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Abstract 
	
This study aims to highlight the connection between what is stated within some of the 
regulatory documents that Swedish preschools are abided to follow, and how some preschool 
teachers choose to both interpret and work with them when working with discrimination 
based on ethnic background. 

The study is divided into two different themes, with the intention to first compare the content 
of several regulatory documents to detect what they say about the responsibilities of Swedish 
preschools when it comes to their work with discrimination based on ethnic 
background/racism. The second theme is based on qualitive interviews with four preschool 
teachers, with the intention to detect how the teachers relate and think about the given subject. 
We also aim to highlight differences and similarities between the regulatory documents and 
the thoughts and actual actions of the preschool teachers. 

Previous research shows that the common problem in interrupting discrimination based on 
ethnic background is that preschool teachers avoid bringing up the subject with their children. 
Mainly because preschool teachers feel they lack the tools and knowledge on how to teach 
children on the given subject. The consequence of their non-action is that instead of 
interrupting discrimination based on ethnic background, they contribute to its continuation. 

Our conclusion is that despite the good intensions that are expressed in most of the regulatory 
documents, not many preschool teachers have the practical knowledge on how to translate the 
words into action. 
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1. Inledning 
Dagens svenska samhälle är en mångkulturell plats där fler och fler kulturer samexisterar med 

varandra. Vi vill tro att de flesta människor precis som vi anser att dessa kulturer samspelar 

med varandra och gagnar vårt samhälle. Under vår studiegång på snart tre och ett halvt år för 

att bli förskollärare har samhället förändrats väldigt mycket. Under 2015, ett år efter att vi 

påbörjade våra studier, uppstod det en flyktingkris i Europa och flera miljoner människor 

tvingades på flykt ifrån extremister som tagit över deras hem. Många av dessa flyktingar 

hamnade i Sverige och välkomnades av många av oss med öppna armar, men det fanns även 

många som gjorde motsatsen. I dagens Sverige växer främlingsfientliga politiska partier allt 

större och detta tror vi är framförallt på grund av okunskap kring ”de andra” eller det okända. 

Därmed blir vår framtida arbetsplats, nämligen förskolan, en viktig mötesplats eftersom det är 

här olika människor och deras kulturer kommer i närkontakt med varandra. Här finns stora 

möjligheter att påverka samhällsutvecklingen och därför upplever vi det som en plikt att då 

kunna bredda våra framtida förskolebarns kunskaper så att denna brist på kunskap inte ska 

drabba dem också. 

 

Myndigheten Diskrimineringsombudsmannen (DO) har i uppdrag att främja människors lika 

rättigheter och möjligheter samt motverka diskriminering på alla plan i det svenska samhället. 

Diskrimineringsombudsmannen beskriver att diskriminering är när en person behandlas illa 

på grund av någon av de sju diskrimineringsgrunder. Dessa diskrimineringsgrunder är: kön, 

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

funktionsnedsättning, sexuell läggning samt ålder (DO, 2012, s. 4). I denna uppsats har vi valt 

att fokusera på diskrimineringsgrunden etnisk tillhörighet eftersom att vi båda känner en stark 

koppling för just den diskrimineringsgrunden. Detta på grund av det är något som ligger oss 

varmt om hjärtat personligen då vi och våra familjer har en annan etnisk härkomst än svensk. 

DO förklarar att med begreppet etnisk tillhörighet menas en person som tillhör en grupp med 

människor som har samma nationalitet, etniska ursprung eller hudfärg som en själv (DO 

2012, s. 4). Vi har däremot i vår uppsats gjort ett medvetet val att byta ut begreppet etnisk 

tillhörighet till etnisk härkomst. Detta med anledning av att vi uppfattar begreppet etnisk 

härkomst som mer relevant för det valda forskningsområdet. Vår mening är att begreppet 

etnisk tillhörighet talar mer om att man tillhör, eller upplever sig tillhöra, en plats eller 

specifik grupp människor, medan begreppet etnisk härkomst talar mer om att man kommer 

från en specifik plats eller område. Alla kommer någonstans ifrån men vi anser att detta inte 
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är synonymt med att man känner en tillhörighet med den tillgivna platsen eller folkgruppen. 

Skillnaden mellan begreppen skulle alltså kunna beskrivas som att etnisk tillhörighet är en 

känsla av någon typ av tillhörighet till en plats eller en grupp människor som bara den 

enskilda individen kan avgöra medan etnisk härkomst är ett tillstånd byggt på en människans 

faktiska erfarenheter och bakgrund. Det handlar om en plats eller en grupp människor som du 

eller dina förfäder faktiskt härstammar ifrån. 

 

Att alla ska bli rättvist och likvärdigt behandlade är något som alla människor borde sträva 

efter och det är definitivt något som vi kommer att göra i vårt framtida yrke som förskollärare. 

Av den anledning har vi valt att uppmärksamma och forska kring ämnet diskriminering på 

grund av etnisk härkomst. Denna studie kommer således behandla pedagogers inställningar 

och tankar kring diskriminering av etnisk härkomst inom förskolevärlden. Sedan har vi valt 

att titta närmare på den svenska förskolans styrdokument för att se hur Sverige reglerar frågan 

om diskriminering av etnisk härkomst i dessa dokument.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är uppdelad i två teman och den första delens syfte är att studera fyra 

av den svenska förskolans styrdokument för att se vilka skyldigheter den svenska förskolan 

har i arbetet med diskriminering på grund av etnisk härkomst. Vidare är syftet att undersöka 

vilka arbetssätt styrdokumenten föreskriver för hur man på förskolor bör arbeta med 

diskriminering på grund av etnisk härkomst. Syftet med studiens andra del är att se hur fyra 

förskollärare tänker och agerar i deras arbete med diskriminering på grund av etnisk härkomst 

inom förskoleverksamheten. Vidare är syftet att se och eventuellt belysa skillnader och 

likheter i hur förskollärarna tänker och faktiskt handlar.  

 

Förskolans verksamhet ska enligt svensk lag speglas i det som står i styrdokumenten och 

därför har vi valt att dela upp studien i två syften. Vår tanke med att dela upp studiens syfte i 

två teman är att vi på så sätt i slutet av studien ska kunna se om det som står i styrdokumenten 

faktiskt visas i förskoleverksamheten och i förskollärarens arbete. Genom att använda två 

teman kommer vi i slutet av studien kunna jämföra och se om syfterna kompletterar varandra 

och går hand i hand, som det enligt svensk lag ska.  

 

Dessa två teman är: 
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Tema 1: Styrdokumentens roll i förskolans arbete med diskriminering av etnisk härkomst. 

Vilka skyldigheter beskriver styrdokumenten och vilka arbetssätt beskriver de. 

 

Tema 2: Förskollärares arbete med diskriminering av etnisk härkomst. Hur ser förskollärarnas 

synsätt på diskriminerings av etnisk härkomst ut och hur arbetar de med dessa frågor. 

 

1.2 Frågeställningar 

Tema 1: 

Vad står det i styrdokumenten kopplat till diskriminering av etnisk härkomst?   

Vilka arbetssätt beskriver styrdokumenten i arbetet med diskriminering av etnisk härkomst? 

	

Tema 2:  

Hur ser förskollärare på ämnet diskriminering av etnisk härkomst och hur kopplar de detta till 

sin verksamhet? 
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2. Metod och material   
I detta avsnitt kommer vi kort redogöra för undersökningsmetoder och metodval samt 

motivera deras betydelse. Runa Patel och Bo Davidsson skriver att undersökningsmetoder kan 

delas upp i tre olika klasser, de hypotesutövande, de deskriptiva och de explorativa (Patel & 

Davidsson, 2011, s. 13). De hypotesutövande undersökningarna syftar till att undersöka 

antaganden inom ett visst område. Detta förutsätter att det finns en bred kunskapsmängd och 

att teorier har utvecklats inom problemområdet (Patel & Davidsson 2011, s. 13). De 

deskriptiva undersökningarna används när undersökningens syfte är av beskrivande art. 

Exempelvis när det gäller att undersöka förhållanden i dåtid och nutid. Detta genom att 

begränsa undersökningen till ett visst fenomen där det då finns möjlighet att fördjupa sig mer 

detaljerat och grundligt (Patel & Davidsson 2011, s. 12-13). De explorativa undersökningarna 

är utforskande och används ofta inom ämnen där det ännu inte finns så mycket kunskap. 

Syftet med dessa undersökningar är att främja kunskapsinhämtningen i så bred skala som 

möjligt inom ett visst problemområde. Detta för att kunna visa upp problemet på ett så 

allsidigt sätt som möjligt (Patel & Davidsson, 2011, s. 12). Denna studie skulle falla in under 

de deskriptiva undersökningarna då målet med studien är att undersöka ett visst specifikt 

område där människors tankar och åsikter, både muntliga utsagor och skriftliga, ligger i fokus.  

 

De metodologiska tillvägagångssätten som valts i denna studie är två olika. Dessa är 

utformade efter de två olika teman som tas upp under rubriken ”Syfte och frågeställningar”. 

De två olika metoderna som kommer att användas är kvalitativa djupintervjuer samt 

dokumentstudier. De kvalitativa djupintervjuerna kommer att vara fyra stycken och 

dokumentstudien kommer att bestå av fyra olika litterära styrdokument för förskolan. 

Tillsammans kommer dessa bilda denna studies empiriska material. 

 

2.1 Kvalitativa djupintervjuer  

Utifrån det andra temats syfte och frågeställning kommer de kvalitativa djupintervjuerna att 

göras med fyra stycken utbildade förskollärare som är verksamma inom olika verksamheter 

inom Stockholms län. Intervjuerna kommer att hållas utefter en intervjuguide (se bilaga 1) 

som består av öpnna frågor som är utformade utifrån studiens syfte och frågeställning. 

