns saker att förbättra. En bra grund till fortsatt 

förbättring av arbetet med etnicitet och mångfald är enligt dem att följa läroplanen i sitt 

arbetet eftersom där står vilka områden som  bör beröras i förskolan.  

 

När de pratar om varför de anser att arbetet med etnicitet och mångfald är viktigt refererar de 

till hur det svenska samhället ser ut idag. De menar att i och med den globaliserade världen 

har Sverige blivit ett mångkulturellt land där folk har olika sätt att leva på och tro. Eftersom 

förskolebarnen är en del av detta samhället tycker de att det är viktigt att de får en förståelse 

och acceptans för olikheter. Som ett resultat av barnens olika bakgrunder får barnen på de 

heterogena förskolorna tidigt ta del av olika kulturer vilket förskolepersonalen anser gynna 

barnen. Förskolepersonalen säger att eftersom barnen dagligen möts av olika kulturer så blir 

det naturligt och inget de skulle ifrågasätta. Dessa grundläggande värderingar tror personalen 

är betydelsefulla för barnen när de senare börjar skolan. Personalen på de homogena 

förskolorna är medvetna om bristen på mångfald där de arbetar, även de anser att det är bra 

för barn att möta olika kulturer tidigt då detta de menar på att de oundvikligen kommer att 

möta senare i samhället.  

 

På något sätt är det här man sätter grunden för barnen, till barnen, vad som är, vad 

som är okej. Och jag tänker även att hur man är mot varandra, hela den biten men 

allting som barnen upplever nu, tror jag har så mycket att göra med hur barn och hur 

de blir sen, och vilka värderingar de får. Jag tror det är här man lägger grunden. (P3) 

 

Citatet sammanfattar vad många uttryckt under intervjuerna. De menar att det är på förskolan 

som grunden för barns värderingar läggs  kring hur vi ska behandla varandra. Att de lär barn 

att alla människor är lika mycket värda oavsett bakgrund anser förskolepersonalen är 

essentiellt. De säger att när barnen är yngre är de ofta väldigt öppna och därför är det bra att 

börja när barnen är små för att de ska få en stor acceptans när de är äldre.  

 

Intervjupersonerna på de heterogena förskolorna trycker på vikten av att det ska vara en 

öppen miljö på förskolan. Här nämner de vikten av att förskolan ska vara inbjudande där alla 

ska känna sig välkomna, där en god kommunikation är det främsta redskapet. De vill att alla 
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föräldrar, barn och pedagoger ska känna att de tar sig tid och lyssnar på dem samt att de kan 

uttrycka sina åsikter.  

 

Det är bemötandet, förståelsen eh att man tar sig den där den där extra tiden att man 

är välkomnande och att man också visar att generellt liksom att alla människor är 

viktiga och att alla har någonting och erbjuda och att alla är lika viktiga (P6) 

 

Intervjupersonerna på de homogena förskolorna anser att det är viktigt att jobba med etnicitet 

och trycker på vikten att barn i tidig ålder får se och uppleva olikheter. Detta för att få en 

uppfattning om hur samhället i stort ser ut och inte endast som i deras kommun, som 

intervjupersonerna beskriver som väldigt homogen. För att utveckla arbetet kring etnicitet och 

mångfald anser intervjupersonerna att det är viktigt att diskutera dessa frågor i deras arbetslag. 

Genom att föra en diskussion kring det i arbetslaget tror de att de kan hjälpa varandra genom 

att använda sig av varandras förförståelse och ha en fortsatt diskussion kring ämnet.  

 

6.2 Analys 
 

Något som upptäcktes under studien var det faktum att det sätt förskolepersonalen pratade om 

etnicitet och mångfald kan ha påverkats av den miljö som studien genomfördes i. Det gick att 

urskilja en försiktighet kring hur de pratade om ämnet och de upplevdes som att de delvis 

anpassade sitt sätt att prata enligt vad som är mest politiskt korrekt. Det är mycket möjligt att 

deras interna samtalsklimat ser ut på ett annat sätt och resultatet vid en observationsstudie 

hade kunnat komma att skilja sig markant från det resultat som presenteras i studien.  

 

6.2.1 Vad görs på förskolan kopplat till etnicitet, och vad görs inte?  

 

Det som förskolepersonalen väljer att arbeta med kopplat till etnicitet blir beroende av 

personalens egna maktposition. Utifrån begreppet etnisk maktordning så har olika grupper i 

samhället olika mycket makt att påverka var fokus hamnar i olika frågor (Elmeroth, 2008). I 

Sverige blir den överordnade gruppen de som är etniskt svenska och bland de som intervjuats 

från de homogena förskolorna är det den grupp som majoriteten av personalen tillhör. Deras 

tillhörighet till den överordnade gruppen märks genom att det påverkar de val de gör kring 

vad de väljer att uppmärksamma i sitt arbete. Resultatet visade på att de framförallt väljer att 
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att uppmärksamma de svenska, och då oftast de kristna högtiderna. Det är traditionerna som 

de själva har ett förhållande till som de dels är bekväma att arbeta med men även som de 

tycker är viktigt. Det blir den dominerande gruppen som i slutändan har sista ordet i vad som 

ska göras. Innebörden av detta blir att de inte prioriterar arbete med andra kulturer och 

traditioner.  

 

Acar-Ciftcis (2016) forskningsresultat visar på att lärare har svårigheter att arbeta med barn 

som inte tillhör den dominerande kulturen, vilket delvis beror på att de i deras utbildning får 

lära sig att alla barn ska behandlas lika. En bidragande faktor till att lärare inte tar något 

individuellt ansvar kring frågor om diskriminering, fördomar och stereotyper i skolor och 

samhället beror på att majoriteten av deras omgivning består av föräldrar, kollegor, studenter 

och en administration som tillhör den dominanta kulturen. Det hon framhåller i sin artikel är 

ett fenomen som går att urskilja även i vårt resultat, då framförallt bland personalen som 

jobbar på de homogena förskolorna. Det märks att det inte finns några påtryckningar från 

deras omgivning att de borde arbeta mer med andra kulturer utan detta förblir något som de 

diskuterar ibland arbetsgrupperna emellan. Trots diskussioner om arbete med etnicitet och 

mångfald är det inget som är vanligt förekommande, detta tyder på att arbetet med det inte är 

högprioriterat. De väljer att arbeta med de områdena som de anser är mest aktuella och som 

de känner sig säkrast i.  

 

Vad de jobbar med på förskolorna går även att tolka ur ett etnocentristiskt perspektiv. Utifrån 

detta perspektiv blir avgörande faktorer för deras arbete deras egna kulturella tillhörighet. 

Enligt etnocentrism blir den egna kulturen, dess värderingar samt normer det en utgår ifrån 

vid jämförelser med andra kulturer (Lahdenperä, 2001). Sverige är präglat av en 

västerländsk  och kristen tradition vilket blir den kategorin som vi identifierar oss med. I 

resultatet kan en se att detta i hög grad påverkar förskolepersonalens arbete, detta var tydligast 

på de homogena förskolorna. På de heterogena förskolorna däremot bestod inte majoriteten av 

personalstyrkan av etniska svenskar. Personalgruppen bestod av personer med en mer 

varierad etnicitet, det fanns därför en tillgång till olika språk samt olika kulturer i 

arbetsgruppen. Det gick att se att deras arbete skiljde sig från hur de arbetade på de homogena 

förskolorna. De drog nytta av personalen samt barngruppens variation och de olika kunskaper 

de besatt och detta möjliggjordes för att det inte var en lika tydlig etniskt svensk majoritet på 

förskolan. Enligt det etnocentristiska perspektivet krävs det för att du ska kunna skapa dig en 

förståelse kring andra och se saker från andra perspektiv än din egna, att du möter och får ta 
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del av andra kulturer än den du själv tillhör (Lahdenperä, 2001). Det sker inte på ett naturligt 

sätt på de homogena förskolorna eftersom både personalgruppen och barngruppen utgörs av 

en homogen grupp, där de inte får möjligheten på samma sätt som på de heterogena 

förskolorna att ta del av andra kulturer.  