Frågorna är även utformade utifrån tidigare forskning inom området om diskriminering av 

etnisk härkomst i relation till yngre barn, förskollärare och förskoleverksamhet. Intervjuerna 

kommer, med samtycke från de intervjuade, att spelas in på ljudfil i syfte att transkriberas för 
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att sedan på ett tydligt sätt kunna användas som empiriskt material i studien.  Inför 

intervjuerna följs Vetenskapsrådets forskningsetiska principer när det gäller 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet 2011, s. 7). Innan intervjuerna har respondenterna blivit informerade om 

studiens syfte och vad deras bidrag till studien kommer att användas till. De har givit sitt 

samtycke innan intervjun genomförts. Respondenternas personuppgifter hålls anonyma för 

omgivningen och deras namn kommer att fingeras i studien. Studien kommer inte heller 

behandla någon information om de intervjuade som kan leda till att deras identiteter avslöjas. 

De intervjuades utsagor kommer endast att användas i denna studie och får inte brukas i annat 

syfte.   

 

Monica Dalen skriver i sin bok Intervju som metod att en kvalitativ metod med fördel används 

om man som forskare vill få en djupare insikt i människors inre, i deras personliga 

erfarenheter, känslor och tankar (Dalen, 2008, s. 11). Eftersom denna studie intresserar sig för 

förskollärares personliga åsikter och tankar om arbetet med diskriminering av etnisk härkomst 

passar den kvalitativa djupintervjun bra som metod. Denna del av studien syftar till att 

människors upplevelser står i centrum för att kunna insamla så beskrivande empiriskt material 

som möjligt, och därför valdes den kvalitativa djupintervjun som en av två metodologiska 

tillvägagångssätt. En kvantitativ metod hade gett ett annat resultat än det vi är ute efter men 

det hade dock visat på ett mer trovärdigt resultat på grund av den mängd data som insamlas 

vid en kvantitativ metod. Ahrne & Svensson skriver att för att kunna genomföra en kvantitativ 

metod krävs det många förutsättningar för att genomförandet ska fungera. Dels krävs det goda 

administrativa möjligheter för att samla in statistik från exempelvis en hel befolkning, stad 

eller yrke (Ahrne & Svensson, 2011, s. 13), vilket vi inte har. En kvantitativ metod i relation 

till en kvalitativ måste göras i större utsträckning och handlar om att se på resultat utifrån så 

mycket insamlade data som möjligt. Den kvalitativa metoden kräver inte lika stor mängd data 

för att den ska kunna genomföras och detta är den främsta anledningen till varför den passar 

vår studie bäst. Dels för att vi inte har tillräckligt mycket tid eller resurser för att kunna 

genomföra kvantitativ forskning, men även för att vi intresserar oss för resultat som inte 

skulle kunna nås på annat sätt en med en kvalitativ metod; vilket i vårt fall handlar om 

förskollärarnas egna nyanserade tankar och åsikter som vi fångar upp genom följdfrågor i 

intervjuerna. 
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Vid övervägandet av denna metod fanns det en specifik kritisk aspekt som var relevant att 

överväga. Den kritiska aspekten är det som Dalen beskriver i sin bok som 

”solidaritetsproblemet”. Dalen beskriver att när forskaren studerar ett ämne som berör denne 

på ett personligt plan kan forskarens solidaritet gentemot den som ska intervjuas skapa ett 

dilemma (Dalen, 2007, s. 18). I vårt fall handlar dock solidaritetsproblemet inte om ett 

dilemma gentemot de som vi intervjuar. Solidaritetsproblemet handlar snarare om att vi själva 

har erfarenheter som kan kopplas till temat som denna studie har. Det handlar om att vi båda 

har erfarenheter av att bli diskriminerade på grund av vår etniska härkomst. Efter många 

tankar kring solidaritetsproblemet blev slutsatsen att genom att på ett medvetet sätt åberopa 

vår koppling till det valda forskningsämnet, dels i inledningen av studien och dels i denna del 

av texten, är det något som visserligen skulle kunna vinkla studien utifrån vår personliga 

koppling. Dock är detta inget som förväntas få så stor betydelse för studien då intervjuerna 

kommer att göras med förutbestämda frågor utifrån en intervjuguide (se bilaga 1).  

 

2.1.1 Presentation av de intervjuade 

Under vår studietid har vi både två arbetat på två olika förskolor i Stockholm. På grund av 

tidsbrist valde vi att kontakta våra förskolechefer som vidare hjälpte oss att komma i kontakt 

med flera förskollärare. När det gäller studiens reliabilitet och valet att enbart intervjua 

förskollärare var medvetet, eftersom de bär det huvudsakliga ansvaret för pedagogiken i 

verksamheternas innehåll. Tidsaspekten kom även att påverka våra val gällande de 

förskollärare som blev intervjuade, då det i vissa fall inte gick att finna en passande tid. 

Intervjuerna gjordes under inspelning med tillstånd och blev sedan transkriberad för att 

underlätta analysen av empirin. Tillsammans har de intervjuade förskollärarna många års 

erfarenhet med barn i äldersgrupper om ingår i den svenska förskolans verksamheter. 

Förskollärare A har 22 års erfarenhet som verksam förskollärare. Hen har jobbat med 

nuvarande barngrupp sedan 2 månader tillbaka med ett till tvååringar på en kommunal 

förskola i en av Stockholms norrorter. Förskollärare B har 10 års erfarenhet som verksam 

förskollärare. Hen har jobbat med nuvarande barngrupp sedan 2 månader tillbaka med 

tvååringar på en kommunal förskola i en av Stockholms norrorter. Förskollärare C har 13 års 

erfarenhet som verksam förskollärare. Hen har jobbat med nuvarande barngrupp sedan 5 år 

tillbaka med en åldersblandad barngrupp, tre till femåringar på en kommunal förskola i en av 

Stockholms södra förorter. Förskollärare D har 9 års erfarenhet som verksam förskollärare. 

Hen har jobbat med nuvarande barngrupp sedan 6 månader tillbaka med fyraåringar på en 

kommunal förskola i en av Stockholms norrorter. 
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2.2 Dokumentstudie 

Utifrån det andra temats syfte och frågeställningar kommer en dokumentstudie att 

genomföras. Dokumentstudien kommer att bestå av att vi granskar och studerar fyra olika 

styrdokument för den svenska förskolan. De utvalda dokumenten är: ”Förskolans läroplan”, 

”Barnkonventionen”, ”Skollagen” och ett dokument från DO med titeln ”Nya bestämmelser 

för förskolan och skolan — fyra steg och sju diskrimineringsgrunder”. Vi kommer att gå 

igenom alla dokumenten var för sig och söka efter kopplingar till det andra temats syfte och 

frågeställningar. När relevant information hittas i dokumenten markeras detta för att senare 

kunna presenteras som empiri i kapitlet ”Resultatdiskussion”.  

 

Patel & Davidsson beskriver att dokumentstudier används när man vill ta reda på faktiska 

förhållanden eller skeenden (Patel & Davidsson 2011, s. 68).  Dokumenten som studeras kan 

både vara av privat eller statlig art och för att kunna ta ställning till dokumentens sannolikhet 

är det viktigt att vara källkritisk och besvara frågan om hur dokumentet har uppkommit. 

Genom att svara på den frågan kan dokumentet sedan användas i studien, men det är viktigt 

att tänka på hur uppkomsten av dokumentet samt dokumentets utformning påverkar det som 

beskrivs i dokumentet. I en dokumentstudie är det viktigt att försöka vara opartisk och att 

alltid ha i åtanke vilken bakgrund som finns kring dokumentet, vilket är dess syfte? Genom att 

belysa sådana kritiska aspekter till dokumenten ökar studiens trovärdighet (Patel & 

Davidsson, 2011, s. 68–69). En nackdel med dokumentstudie kan vara att det ofta blir svårt 

att plocka ut mångsidig information kring det specifika temats frågeställningen ur olika 

synvinklar, eftersom dokumenten redan har sin vinkling. Detta kan dock även vara en fördel 

då syftet med just denna del av vår studie är att hitta specifika stycken i dokumenten som kan 

kopplas till förskollärarens arbete med diskriminering av etnisk härkomst. En viktig aspekt att 

ta upp när det gäller dokumenten som studeras i vår studie är att samtliga dokument är av 

politisk natur, och det är viktigt att ha det i åtanke vid analysen av dem. 

 

2.3 Bearbetning av det empiriska materialet 

Metoderna som valts till denna studie är utvalda för att kunna få fram så relevant empiriskt 

material som möjligt utifrån studiens syfte och frågeställning. Detta för att kunna besvara de 

två teman som studien bygger på, styrdokumentens roll i förskolans verksamhet samt 

förskollärarens roll i arbetet med diskriminering av etnisk härkomst. Tanken kring att 

kombinera en dokumentstudie med kvalitativa djupintervjuer är att försöka se om de 
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empiriska materialen som framkommer kan komplettera varandra på något sätt, eller 

underlätta för att koppla studien till vårt ursprungliga syfte. Genom att först undersöka de 

styrdokument som förskolan är ålagd att följa och sedan förskollärares synpunkt på ämnet, är 

tanken att se om dessa delar har någon koppling till varandra eller inte. Eftersom den svenska 

staten utformat dessa styrdokument är det intressant att se om dessa går hand i hand med 

arbetet som förskolläraren faktiskt utför eller om det i praktiken inte alls ser ut på samma sätt. 

Det empiriska materialet i denna studie består alltså av fyra kvalitativa djupintervjuer samt 

fyra stycken styrdokument. Samtliga empiriska material kommer att analyseras och diskuteras 

utifrån tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter under kapitlet ”Resultatdiskussion”. 

Empirin kommer att delas upp i resultatdiskussionen utifrån de två olika teman som anges i 

kapitlet ”Syfte och frågeställningar” och sedan analyseras i relation till dessa två olika teman.  

 

En viktig synpunkt när det gäller studiens validitet är att resultaten som framkommer inte kan 

generaliseras till varken hela Sverige, Stockholm, någon ort eller något område. Detta då 

studien inte är tillräckligt omfattande och eftersom studien baseras på några utvalda 

förskollärares tankar och handlingar, vilket inte kan generaliseras till hela professionen. Dock 

är det viktig att se studien som adekvat forskning som möjligen öppnar upp för ytterligare 

forskningen eller vidare forskning inom samma ämne. Detta för att studiens resultat ändå ska 

tas tillvara på då det inte finns så mycket forskning inom detta ämne i den svenska förskolan.  

 

Det tillvägagångssätt som använts när vi har analyserat vårt empiriska material bygger på att 

vi delat in empirin i två delar vilket motsvarar tema 1 och tema 2 i studiens syfte. Vi har valt 

att dela upp analysarbetet mellan oss båda på så sätt att Alma behandlar dokumentstudiens 

empiriska material och den tillhörande resultatdiskussion, och Diana behandlar intervjuernas 

resultat och den tillhörande resultatdiskussionen. Resultatdiskussionen har vi valt att dela upp 

i två huvuddelar, alltså tema 1 och tema 2. Under rubriken ”Resultatdiskussion tema 1” 

kommer analysen att genomföras med hjälp av underrubrikerna ”Förskolans skyldigheter” 

och ”Förskolans arbetssätt”. Under rubriken ”Resultatdiskussion tema 2” kommer analysen 

att genomföras med hjälp av underrubrikerna ”Förskollärarnas tankar kring begreppet etnisk 

härkomst”, ”Förskollärarnas synsätt och arbetssätt med diskriminering på grund av etnisk 

härkomst” och ”Förskollärarnas tolkningar av barns tankar gällande etnicitet”. Vi har valt att 

arbete utifrån dessa underrubriker i vårt analysarbete dels för att läsaren ska kunna följa den 

röda tråden i analyserna, men även för att på så tydligt sätt som möjligt sedan få svar på våra 

frågeställningar och koppla detta till studiens syfte.	  
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3. Teoretiska utgångspunkter 
Denna uppsats skrivs med förankring i den postkoloniala teorin. Teorin valdes som teoretisk 

utgångspunkt på grund av kopplingen till uppsatsens tema som är diskriminering på grund av 

etnisk härkomst. Den postkoloniala teorin lyfter fram kopplingar mellan kolonialismen och 

dess konsekvenser för de som har koloniserat men även för de som har blivit koloniserade. 

När människor från båda grupperna hamnar i ett och samma samhälle uppkommer särskilda 

samhällsproblem. Diskriminering på grund av etnisk härkomst är ett samhällsproblem som 

påverkar alla samhällsmedborgare. Eftersom majoriteten av svenska barn tillbringar större 

delen av sin barndom i förskolan görs den svenska förskolan till ett av vårt samhälles 

viktigaste mötesplatser. Här har förskolans personal med ledning av förskollärare störst 

möjlighet att avbryta samt utmana tankesätt som kan leda till diskriminering på grund av 

etnisk härkomst. Den postkoloniala teorin bidrar med ett perspektiv som klargör relationen 

mellan dåtid och nutid samt hur vårt samhälle än idag påverkas av dess konsekvenser. 

 

3.1 Postkolonial teori  

Begreppet postkolonial teori är en teori som består av två olika begrepp, ”post” och 

”kolonial”. För att få en grundbild av den postkoloniala teorins grundpelare kommer vi först 

att förklara vad begreppen ”post” och ”kolonial” innebär för teorin. Efter förklaringen 

kommer vi redogöra för den postkoloniala teoribildningens utgångspunkter och syften. 

 

Kolonialism är ett fenomen som enligt författaren Ania Loomba har förekommit under hela 

människans historia. I boken Kolonialism/Postkolonialism definierar Loomba begreppet 

kolonialism som kontrollen över andra människors tillgångar och land (Loomba, 2005, s. 18). 

Loomba beskriver flera olika kolonialiseringar som människan gjort historiskt sett. Ett 

exempel som beskrivs är kolonialiseringen av mexikodalen mellan 1300- och 1500-talet som 

erövrades av aztekerna men som från början hade tillhört en av de olika 

ursprungsbefolkningsgrupperna som tidigare delat på området. Ett annat exempel av 

kolonialisering var under 1400-talet då många av det kungadömen som fanns i södra Indien 

erövrades av Vijayanagarimperiet (Loomba, 2005, s. 18). 

 

Begreppet ”post” påträffas i många olika teoribildningar som till exempel: postmodernism, 

postkolonialism, postfeminism. Homi K. Bhabha är en teoretiker inom det postkoloniala 

forskningsfältet som beskriver vad ”post”-delen i teorin postkolonialism har för betydelse i 
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sin avhandling The location of culture. Bhabha beskriver att trots att begreppet ”post” betyder 

”efter”, så är innebörden av begreppet i ett teoretiskt sammanhang inte det samma som 

betydelsen av den. Bhabha beskriver att ”post” i ett teoretiskt sammanhang handlar om en 

plats där tid och rum korsar varandra för att producera komplexa figurer av olikhet och 

identitet, både i dåtid och nutid, samt i sociala sammanhang där såväl inkludering som 

exkludering förekommer (Bhabha, 1994, s. 1).  När man hör ordet ”post” är det lätt att tro att 

det handlar om någonting som är förbi. Att det handlar om en tid efter slutet, men så 

bokstavligt går det inte att tolka begreppet. Loomba menar att begreppet ”post” kan förstås ur 

två olika synvinklar. Den ena handlar om en konkret tidsaspekt, ”efteråt”, och den andra ur ett 

ideologiskt perspektiv där begreppet ses som, ”överskridande”. Inom forskningsområdet 

kritiseras den första tolkningen av begreppet då kritikerna menar på att det är för tidigt att 

påstå att vi lever i en tid ”efter” kolonialismen. Detta då konsekvenserna från kolonialismen 

fortfarande lever kvar än idag (Loomba, 2005, s. 22). 

 

Frantz Fanon ses som en av de huvudsakliga teoretikerna inom den postkoloniala 

teoribildningen. Han skriver i sin bok Svart hud vita masker om normens betydelse för den 

postkoloniala teorin. Han beskriver att det i samhället råder en ”vithetsnorm” som funnits i 

flera hundra år bakåt i tiden och som har bidragit till det som vi idag skulle kalla för ett ”vi 

och dom” tänkande (Fanon, 1997, s. 13). Den postkoloniala teoribildningen gör motstånd mot 

kategoriseringen av människor som leder till att man tänker i ”vi och dom” form. I 

västvärlden blir konsekvenserna av detta mest kännbara för minoriteterna, då de hamnar 

utanför den rådande normen. Eftersom majoriteten av västvärldens befolkning kännetecknas 

som vita blir denna sortens kategorisering en av de bidragande faktorerna till de ojämlikheter 

som finns i världen mellan människor med annan etnisk härkomst än den som passar in i den 

så kallade ”vithetsnormen”.   

 

När man sätter ihop begreppen ”post” och ”kolonial” så bildas begreppet och teorin 

postkolonialism. Den postkoloniala teorin utgår alltså inte ifrån något som tar vid efter slutet 

av kolonialismen. Enligt Loomba ska begreppet tvärtom förstås som en konsekvens av det 

koloniala herraväldet, och ses som ett ifrågasättande av kolonialismen och dess 

efterverkningar (Loomba, 2005, s. 26). Begreppet instruerar alltså till ett tankesätt som är 

knutet till någonting vars rötter speglas i dåtiden, men som fortfarande är levande idag. Dels 

för att det är gynnsamt för de människor som tillhör vithetsnormen på något vis men dels för 

att konsekvenserna fortfarande utspelas än idag.   
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Som samhällsmedborgare i det svenska samhället är det tydligt att delar av kolonialismen och 

dess konsekvenser är närvarande än i dag. Om man tittar på Sverige så är den kapitalistiska 

eliten oftast de som tillhör vithetsnormen, och det är även de som styr vårt land. De 

människor som tillhör vithetsnormen har inte bara det ekonomiska och sociala privilegiet, 

utan även privilegiet att få vara bosatt i de finaste områdena i till exempel Stockholm. Den 

överrepresenterade andelen människor som bor i exempelvis stockholmsförorterna är 

människor med annan etnisk härkomst än svensk. Dessa människor skulle kunna ses som de 

oprivilegierade i det svenska samhället i relation till de som tillhör vithetsnormen.  

 

I det svenska samhället skulle man kunna säga att vithetsnormens inflytande i den politiska 

makten har placerat väldigt många människor av annan etnisk härkomst än svensk i 

segregerade områden. Detta med hjälp av flera årtiondens olika miljonprojekt har lett till att 

Stockholms betongförorter utformades. De människor som bor i betongförorterna är till 

största grad människor med annan etnisk härkomst än svensk. I dessa områden är det ofta hög 

arbetslöshet, låga inkomster och dåliga bostadsförhållanden, detta kan liknas med de 

samhällsförhållanden som fanns under kolonialismens storhetstid. Edward Said är en annan 

teoretiker inom postkolonialismen som, likt Fanon, beskriver hur västvärlden och 

vithetsnormen bidragit till ett skillnadsskapande. I detta skillnadsskapande ses västvärlden 

som upplyst, intelligent, modernt och normen för hur en människa ska vara, medan resten av 

världen beskrivs som ociviliserad, obegriplig och mystisk (Said, 1978, s. 36–40). 