 

6.2.2 Faktorer som aktualiserar arbetet med etnicitet 

 

Det fanns en stark tendens på förskolorna att aktualisera samt avaktualisera arbetet beroende 

på barngruppen och det användes även som en ursäkt till varför de inte jobbade mer med 

etnicitet. Deras arbetssätt kan förklaras utifrån begreppet etnocentrism där ens egna kulturella 

tillhörighet är det en utgår ifrån i sitt arbete. På de homogena förskolorna delar personalen 

samma kultur som förskolebarnen, det är även den kultur de känner sig mest väl förtrogna 

med. Etnocentrism innebär att ens egna kultur är den norm som följs. Innebörden av det blir 

att de inte tar initiativ till att arbeta med andra kulturer eftersom deras egna anses vara 

tillräcklig (Elmeroth, 2008). De ser egenvärdet i att jobba med andra kulturer och tycker att 

det är viktigt men gör inte det eftersom de känner att de inte inte har förmågan att jobba med 

det på ett lämpligt sätt. De fall där personalen dock jobbar med andra kulturer är vid de 

tillfällen när det fanns barn som tillhörde en annan kultur där det ansåg att det var viktigt att 

jobba med det av inkluderingsskäl. 

 

Skapandet av en arbetskultur och vilka frågor som aktualiseras är beroende av sammanhanget 

(Mattson, 2010). Intervjupersonerna som arbetar på de homogena förskolorna berättar att 

kommunen de jobbar i inte är mångkulturell. Det blir av den anledningen inte aktuellt för 

kommunen, förskolepersonalen eller biblioteket i deras närområde att aktivt arbeta för att ta in 

en mer varierad litteratur med fokus på mångfald. Förutsättningarna i kommunen förenklar 

inte arbetet med etnicitet och mångfald och därmed blir förskolepersonalens arbete med det 

försvårat. Ett exempel när de själva har fått ta ett större ansvar är kring frågan om litteratur, 

där de dels påpekar att det inte finns medel för att ta in  ny litteratur samtidigt som biblioteket 

inte tar ansvar för att göra det. Här nämner de att arbetet med etnicitet blir mer aktuellt i den 

kommunen de arbetat i tidigare där då menar att det finns ett större behov av att arbeta med 

det där och att de även har tillgång till ett större utbud av material som är mer varierat. De 

menar att det är en kommun där de prioriterar arbetet med etnicitet och mångfald och därför 

läggs det mer resurser på det. Vad en arbetsgrupp prioriterar i sitt arbete är också en slags 

social konstruktion, i en arbetsgruppen finns det olika roller som de förväntas leva upp till och 
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som påverkar vad de arbetar med. De finns möjligen inte lika starka påtryckningar från högre 

instanser att de bör arbeta med dessa frågor. Det blir tydligt att hur aktuellt arbetet med 

etnicitet är skiljer sig åt kommuner emellan.  

 

Det skapas en tydlig konstruktion kring var arbetet med etnicitet är viktigast, där de gör 

tydliga åtskillnaden på hur de själva har det och hur det fungerar i den kommunen som de 

arbetat i tidigare. Denna konstruktion reproduceras genom kommunen sammansättning och 

kultur där det inte sker några större förändringar. I ett scenario där barngruppen 

hade  förändras i sin sammansättning hade förmodligen deras arbete gjort lika så. Samma 

konstruktion kring att aktualisering av arbetet med mångfald är beroende av barngruppens 

sammansättning finns bland personalen på de heterogena förskolorna. I den kommunen finns 

det dock andra förutsättningar och en större erfarenhet av att jobba kring mångfald. Förenklat 

kan det sägas att de  anser att arbeta med etnicitet är viktigt för alla barn men i praktiken 

aktualiserar de arbetet med etnicitet först när ett barn med en annan etnicitet än den etniskt 

svenska börja på förskolan. Skälet för att jobba med det då blir för att barnet ska känna sig 

inkluderat i förskolans verksamhet.  