 

Utifrån den postkoloniala teoribildningen skulle man kunna analysera dessa samhällsfaktum 

som att många av dessa människor med annan etnisk härkomst än svensk, kommer ifrån 

platser som tidigare varit koloniserade. Därför anses dessa människor som Said beskriver, 

komma ”där borta” ifrån. Människor som tillhör den andra gruppen anses ofta vara mindre 

intelligenta och ociviliserade. Precis som när hela befolkningar koloniserades av människan 

som representerar vithetsnormen, hamnar de människor som inte tillhör vithetsnormen än i 

dag i en underordnad position, exempelvis placeras de på platser där förhållandena ger en 

känsla av samma slags förhållanden som de koloniserade människorna levde i för flera hundra 

år sen. 

 

Said talar om begreppet orientalism som beskriver och handlar om ett ”andrafierande” av 

människor bosatta på en specifik plats, nämligen orienten. Said beskriver att det handlar om 
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ett kategoriserande av människor som västvärlden skapar och detta visar sig genom att de 

beskriver orienten som underlägsen och västvärlden som orientens motsats, det vill säga som 

överlägsen och upplyst. Orientalism beskrivs som en samling av tankar och reflektioner om 

skillnaderna mellan västvärlden och orienten (Said, 2003, s. 4–12). Den ”andrafiering” som 

västvärlden gör av orienten kan kopplas till det som Elisabeth Elmeroth talar om i sin bok 

Etnisk maktordning i skola och samhälle. Elmeroth talar om ”andrafiering” som ett skapande 

av ett ”vi och dom” tänk. För att kunna skapa ett vi och dom tänk så krävs det, menar 

Elmeroth, att människan drar en gräns mellan människor som bygger på faktorer som till 

exempel religion, kultur, språk, nationalitet med mera. Dessa faktorer skapar en 

kategorisering av människor och bidrar till skapande av bland annat begreppet etnicitet. 

Elmeroth menar alltså att etnicitet används dels för att kategorisera människor och dels för att 

påvisa så kallade skillnader människor emellan (Elmeroth, 2008, s. 27). Inom den 

postkoloniala teorin kan man se att västvärlden givit ”de andra” människorna med annan 

etnisk härkomst olika egenskaper. Elmeroth skriver att för att förstå den psykologiska 

grunden till diskriminering av olika grupper så kan man dela in grupperna i en in- och 

utgrupp. Ingruppen är den favoriserade gruppen och tilldelas egenskaper som är positiva. 

Sedan ”andrafierar” ingruppen utgruppen och tilldelar den egenskaper baserade på fördomar 

(Elmeroth, 2008, s. 28). I detta sammanhang och i relation till den postkoloniala teorin kan 

man tolka det som att världens ingrupp är den så kallade vithetsnormen eller västvärlden och 

utgruppen är resterande människor av annan etnisk härkomst. 

 

Genom den postkoloniala teorin kan man resonera och undersöka hur samhällsförhållanden 

påverkar människan och samhället. Kopplat till vår studie kan man utifrån ovanförda 

resonemang förstå att samhällsförhållanden analyserade utifrån den postkoloniala 

teoribildningen även kan appliceras på andra delar av samhället såsom till exempel skolan och 

förskolans värld. Utifrån en postkolonial teori kan man dra slutsatsen att konsekvenserna av 

kolonialismen även speglas i den svenska förskolans verksamhet. Detta för att 

konsekvenserna av kolonialiseringen dels bidragit till att den svenska förskolan idag är en 

väldigt mångkulturell mötesplats där den svenska kulturen som norm konstant utmanas. Det 

som då blir intressant för oss i vår studie är att se hur detta utspelar sig i verkligheten. Dels 

genom att intervjua förskollärare som arbetar i verksamheterna då de har en stor påverkan på 

barnets utveckling i sina livsvärldar och människosyn, men även genom att studera de 

styrdokument som förskolan är ålagd att följa. Tanken är att vi genom en postkolonial 
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utgångspunkt ska undersöka förskolans verksamheter kopplat till vårt syfte och våra 

frågeställningar, och analysera vår empiri utifrån liknande resonemang som beskrivits ovan. 

 

3.2 Centrala begrepp 

Nedan kommer vi att ta upp några specifika begrepp som vi vill tydliggöra innebörden för. 

Dessa begrepp är centrala för vår studie och vi vill poängtera att de definitioner som anges är 

baserade på våra tolkningar och beskrivs utifrån hur vi använder de i vår studie, samt hur vi 

vill att de som läser studien ska förstå begreppen.  

 

Etnicitet - Begreppet etnicitet kommer från grekiskans ethnos för ”folk”. Etnicitet är ett 

samlingsord för begrepp som kultur, språk, identitet, härkomst och tillhörighet. 

Nationalencyklopedin beskriver etnicitet som en relation till en grupp människor eller en 

känsla av tillhörighet till en etnisk grupp (Nationalencyklopedin, etnicitet). 

 

Etnisk härkomst - Begreppet används för att förklara en specifik plats som en specifik 

individ kommer ifrån (Nationalencyklopedin, härkomst).  

  

Etnisk tillhörighet -  Tillhörighet beskrivs som att ingå in en viss grupp, kultur eller religion 

som en individ känner koppling till (Nationalencyklopedin, tillhörighet). 

 

Diskriminering - Diskriminering är när en individ behandlas sämre än andra individer på 

grund av egenskaper som inte anses tillhöra normen. Diskriminering innebär särbehandling av 

en grupp eller av en individ som innebär olägenhet av något slag. 

(Nationalencyklopedin, diskriminering). 

 

Diskriminering på grund av etnisk härkomst - Diskriminering på grund av etnisk härkomst 

beskriver det som sker när en människa behandlas sämre på grund av vart den andre 

människan anser att man kommer ifrån, och tilldelas i och med det nedvärderande egenskaper 

(Nationalencyklopedin, etnisk diskriminering). 

 

Andrafiering - Begreppet beskriver ett olikgörande som görs mellan människor av 

människor, detta sker oftast med syfte att ange vilken grupp man tillhör. Genom att gruppera 

andra människor blir det tydligt att man själv tillhör en annan grupp (Elmroth, 2009, s. 27-

28). 
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In- och utegrupp - Dessa begrepp används för att förklara hur individer förhåller sig till den 

egna gruppen och den andres grupp. Den gruppen man tillhörs kallas för in-gruppen och dess 

motsats är ut-gruppen (Elmroth, 2009, s. 27-28). 

 

Vithetsnormen - Vithetsnorm som begrepp utgår från att alla som har vit hud tillhör det 

normala i samhället, normen (Fanon, 1997, s. 13). 
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4. Tidigare forskning 
Utifrån den teoretiska utgångspunkten som vi har valt att utgå ifrån i denna studie kommer vi 

i detta stycke att presentera ett urval av tidigare forskning inom samma forskningsfält. Utifrån 

den postkoloniala teorin och denna studies syfte och frågeställningar har vi sökt efter relevant 

forskning och valt ut tre relevanta vetenskapliga artiklar för vår studie. Samtlig tidigare 

forskning som kommer att presenteras talar om sociala förhållanden i samhället som har 

bidragit till diskriminering av människor med annan etnisk härkomst. Utifrån forskningen kan 

man se att det råder en tydlig föreställning i samtliga artiklar om att rasism och diskriminering 

är socialt konstruerad. Även vi betraktar ras, rasism och diskriminering på grund av etnisk 

härkomst som ett socialt konstruerat fenomen, och inte som något biologiskt vilket andra 

möjligen skulle argumentera för. Detta synsätt speglas även i den postkoloniala 

teoribildningen, vilket, som sagt, är studiens teoretiska utgångspunkt. 

 

Vi har gjort ett urval av tidigare forskning utifrån förhoppningen om att forskningen ska 

kunna ge vår studie olika perspektiv, samt för att det ska vara så relevant som möjligt för det 

forskningsområde som vi har valt. Den svenska forskningen när det gäller förskolan är på 

flera olika plan utforskad, men samtidigt inte. Det finns en hel del forskning om exempelvis 

förskolebarns språkutveckling och matematikutveckling. När det dock handlar om förskolans 

värdegrund och värdegrundsarbete i relation till diskriminering på grund av etnisk härkomst 

så finns det ingen forskning gjord inom den svenska förskolan. Om man ser på vårt ämne så 

kunde vi inte hitta att det gjorts någon typ av forskning alls inom förskolans värld eller i 

relation till förskolebarn. Detta beror möjligen på att det finns ett rådande synsätt om att ”små 

förskolebarn” inte skulle kunna vara kapabla till diskriminering på grund av etnisk härkomst.  