 

6.2.3 En värdeladdad argumentering  

 

Alla människor är beroende av det sammanhang vi befinner oss i och vi blir därmed 

påverkade av den rådande situationen i samhället. Hur diskussionen ser ut i samhället och vad 

som diskuteras genomsyrar även på vilket sätt förskolepersonalen på de homogena 

förskolorna pratade om olika ämnen, i studiens fall kring etnicitet och mångfald. När de 

pratade om etnicitet använde de sig av ord som tydde på att de var osäkra vid samtal om 

ämnet samt en medvetenhet om att ämnet är omtalat i samhället. Vid flera tillfällen använde 

de ordet känsligt för att beskriva diskussionerna om etnicitet och mångfald, de använde sig 

även av orden krock och svårt. Sättet som de samtalade om ämnet och deras användandet av 

ord kan förklaras genom att det finns en konstruktion i samhället där mångfalden i Sverige 

ofta porträtteras som ett problem. På en arbetsplats där majoriteten av personalen har liknande 

åsikter kan deras diskussioner leda till ett upprätthållande av de normer som finns i 

arbetsgruppen och möjligen de som finns i samhället. Tobias Davidsson ger oss ett exempel i 

sin artikel på hur en debatt kan påverka de rådande konstruktionerna i samhället och 

människors tankesätt kring begrepp. Davidsson (2010) analyserar hur begreppet utanförskap 
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används i den svenska riksdagsdebatten. Definitionen av utanförskap inkluderar inte 

begreppen kriminalitet, missbruk och invandring men det är ändå dessa begrepp som de 

likställer med utanförskap i den politiska debatten. Detta skapar en kategori av människor 

som tilldelas vissa karaktärsdrag som i sin tur leder till ett skapande av ett vi och ett dem. 

Liknande processer sker genom diskussioner på en arbetsplats och hur de där pratar och 

tänker kring olika ämnen.  

 

Eftersom de rådande samhällskonstruktionerna inte är statiska innebär det att ens omgivning 

påverkar ens tankar och verklighet, en konsekvens av detta är att strukturerna kan se olika ut 

mellan olika kommuner (Eliasson, 2005). De en omger sig av formar ens verklighet och fram 

tills att någon ifrågasätter den kommer verkligheten att förbli statisk. Den förskolepersonalen 

som i sin dagliga interaktion inte möts av olikheter är fortfarande medvetna om att de finns 

eftersom de kan ta del av den rådande samhällsdiskussionen. Trots att de kan ta del av 

diskussionen  kan  de ha svårt att veta hur de ska förhålla sig till ämnet på en mikronivå. I 

resultatet går det att se att de som jobbar på de homogena förskolorna besitter en osäkerhet 

och det märks i deras ordval och sättet de pratar om etnicitet och mångfald. Samma osäkerhet 

går inte att urskilja från intervjuerna med personalen som jobbar på de heterogena 

förskolorna, då deras verksamhet består av en heterogen förskolegrupp.  Därmed blir de 

säkrare i sitt förhållningssätt gentemot barnen och det speglar sig i sättet de pratar om det 

under intervjuerna. Billy Ehns forskning (1986) visar på att den rådande synen i samhället har 

en påverkan på alla olika instanser i samhället, alltså också förskolan. Under 80-talet var 

synen kring invandring präglad av en öppenhet där de ansåg att det var viktigt för invandrare 

att de skulle ha möjligheten att få behålla sin egna kultur. Denna öppenhet märktes i 

förskolepersonalens förhållningssätt gentemot barnen och deras föräldrar då de pratade om 

andra kulturer som något spännande och berikande. I dagens samhälle kan vi urskilja en större 

oenighet angående hur öppet Sverige ska vara och huruvida ett mångkulturellt samhälle är 

något eftersträvansvärt.   

 

6.2.4 Det här är viktigt enligt förskolepersonalen 

 

Ett ord som intervjupersonerna använder sig av frekvent är viktigt, där de har åsikter kring hur 

och varför en bör arbeta med etnicitet i förskolan. De saker som de belyser som viktiga blir en 

del av en diskurs i samhället där de med mest makt är de som har störst påverkan och resurser 

att styra över vad som ska anses vara viktigt. Det finns ingen objektiv sanning kring vad som 
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är rätt utan det skapas genom vårt språk och hur vi pratar kring olika ämnen (Foucault, 1971). 

En instans som har en stor påverkan på förskolepersonalens sätt att prata om etnicitet och 

mångfald i förskolan är skolverket som utformar läroplanen. Läroplanen är något som de 

återkommande i intervjuerna refererar till som något de ska arbeta utifrån. Det märks tydligt 

att den är av stor vikt i deras verksamhet och att de är medvetna om att de bör arbeta efter 

den, detta påtalas upprepade gånger genom intervjuerna. Utbildning och skolväsendet spelar 

en stor roll för skapandet av en diskurs kring vad som är rätt kunskap att inneha (Foucault, 

1971).  