 

Här skulle vi kunna beskriva och ta upp tidigare forskning som genomförts i Sverige när det 

gäller värdegrundsarbete med äldre barn. Dock tyckte vi inte att detta kändes relevant 

eftersom förskolläraryrket är något helt annan än grundskolläraryrket eller 

gymnasieläraryrket. Detta beror bland annat på att man jobbar med barn i helt andra åldrar 

och dels för att det är andra former av institutioner, men även för att det är helt olika 

läroplaner som dessa olika former av utbildning bygger på. Det skulle exempelvis inte vara 

relevant att utgå ifrån forskning som baseras på grundskolans läroplan när det är förskolans 

läroplan som vi intresserar oss för. En annan aspekt är att diskriminering mellan 1 - 6 åringar 

och 7 - 15 åringar inte utspelas på samma sätt. Ett argument för detta är att barnen i 
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grundskolan är äldre, mer utvecklade och har ett helt annat ordförråd än en 1 - 6 åring. Ett 

annat argument är att barnen i grundskolan har kommit mycket längre i sin sociala utveckling 

och identitetsutveckling än ett förskolebarn och frågor om socialtillhörighet spelar en mycket 

större roll i ett grundskolebarns liv än vad det gör i ett förskolebarns liv. Detta ledde till att vi 

fick söka mer relevant forskning med tydligare anknytning till vårt ämne på ett mer 

internationellt plan. Vi hittade olika typer av forskning som gjorts av förskollärare och 

forskare om förskolebarn där de åberopar samma ämne som vår studie intresserar sig för, 

nämligen diskriminering på grund av etnisk härkomst. Samtlig forskning som vi valde ut har 

sitt ursprung från USA. Urvalet gjordes på så sätt att vi tittat på flera olika studier och sedan 

diskuterat vilka som skulle kunna vara mest användbara för oss. Att samtliga artiklar kommer 

från USA var från början inte ett medvetet val men vid vidare eftertankar kom vi fram till att 

detta är något som gynnar vår studie. Detta då det är intressant att se om sociala förhållanden, 

som diskriminering, som påstås vara universella verkligen är det i samma typer av 

institutioner och miljöer som då exempelvis förskolan, fast på olika platser i världen.  En 

problematisk aspekt med studier gjorda i USA är just att det finns en möjlighet att denna 

forskning inte går att tillämpa på den svenska förskolan. Dock resonerar vi som så att 

eftersom att diskriminering är något som sker överallt i hela världen, så anser vi att 

amerikansk forskning kan användas för att studera en svensk verksamhet.  

	

Den tidigare forskningen som kommer att presenteras består av tre vetenskapliga artiklar som 

kan kopplas till vårt forskningsfält. Alla artiklar har ett gemensamt tema och det är 

diskriminering av etnisk härkomst, eller rasism. Det sistnämnda är det begreppet som används 

mest frekvent i artiklarna. Vi har dock valt att använda oss av begreppet diskriminering på 

grund av etnisk härkomst istället för rasism genomgående i denna studie. Med anledning att 

vilja komma bort från förenklingen av att rasism enbart handlar om vita människor som 

diskriminerar mörkhyade människor. Begreppet diskriminering på grund av etnisk härkomst 

öppnar istället upp för en uppfattning om att det är en diskriminering på grund av var du 

kommer ifrån, och inte bara hur du ser ut, trots att detta ofta går hand i hand.  

 

4.1 Att se bortom färgblindheten i förskolan 

Gloria Swindler Boutte, Julia Lopez-Robertson och Elizabeth Powers-Costello har skrivit den 

vetenskapliga artikeln ”Moving beyond colorblindness in Early childhood education 

classrooms” (2011). Precis som artikelns titel instruerar handlar artikeln om att det är dags att 
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gå vidare ifrån tankar om att förskolebarn inte kan se hudfärg. Denna artikel är skriven av tre 

förskollärare och just därför är den intressant för oss i vår studie. Det första temat i vår studie, 

som finns beskrivet under rubriken ”Syfte och frågeställning”, intresserar sig för 

förskollärarens tankar, åsikter och handlingar och eftersom denna artikel är skriven ur det 

perspektivet är den relevant för vår studie. Huvudämnet i artikeln handlar om rasism och 

hudfärg och detta är en viktig del i arbetet med diskriminering på grund av etnisk härkomst.  

 

I förskolans värld har det historiskt sett funnits olika uppfattningar om barnet och om 

barndom. Författarna menar att det finns en rådande uppfattning om att förskolebarn är 

oskyldiga varelser. Denna artikel går emot uppfattningen om det så kallade oskyldiga barnet 

och att barndomen skulle ses som en oskyldig och harmlös tid. Författarna menar att 

människor som tar avstamp i denna uppfattning argumenterar för att små barn inte skulle 

kunna vara förmögna att se hudfärg, och detta argumenterar författarna emot (Boutte, Lopez-

Robertson, Powers-Castello 2011, s. 339). Författarna tar avstamp utifrån dilemmat mellan 

dessa olika synsätt på barn i denna vetenskapliga artikel.  

 

I artikeln utmanar författarna uppfattningen om att barn inte skulle kunna se hudfärger, och de 

uppmanar även förskollärare att engagera sig i samtal om ras och rasism med förskolebarn. 

Vidare diskuterar skribenterna om att de tidiga åren i ett barns liv är väldigt viktiga för att det 

är då man kan implementera verktyg för att motarbeta rasism. Författarna menar på att det 

finns ett dilemma när det gäller att ta upp rasism med små barn på grund av den rådande 

uppfattningen om att dessa frågor är för avancerade för små oskyldiga barn (Boutte, Lopez-

Robertson, Powers-Castello 2011, s. 339). Detta kopplas till de olika rådande uppfattningar 

som finns om barn och barndom bland förskolepersonal och vuxna i allmänhet. Dock kontrar 

författarna med resonemanget att det handlar om att många förskollärare inte har tillräckliga 

verktyg och kunskap om ämnet för att våga ta upp det med förskolebarnen. Men när 

förskollärare upptäcker att tystnaden bara upprätthåller och förvärrar rasismen menar 

författarna att det är bättre att förskollärarna avbryter tystnaden och arbetar med rasism, vilket 

är målbilden (Boutte, Lopez-Robertson, Powers-Castello 2011, s. 341). 

 

Författarna skriver om en tidigare forskning baserad på observationer av 3–4 åringar under en 

ettårig period där syftet var att se hur barn skapar sig en uppfattning kring ras i den vardagliga 

förskoleverksamheten. Forskningsstudien resulterade i att det fanns olika dimensioner 

av etniska relationer som påverkade barnens utveckling av förståelsen och kunskapen kring 
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etnicitet. De olika dimensionerna kretsade kring barnens tankar, givna diskurser och 

vardagliga erfarenheter som antingen begränsade eller underlättade lärande och utveckling 

samt identitetsskapande (Boutte, Lopez-Robertson, Powers-Castello 2011, s. 336.) Författarna 

för ett resonemang baserat på denna forskningsstudie och menar att dessa dimensioner 

utvecklas genom social interaktion på förskolan med jämnåriga och med vuxna. Vidare 

beskriver de att det på grund av detta är viktigt för förskollärare att vara medvetna om dessa 

dimensioners påverkan på barnens tankar, kunskaper och utveckling, och att rasism och andra 

former av diskriminering börjar i tidig ålder och finns i alla sociala sammanhang (Boutte, 

Lopez-Robertson, Powers-Castello 2011, s. 336). 

  

I artikeln skiljer författarna på individuell rasism och institutionell rasism. De menar att den 

strukturella eller institutionella rasismen handlar om ett system av sociala strukturer som 

producerar ackumulerande ojämlikheter baserade på ras. Den individuella rasismen är ett 

resultat av en persons egna handlingar och åsikter och är baserad på fördomar och ignorans 

om människor med en viss hudfärg (Boutte, Lopez-Robertson & Powers-Costello, 2011, s. 

335–336). Båda typer av rasism kan vara medvetna eller omedvetna men resulterar i att det 

skadar människan oavsett. Artikeln tar upp att barn lär sig diskriminerande beteenden i alla 

sociala sammanhang såsom genom sociala medier, TV, från andra barn, föräldrar och andra 

vuxna etcetera. Forskningen visar tydligt att barn varken är naiva eller färgblinda och att 

etnisk tillhörighet är en viktig aspekt i deras sociala liv. 

 

Författarna menar att påståendet om att man kan vara färgblind är problematiskt på flera sätt. 

För det första för att det är omöjligt att motverka rasism om man inte är villig att erkänna att 

det finns. För det andra kan vi inte ge barn verktyg för att kunna motverka rasism om vi inte 

lär dem att veta vad rasism är och hur det kan se ut. Slutligen påvisar tystnaden kring 

diskriminerande beteende i förskolan att man omöjliggör ett deltagande i ett demokratiskt 

samhälle och att man genom tystnaden lär barnen att det är ett förbjudet ämne att ta upp 

(Swindler Boutte, Lopez-Robertson & Powers-Costello, 2011, s. 341). 

 

Slutsatsen i artikeln handlar om att vuxna, genom att bibehålla en tystnad kring ämnet, bidrar 

till att barnen skapar stereotypa bilder och fördomar kring specifika människor. Barn är mer 

kompetenta än vad vuxna tror och klarar av att diskutera ämnen som diskriminering och 

rasism. Författarna menar att om vi fortsätter att vara färgblinda så kan vi inte uppnå målet 

som är att alla människor har lika möjligheter, värde och rättigheter i samhället. 
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4.2 Diskurser kring hudfärg: en etnografisk studie om tre unga barn som lär sig att 

vara vita 

Erin T. Miller har skrivit artikeln “Discourses of whiteness and blackness: an ethnographic 

study of three young children learning to be white” (2015). Millers studie är en etnografisk 

studie gjord på hennes egna tre barn på fem, sju och nio år. Hon motiverar sitt val av att 

studera sina egna barn för att hon menar att hennes barn faller under kriterierna för normen 

om hur det amerikanska barnet ”ska” vara. Detta menar hon dels på grund av att barnen själva 

identifierar sig som vita och för att de växte upp i ett område dominerat av vita människor. 

Författaren menar att hon, genom att studera sina egna barn, fick tillgång till ett djupare 

forskningsmaterial än om hon hade varit en utomstående. Millers studie är intressant då den 

har ett etnografiskt perspektiv på ämnet rasism och för att hon valt att utgå ifrån sin själv som 

vuxen och lärare när hon analyserar och diskuterar sin studie (Miller, 2015, s. 141). Miller 

talar om att rasism kan utspela sig på många olika sätt i unga barns vardag och det diskuterar 

hon i sin artikel vilket gör den intressant för vår studie kopplat till förskolans verksamhet.  