 

Lena Granstedt (2006) skriver att i skolans styrdokument går det att se att det finns en strävan 

efter att skapa en skolvärld som är mångkulturell där fördomar raseras och öppenhet råder. 

Hon menar på att mångkultur i skolan är något som självklart ses som något positivt och en 

viktig del för det svenska samhället. Ett problem blir att samtidigt som lärare strävar efter ett 

mångkulturellt perspektiv i skolan måste de även diskutera de problem som finns i samhället, 

t.ex. att det finns invandrarfientliga grupper på skolan och detta vet de inte hur de ska förhålla 

sig till (Granstedt, 2006). Samma tendens gick att urskilja hos våra intervjupersoner där 

diskursen var att mångfald och etnicitet var någonting viktigt samtidigt som det fanns en 

osäkerhet kring hur de skulle arbeta med det.  

 

Den rådande diskursen i samhället pekar fortfarande på betydelsen av en öppenhet mot 

invandrare och att mångfald är någonting som berikar. Det går dock att urskilja grupper vars 

åsikter skiljer sig från den rådande diskursen som börjar få mer utrymme i samhällsdebatten 

kring etnicitet och mångfald. Att det ges mer utrymme i debatten för åsikter utanför diskursen, 

så som främlingsfientliga, skapar en ny diskurs där sättet vi pratar om etnicitet och mångfald 

är under förändring. Saker att prata om som tidigare inte ansågs korrekt finns det nu utrymme 

för och det är något som påverkar samtliga samhällsmedborgare, där inkluderaat 

förkolepersonalen. Det märktes på sättet förskolepersonalen diskuterade vad som var viktigt 

att förskolepersonalen ville distansera sig från ett språkbruk som kan kopplas till 

främlingsfientlighet. De ville framställa sig som öppna och att deras åsikter var i enlighet med 

den diskursen som råder inom skolvärlden.  

8. Avslutande diskussion 
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Något som tydligt har en påverkan på hur förskolepersonal pratar om etnicitet samt arbetet 

med det i förskolan är samhället och den rådande diskurs kring vad  barnen i förskolan bör ha 

kunskap om. Förskolan är en plats där barn i Sverige spenderar en stor del del av sin tid och 

därför blir den viktig för deras utveckling. Det finns en vision i samhället om att skapa goda 

samhällsmedborgare med sunda värderingar och i denna process spelar förskolan en 

avgörande roll. I  samband med diskussioner i samhället tillkommer nya aspekter kring vad en 

bör kunna och samhällsförändringen påverkar de riktlinjer som förskolan förhåller sig till. 

Arbete med etnicitet och mångfald var inget som tydligt premierades förr men i takt med att 

Sverige kommit till att bli ett mångkulturellt land är arbetet med det något som uppmuntras. 

Resultatet visar att arbetet med etnicitet och mångfald aktualiseras beroende på barngruppens 

sammansättning. Förskolepersonalen tycker dels att det är viktigare att arbeta med det samt att 

de upplever det som enklare att få in i verksamheten ifall det finns en varierad etnicitet i 

barngruppen. Att barngrupperna skiljer sig åt i sin sammansättning är inget 

förskolepersonalen kan påverka utan är en konsekvens av ett segregerat samhället. I 

läroplanen för förskolan skriver de 

 

“Samhällets internationalisering ställer höga krav på människors förmåga att leva 

med och förstå de värden som ligger i en kulturell mångfald. Förskolan är en social 

och kulturell mötesplats som kan stärka denna förmåga och förbereda barnen för ett 

liv i ett alltmer internationaliserat samhälle” (Skolverket, 2016:6) 

 

Uppenbarligen är inte förskolan en kulturell mötesplats för alla barn och det är inget som 

förskolepersonalen kan göra något åt, förändringen måste ske på en högre nivå. En 

konsekvens av samhällsstrukturen är att förutsättningarna för alla barn i förskolan inte blir det 

samma. Om förskolepersonalen inte arbetar med etnicitet och mångfald kan det leda till att 

barnen skapar sig fördomar och stereotyper av den grupp som inte är etniskt svenska. När en 

grupp blir utsatt för diskriminering kan det vara en faktor som hindrar deras utveckling.  