 

Studien skedde inom ett spann på 9 månader och under den tiden upplevde Miller mindre än 

tio djupa samtal som handlade om etnicitet. Vid analysen av hennes upptäckter märkte Miller 

att det inte var nödvändigt att ha specifika samtal som just handlade om hudfärg och om de 

sociala konsekvenserna som detta medför i syfte att lära hennes barn att tolka och motverka 

etniska normer. Miller menade att dessa samtal inte skulle ha fått den påverkan som hon ville 

för att hennes barn vardagligen var priviligierade eftersom att de är vita och därmed ingår i 

samhällsnormen. Miller kom fram till att i hennes barns världar blev de bekräftade av 

vithetsnormen på ett gynnsamt sätt dagligen, dock vardagligt kamouflerat. Konsekvenserna av 

vithetsnormen var så pass inbäddade i det vardagliga livet att Miller upptäckte att hon var 

tvungen att aktivt vara medveten om detta för att faktiskt kunna se bortom det och uppnå sitt 

mål med studien (Miller, 2015, s. 141). 

 

I artikeln talar Miller om att vita människor är överrepresenterade i barnens omgivning. 

Exempelvis i media, böcker, hennes barns skola, skolmaterial etcetera. I ett exempel som 

Miller diskuterar i artikeln lekte hennes son med legogubbar som hade gul hudfärg. Miller 

frågade då sin son om legogubbarnas hudfärg var vita eller bruna. Sonen svarade att de 

faktiskt egentligen skulle vara vita. Detta menar Miller är ett exempel på hur vithetsnormen 

influerat hennes barn.  Konsekvenserna av vithetsnormen blev till och med synliga i leksaker 

som var tänkta att vara etniskt neutrala (Miller, 2015, s. 143).  
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Miller fortsätter att diskutera andra exempel av vithetsnormen i sina barns vardag. Ytterligare 

ett exempel sågs när hon under studiens gång samlade ihop flera olika teckningar från sina 

barn och i samtliga teckningar var alla människor porträtterade som vita. Millers berättar 

sedan om att hennes dotter läste boken Hungerspelen där huvudkaraktären beskrevs som en 

flicka med mörkt hår och olivfärgad hud, till skillnad från huvudkaraktärens syster och 

mamma som var blonda och blåögda. Miller tog sedan sin dotter på bio för att se filmen 

baserad på samma bok. Efter att Millers dotter sett filmen frågade Miller om huvudkaraktären 

såg ut som hon hade förväntat sig. Dottern svarade att hon förväntat sig att flickan skulle vara 

blond och vit. Miller frågade varför och dottern svarade att boken skulle ha sagt till om hon 

inte hade varit vit. Miller analyserar momentet på så sätt att eftersom vithetsnormen var 

överrepresenterad i dotterns liv på så sätt att om någon talade om en mörkhyad person så var 

det alltid uttalat på så sätt att de sade ”the afro-american person”. Utifrån detta förväntade sig 

dottern att det borde ha kommit en varning om avvikelsen från vithetsnormen när det gäller 

huvudkaraktären utseende. Detta skriver Miller är ett exempel på hur vithetsnormen 

omedvetet utspelas i hennes barns vardag (Miller, 2015, s. 145).  

 

Miller talar mycket om vithetsnormen och menar att denna utspelar sig överallt i samhället. 

Hon tar tillexempel upp detta som beskrivs i stycket ovan, men hon tar även upp det i relation 

till den amerikanska läroplanen och menar på att man även där kan se kopplingar till 

vithetsnormen och en sorts institutionell rasism. Det andra temat i vår studie som finns 

beskrivet under stycke ”Syfte och frågeställningar” behandlar den svenska förskolans 

styrdokument och därför är denna del av Millers studie av intresse för oss. 

 

4.3 “ Du är rasist ”: En förskollärares uppvaknande gällande rasifiering 

Melissa Summer har skrivit artikeln “You are a racist’: An early childhood educator’s 

racialized awakening” (2014). Artikeln är baserad på hennes egna erfarenheter som en vit 

förskollärare i USA. Artikeln är baserad på författarens egna erfarenheter och detta motiverar 

hon på så sätt att hon anser att personliga erfarenheter är viktiga verktyg för att kunna öka 

medvetenhet kring företeelser som omgivningen tar för givna. Summers studie är baserad på 

hennes egna tankar och erfarenheter vilket går hand i hand med det andra temat i vår studie 

som handlar om förskollärares tankar och handlingar i arbetet mot diskriminering på grund av 

etnisk härkomst. Summers utgångspunkt handlar om hennes upplevelse av att ha blivit kallad 

rasist av hennes elevers föräldrar. Detta resulterade i att hon började att leta efter tillfällen då 
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hon aktivt kunde börja förebygga rasism genom att synliggöra den. Summer menar att för att 

lärare ska kunna stoppa och förebygga rasism måste man bli medveten om dess existens och 

synliggöra detta (Summer, 2014, s. 195). Summer menar att när lärare diskriminerar på grund 

av etnisk härkomst beror det oftast inte på att de vill vara elaka, rasistiska eller sexistiska. I de 

flesta fall menar Summer att det handlar om de normer som finns i samhället som bidrar till 

en institutionell och tyst rasism. Den institutionella rasismen bygger på kategoriseringar av 

olika etniciteter som tilldelats egenskaper och värden. I studien tar Summer upp ett 

resonemang där det handlar om att namnge rasism och att reflektera kring rasism för att kunna 

stoppa den och motverka den. I artikeln talar författaren om de vita människornas 

privilegium, även kallad vithetsnormen, som beskrivs på så sätt att de vitas makt bygger på 

förtyck av andra (Summer, 2014, s. 197). 

 

Summer skriver om incidenten där en förälder kallade henne rasist och hon förklarar att efter 

detta så blev det en ögonöppnare för henne och helt plötsligt kunde hon se tydliga dagliga 

exempel av rasism på hennes skola där hon jobbar.  Att som lärare kunna använda sig av 

sådana händelser som Summer beskriver i artikeln kan användas som ett verktyg för att kunna 

få syn på olika situationer som annars kanske inte skulle vara synliga. Summer skriver att hon 

efter händelsen använt sig av Strobels (1997) ramverk för avkoloniseringen (Summer, 2014, 

s. 197). Ramverket består av tre olika steg som är namnge, reflektera och agera. Summer 

menar att man måste namnge rasistiska stunder som rasistiska och sedan reflektera över detta 

och det viktigaste, agera på detta. Summer skriver att hon ägnat mycket tid åt de första två 

stegen men att hon senare insåg att hon försummat det tredje steget vilket hon sedan 

reflekterar över som det viktigaste steget. Vidare diskuterar Summer att de tre stegen inte 

egentligen behöver följas i den ordningen. Summer pratar om Strobels (1997) ramverk för 

avkolonisering som ett viktigt verktyg i hennes arbete mot rasism och diskriminering på 

grund av etnisk härkomst. Att kunna använda dessa steg i förskolans verksamhet i arbetet mot 

diskriminering på grund av etnisk härkomst skulle kunna ses som ett praktiskt verktyg för att 

upptäcka diskriminering på förskolan. Dels när det gäller barn mellan barn, men även när det 

gäller personalgruppen. 

 

För Summer har hennes största utmaning i lärarrollen varit att reflektera och rannsaka sin 

egna kulturella erfarenhet. Detta menar hon för att i hennes fall så är hennes kulturella 

bakgrund ganska osynlig eftersom hon ingår i de vitas privilegium, vithetsnormen (Summer, 

2014, s. 197). Summer skriver att hon vill att skolan ska vara en plats där barnen kan komma 
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med sina olika kulturella bakgrunder och utbyta dessa med varandra. Alla människor har en 

ryggsäck med olika innehåll. Som lärare så är det viktigt att vi är medvetna om vilka 

erfarenheter vi bär med oss samt hur dessa präglar oss i vårt arbete med barnen. Som lärare är 

det vi som har makten att influera andra människor och då är det viktigt att tänka på att sära 

på våra privata åsikter, tankar och värderingar från det som är syftet och målet med 

ledaruppdraget. 
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5. Resultatdiskussion 

I detta avsnitt kommer vårt empiriska material, våra resultat, att analyseras och diskuteras 

utifrån den tidigare forskningen och den valda teoretiska utgångspunkten som presenterats i 

styckena ovan. Resultatdiskussionen är uppdelad i två huvuddelar baserade på de två olika 

teman som beskrivs under rubriken ”Syfte och frågeställning”. Vi har valt att presentera 

empirin och analysera den i samma stycke.  Vi har valt att presentera vår resultatdiskussion på 

detta sätt dels för att det ska vara så tydligt som möjligt för läsaren att följa våra resonemang, 

och dels för att vi på ett tydligt sätt vill visa kopplingen mellan våra resultat och den tidigare 

forskningen samt den valda teoretiska utgångspunkten.  

 

5.1 Resultatdiskussion tema 1  

Denna del av resultatdiskussionen bygger på det empiriska materialet utifrån 

dokumentstudien. Det empiriska materialet består av utdrag från de fyra utvalda 

styrdokumenten som den svenska förskolan är ålagd att följa. För att ge en klarare bild av 

dessa fyra styrdokument följer nedan en kort beskrivning av dem.  

 

Läroplanen för förskolan är det styrdokumentet som hela förskolans verksamhet ska vila på. 

Den skapades 1998 och har reviderats två gånger sedan dess, år 2010 och 2016. Förskolans 

läroplan, även kallad Lpfö, består av två delar. Den första delen består av förskolans 

värdegrund samt uppdrag och den andra delen innefattar mål och riktlinjer. Utgivaren av Lpfö 

är Skolverket som tillhör Sveriges utbildningsdepartement. 