 

Förskollärarnas syn på arbetet med etnicitet och mångfald är påverkat av det sammanhang de 

befinner sig i. Där ser vi att vilka arbetskollegor de har och hur de diskuterar ämnet i 

arbetsgruppen har inflytande över deras arbete. Vi ser även att kommunens invånare har en 

påverkan, i form av vad de har för föräldrar och barn på förskolan, då det finns olika stor 

påtryckning från olika kommuner angående arbetet med etnicitet och mångfald. Trots att alla 

intervjuade i sättet de pratar om etnicitet och mångfald är medvetna om att deras arbete borde 



36	  
	  

fokusera mer på detta är det inget förskollärarna på de homogena förskolorna faktiskt gör. De 

känner till läroplanen och att det i den står att de ska arbeta med mångfald, men varför gör de 

inte det? Vi tror att det finns en stor osäkerhet kring arbetet dels, som de själva säger, att det 

är ett känsligt ämne och dels för att de inte vet hur de ska få in det i verksamhetens arbete. De 

har en läroplan att utgå från som uttrycker strävansmål men i den står det inget om hur de i 

praktiken kan inkorporera det i förskolan. Vi upplever att läroplanen inte är tillräckligt 

konkret för att de på de homogena förskolorna ska kunna ta hjälp av den i frågorna om 

etnicitet och mångfald. Hela samhället har att vinna på att barn blir öppna och fördomsfria 

individer som kan se det goda i ett mångkulturellt samhälle. För att ett land ska ha en 

välmående befolkning där dess invånare trivs är det viktigt att alla känner sig inkluderade där 

samhället är en plats som är till för alla. Hur förskolepersonalen pratar och arbetar kring 

etnicitet och mångfald blir en viktig del av detta och här går det att påverka genom att göra en 

förändring i hur vi lär ut till barn. Det finns en vilja bland förskolepersonalen att arbeta med 

etnicitet och mångfald men det räcker inte med vaga strävansmål utan de behöver verktyg och 

kunskap.  
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Bilagor 

Bilaga 1 
Intervjuguide 

-Ämnet vi kommer att prata om i intervjun är etnicitet och mångfald i förskolan 

 

-Vi söker efter dina åsikter, uppfattningar och erfarenheter, det finns inget rätt eller fel svar på 

frågorna. Vid oklarheter så är det okej att avbryta och ställa följdfrågor. 

 

-Samtycke inhämtas samt ger information om anonymitet och konfidentialitet (behandla 

uppgifterna i forskningssyfte).  

 

•   Högtider/kultur  

Arbetar ni något kring högtider? Vilka högtider pratar ni om? 

Tycker du att arbetet med olika kulturer borde vara en del i förskolan? (Sånger, mat, 

traditioner, seder och bruk)    

•   Material/övningar/böcker/dans/sång 

           Inkluderar ni olika kulturer och traditioner vid val av t.ex. sånger och böcker?  

           Tror du det är viktigt att göra det? Varför?  

•   Religion/tro 

Vad associerar du med mångfald i förskolan? 

Tycker du att man ska arbeta med religion i förskolan? Varför? Om ja, hur arbetar ni 

med det?  

•   Normer 

Med etnicitet och mångfald i bakhuvudet, hur kan man arbeta för att alla barn ska 

känna sig inkluderade? Någon mer norm fråga. 

Hur tror du att de svenska normerna speglar (visar sig, märks? Ordval?) sig i 

förskolan? Egna normer avspeglar sig?  

•   Språk  

Hur jobbar ni med språk? Använder ni er av något annat språk än svenska i 

verksamheten?  

•   Föräldrar 

Hur ser relationen till barnens föräldrar ut? Har ni en öppen diskussion med barns 
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föräldrar om deras kultur? Tror du att det kan vara till hjälp att samarbeta med 

föräldrarna kring frågor om kultur?   

•   Det vi har vi har pratat om under intervjun, är det något som ni kollegor sinsemellan 

pratar om? 

•   Anser du att prata om etnicitet och mångfald med förskolebarn är viktigt? Varför? 

 