 

Barnkonventionen eller FN:s konvention om barnets rättigheter är ett rättsligt bindande avtal 

för olika länder. Barnkonventionen antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989 

och de länder som har anslutit sig har åtagit sig att göra sitt yttersta för att implementera 

barnkonventionen och för att barns rättigheter ska respekteras. De länder som har ratificerat 

barnkonventionen är skyldiga att se till att den följs och det är dessa länders regeringar som 

har det yttersta ansvaret för att detta genomförs. UNICEF, FN:s barnfond, har en stor roll i 

barnkonventionens arbete och det är att se till att de juridiska och politiska krav som 

barnkonventionen ställer på medlemsstaterna efterlevs. Barnkonventionen är utfärdad av 

UNICEF, med andra ord av ett FN-organ. 
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Skollagen (2010:800) är en svensk lag som styr och reglerar det som gäller skolväsendet, 

särskilda utbildningsformer och annan pedagogisk verksamhet än den som bedrivs inom 

skolväsendet. Syftet med skollagen är att reglera den skolverksamhet som bedrivs i Sverige 

för att samtliga föreskrifter ska gälla för alla, för att kunna skapa en så likvärdig utbildning 

som möjligt för alla i Sverige. De delar av skollagen som vi kommer att använda som 

empiriskt material består av utdrag från Kapitel 6. ”Åtgärder mot kränkande behandling”, som 

tar upp bestämmelser om förbud mot diskriminering och ändamål att motverka kränkande 

behandling av barn och elever., tillsammans med kapitel 8. ”Förskolan”, som tar upp 

allmänna bestämmelser, bestämmelser om förskola med offentlig huvudman och 

bestämmelser om fristående förskola. Resterande kapitel av skollagen har inte någon koppling 

till vårt syfte och frågeställning och kommer därför inte att användas.  

 

Diskrimineringsombudsmannen (DO) är som det beskrivs i inledningen av denna studie en 

myndighet som har i uppdrag att främja lika rättigheter, möjligheter samt motverka 

diskriminering på alla plan i det svenska samhället. Det empiriska material som kommer att 

användas från DO består utav ett dokument i form av en PDF-fil som DO publicerade i och 

med att diskrimineringslagens bestämmelser om aktiva åtgärder för förskola och skola 

ändrades den 1 januari 2017. Dokumentet heter Nya bestämmelser för förskolan och skolan — 

fyra steg och sju diskrimineringsgrunder och beskriver hur förskola och skola ska medverka 

för att alla barn och elever får en trygg och stimulerande miljö fri från diskriminering. 

 

5.1.1 Förskolans skyldigheter  

I denna del an resultatdiskussionen så kommer empirin kopplad till tema 1 med 

frågeställningen, ”Vad står det i styrdokumenten kopplat till diskriminering av etnisk 

härkomst?” att presenteras och analyseras utifrån den tidigare forskningen samt den 

postkoloniala teoribildningen.  Förskolan och alla institutioner inom det svenska skolväsendet 

har en skyldighet att följa vissa normer, riktlinjer och lagar som den svenska staten har 

bestämt.  I ”Förskolans läroplan” under det första stycket ”Förskolans värdegrund och 

uppdrag” beskrivs några av dessa skyldigheter som förskolan har. I ”Lpfö” står det att 

förskolan ska vila på demokratiska grunder och vidare beskrivs följande: 

 

Förskolan ska uppmuntra och stärka barnens medkänsla och inlevelse i andra människors 

situation. Inget barn ska i förskolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning hos någon anhörig eller 
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funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Den växande rörligheten över 

nationsgränserna skapar en kulturell mångfald i förskolan, som ger barnen möjligheter att 

grundlägga respekt och aktning för varje människa oavsett bakgrund (Lpfö 98, rev. 16, s. 4). 

Utdraget från Lpfö´s första stycke ”Förskolans värdegrund och uppdrag” handlar generellt om 

en tanke som grundas i den svenska medborgarens demokratiska rättigheter.  Styrdokumentet 

är utformat av skolverket, och det är viktigt att ha i åtanke att det är av politisk karaktär när 

den analyseras. ”Lpfö” är skriven med ett politiskt syfte och det är att den svenska förskolan 

ska bygga på en så lika grund som möjligt för att alla barn ska ha rätt till likvärdig omsorg 

och utveckling. I Lpfö tas inte begreppet ”etnisk härkomst” upp utan bara begreppet ”etnisk 

tillhörighet”. Detta kan ses som problematiskt då innebörden av begreppet kan misstolkas. 

Detta på grund av att begreppet ”etnisk tillhörighet” används i flera styrdokument (utdraget 

ovan är ett exempel) som ett generellt begrepp för att beskriva en människas etnicitet. På 

Diskrimineringsombudsmannens (DO´s) webbplats beskrivs begreppet ”etnisk tillhörighet” 

på detta sätt: 

Definition av etnisk tillhörighet: 

Med etnisk tillhörighet menas en individs nationella eller etniska ursprung, hudfärg eller 

annat liknande förhållande. Det kan handla om att vara exempelvis svensk, same eller 

chilenare. Etnisk tillhörighet handlar om hur du identifierar eller uppfattar dig själv. Det är 

alltså individen själv som definierar sin eller sina etniska tillhörigheter utifrån sin bakgrund 

och sin individuella historia (DO´s webbplats). 

Genom att myndigheten generaliserar begreppet ”etnisk tillhörighet” till att innebära mer än 

vad det egentligen betyder, hur en människa själv identifierar sig, så skapas en förvirring 

kring vad som egentligen menas med begreppet. Elisabeth Elmeroth skriver i sin bok Etnisk 

maktordning i skola och i samhälle som är skriven ur ett postkolonialt perspektiv att 

begreppet etnicitet bör ses utifrån två olika perspektiv. Utifrån det första perspektivet anses en 

människas etnicitet vara föränderlig, en form av etnisk tillhörighet. En människas tillhörighet 

beskrivs precis som det låter. Det är individen själv som identifierar sig själv med en specifik 

tillhörighet (Elmeroth, 2008, s. 27). Det kan exempelvis vara ens nationalitet, den religionen 

man väljer att följa eller den kultur som man lever efter eller landet man bor i. En människas 

etniska tillhörighet är därför föränderlig, dock innebär det inte att den måste vara det, men att 

det kan vara det. Det andra perspektivet på etnicitet är oföränderligt, etnisk härkomst. En 

människas etiska härkomst är inget som individen själv bestämmer. En människas etniska 
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härkomst handlar om den geografiska platsen du och dina förfäder är födda på, den platsen, 

landet du härstammar ifrån (Elmeroth, 2008, s. 27). En människas härkomst handlar därför 

även om en människas utseende vilket är en produkt av det genetiska anlag en människa har 

fått av sina förfäder, vilket speglas från den geografiska platsen man härstammar ifrån.  

Utifrån denna synvinkel är det underligt att styrdokumenten inte benämner ”etnisk härkomst” 

som en diskrimineringsgrund, utan endast ”etnisk tillhörighet”. Detta leder till en förvirring 

om vad som gäller när man kommer i kontakt med etnisk diskriminering i skola och förskola. 

Eftersom att Lpfö inte tar upp diskriminering av ”etnisk härkomst” så skulle man kunna se det 

som att frågor om rasism och diskriminering på grund av etnisk härkomst undviks. Dock är 

det viktigt att poängtera att styrdokumenten använder etnisk tillhörighet som ett generellt 

begrepp för att beskriva båda innebörderna av etnisk diskriminering. Utifrån det postkoloniala 

perspektivet hade det dock varit med fördel om man hade benämnt båda beskrivningarna av 

etnisk diskriminering för att kunna tydliggöra och poängtera skillnaderna, samt för att 

undvika missförstånd. Summer skriver i sin artikel att för att kunna förebygga och stoppa 

rasism så måste lärare vara medvetna om dess existens och den måste även synliggöras 

(Summer, 2014, s. 195). Att staten väljer att benämna etnicitet endast utifrån tillhörighet och 

inte härkomst leder till en osäkerhet och förvirring om vad det är som menas, vilket vidare 

leder till att det blir svårt för pedagoger att erbeta på ett likvärdigt sätt kring ämnet.  

Begreppet ”etnisk tillhörighet” syftar tydligt utifrån ett postkolonialt perspektiv på en 

människans egna känslor eller ens nationalitet, eller där man fysiskt är bosatt, medan ”etnisk 

härkomst” speglar ens familjs arv, var du och/eller dina föräldrar är födda på planeten och i 

och med aspekter som ens utseende och hudfärg. Detta gör är det inte blir tydligt att 

diskrimineringsgrunder så som hudfärg ska kopplas till ”etnisk tillhörighet” eftersom en 

människas tillhörighet alltid kan förändras, medan en människas härkomst och hudfärg alltid 

kommer att vara den samma. Utifrån Summers artikel blir detta ett dilemma eftersom 

problemet först måste synliggöras för att kunna stoppas och i den svenska förskolans läroplan 

så synliggörs detta inte på ett tydligt sätt. 

När det gäller förskolans mål och riktlinjer så finns det två specifika stycken som behandlar 

temat om diskriminering på grund av etnicitet, och dessa beskrivs i den andra delen av 

förskolans läroplan ”Mål och riktlinjer”: 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar […] förståelse för att alla människor har 

lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller 
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annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning (Lpfö 98, rev. 16, s. 8). 

Förskolan ska sträva efter att varje barn […] känner delaktighet i sin egen kultur och 

utvecklar känsla och respekt för andra kulturer. […], som har ett annat modersmål än 

svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska 

som på sitt modersmål (Lpfö 98, rev. 16, s. 9-10). 

Det första stycket beskriver tanken om att alla människor har lika värde, och det andra stycket 

handlar om delaktighet i sin egen kultur samt respekt för andras kulturer. Dessa två stycken 

går hand i hand då en förutsättning för att kunna förstå att alla människor har lika värde är att 

man utvecklar en känsla av respekt för andra. Utan empati och sympati är det svårt för en 

människa att ha och visa respekt för en annan. Boutte, Lopez-Robertson och Powers-Costello 

skriver i sin artikel att det råder en obekvämhet hos vuxna när det gäller att prata med yngre 

barn om teman som berör människors lika värde. De menar att många förskollärare oftast 

tycker att det är jobbigt att prata om teman som rör etnicitet och ras, och därför väljer de att 

inte diskutera detta med barnen. Författarna menar att detta oftast inte beror på ignorans utan 

snarare bristande kunskaper om ämnet. Dock menar de att genom att inte ta upp ämnen som 

exempelvis rasism så bidrar förskollärare till att rasism upprätthålls istället för att motverka 

det. Författarna menar att det enda sättet att stoppa rasism är genom att prata om det med 

barnen när de fortfarande är unga (Boutte, Lopez-Robertson & Powers-Costello, 2011, s. 

335). 

I och med utdragen från ”Lpfö” så kan man konstatera att det är förskolans skyldighet att 

sträva efter att barnen utvecklar egenskaper som motverkar etnisk diskriminering av alla slag. 

Kopplat till ovanförda resonemang om att diskrimineringen av ”etnisk härkomst” inte 

tydliggörs i Lpfö kan man konstatera att detta ytterligare bidrar till att förskollärare inte tar 

upp ämnet med barnen. Detta eftersom det inte tydligt framgår i styrdokumenten att den del 

av etnisk diskriminering som innefattar rasism, (diskriminering av etnisk härkomst), inte 

synliggörs i styrdokumentet. ”Lpfö” har här valt att fokusera på människans empatiska 

förmågor, och det är tydligt att de empatiska förmågorna verkar vara viktiga för att bli en så 

bra framtida samhällsmedborgare som möjligt, vilket är en del av det som beskrivs som 

förskolans övergripande syfte. Dock kan man ifrågasätta utdragen utifrån det perspektiv som 

Boutte, Lopez-Robertson & Powers-Costello presenterar i sin artikel och undra om detta 

efterlevs av förskollärarna. Det står tydligt att det är förskolans skyldighet att bidra till att 

barnen utvecklar dessa empatiska förmågor, men frågan är om det verkligen ser ut så i 
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verkligheten. Liknande tankar väcks utifrån empirin som samlats utifrån ”skollagen” om 

ämnet diskriminering på grund av etisk härkomst. Skollagen säger nämligen följande i 

paragraf 9 och 10: 

Förbud mot kränkande behandling 

9 § Huvudmannen eller personalen får inte utsätta ett barn eller en elev för kränkande 

behandling. 

Skyldighet att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling 

10 § En lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en 

elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är 

skyldig att anmäla detta till förskolechefen eller rektorn (Skollag 2010:800). 

 

Det man kan konstatera utifrån utdraget från skollagen ovan är att skyldigheten att rapportera 

kränkande behandling ligger hos den enskilda vuxna inom skolvärlden. Liknande slutsatser 

kan även dras utifrån DO´s dokument Nya bestämmelser för förskolan och skolan där det står 

så här: 

 

Utgångspunkten är att alla barn och elever ska kunna delta i all verksamhet på likvärdiga 

villkor oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder (DO, Nya bestämmelser 

för förskolan och skolan s. 1), 

Utdraget ovan beskriver en utgångspunkt/syfte till varför de vuxna måste arbeta med 

diskriminering av olika slag, och vidare i DO´s dokument beskrivs det hur man ska arbeta: 

Fyra steg – sju diskrimineringsgrunder  

Utbildningsanordnaren ska fortlöpande arbeta i fyra steg:  

1. undersöka risker och hinder 2. analysera orsaker	3. genomföra åtgärder	4. följa upp och 

utvärdera (DO, Nya bestämmelser för förskolan och skolan s. 2) 

Enligt skollagen ska den enskilda vuxna rapportera vidare till sin chef om ett barn blivit utsatt 

för kränkande behandling. Liknande skyldigheter som beskrivs i skollagen beskrivs i DO´s 

dokument, dock är dessa mer specifika då de pekar ut vilka diskrimineringsgrunder som det 

svenska samhället ska arbeta emot, men även för att de beskriver vilka specifika steg arbetet 

ska ske i och varför (DO, Nya bestämmelser för förskolan och skolan s. 2).  Skollagen beskriver 
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även att vuxna inom skolans verksamhet inte får diskriminera barn och elever. Samtidigt 

beskrivs det att om barnen skulle bli utsatta för diskriminering så ligger ansvaret i de vuxnas 

händer att ta hand om detta och åtgärda detta. Dock beskriver skollagen inte varför eller vilka 

som kan utsättas för diskriminering. Skollagen beskriver inte hellre vem eller vad det är som 

avgör när diskriminerande handlingar har skett eller pågår. Detta kan ses som problematisk 

exempelvis om ett barn anser att denne har blivit diskriminerad men den vuxne som tar emot 

denna information inte tycker det eller ignorerar detta, då kommer inget att hända med den 

diskriminerande handlingen. Om ett barn vänder sig till en vuxen och inte blir bemött eller 

hörd så kommer den diskriminerande handlingen inte stoppas eller förebyggas i framtiden. 

Att ansvaret när det gäller diskriminerande handlingar av barn ligger i de vuxnas händer kan 

utifrån dessa exempel ses som problematiskt. Detta eftersom att styrdokumenten förutsätter 

att de vuxna ska ha tillräcklig kunskap om frågan för att kunna hantera den. De vuxna som 

inte har den kunskap som behövs för att hantera frågor kring etnisk diskriminering blir då 

lämnade med ett ansvar som de inte kanske kan hantera på grund av okunskap. Detta innebär 

att ett barn som blir eller blivit utsatt för diskriminerande handling kanske inte får den hjälp 

och stöd denne behöver, vilket kan bidra till att de diskriminerande handlingarna som barnet 

utsatts för fortsätter. Dokumentet Nya bestämmelser för förskolan och skolan är däremot 

väldigt tydligt vad gäller de sju olika diskrimineringsgrunderna och de fyra åtgärdssteg som 

ska följas vid en diskriminerande handling. Men precis som skollagen så finns det inte 

beskrivet vem det är som bestämmer vad gränsen för diskriminering går. Inget av dokumenten 

tar upp etnisk härkomst eller ”ras” som en diskrimineringsgrund, vilket bidrar till att texterna 

kan misstolkas till att dessa diskrimeringsgrunder inte ses som legitima eller värda att ta upp. 

Summer skriver i sin artikel att om man inte talar och tillkännager att rasism finns så kan man 

omöjligen motarbeta den (Summer, 2014, s. 195). Genom att inte benämna rasism eller 

diskriminering på grund av etnisk härkomst överhuvudtaget, ignorerar styrdokumenten än en 

gång det faktum att det är ett levande problem i samhället, som utgår ifrån att vissa specifika 

människor diskrimineras på grund av deras härkomst och hudfärg.  

 

Det enda styrdokument som benämner etnisk härkomst och rasism är barnkonventionen och 

där står det följande: 

 
Konventionsstaterna skall respektera och tillförsäkra varje barn inom deras jurisdiktion de 

rättigheter som anges i denna konvention utan åtskillnad av något slag, oavsett barnets eller 

dess föräldrars eller vårdnadshavares ras, hudfärg, kön, språk, religion, politiska eller annan 
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åskådning, nationella, etniska eller sociala ursprung, egendom, handikapp, börd eller 

ställning i övrigt (Barnkonventionen s. 14, del 1, artikel 2:1) 

Detta utdrag från barnkonventionen uppvisar en bredare syn på diskrimineringsgrunder. En 

sak som gör just detta utdrag intressant är att man på ett internationellt plan väljer att benämna 

etnicitet och rasism som en tydlig diskrimineringsgrund men i Sverige väljer vi att inte ha 

med det som en tydlig del i vårt arbete med diskriminering. Här kan man därför ställa sig 

frågan om varför det ser ut på det här sättet, eftersom problemet med rasism och 

diskriminering på grund av etnisk härkomst är ett globalt problem som berör alla människor i 

hela världen på något vis. Utifrån ett postkolonialt perspektiv skulle man kunna tänka sig att 

på ett internationellt plan är det en självklarhet att denna diskrimineringsgrund benämns och 

synliggörs. Detta eftersom FN som har skrivit Barnkonventionen består av många nationer 

och därmed många människor med flera olika etniska bakgrunder. I relation till FN består 

Sverige som enskild nation i majoritet ljushyade medborgare. Kanske glöms det bort att det 

svenska samhället idag består av medborgare från alla världens hörn. Teoretikern Frantz 

Fanon skriver att det i flera århundraden funnits en rådande vithetsnorm i världen (Fanon, 

1997, s. 13). När man ställer FNs Barnkonvention emot de svenska styrdokumenten så skulle 

man kunna säga att den rådande vithetsnormen syns tydligare i de svenska styrdokumenten. 

Detta eftersom att man inte väljer att tematisera rasism och diskriminering på grund av etnisk 

härkomst som en likvärdig diskrimineringsgrund. Möjligen beror detta på att om man i en 

huvudsakligen ”vit” nation skriver ett styrdokument för sin egen nation (etniska tillhörighet) 

så lär detta speglas i dokumenten, vilket blir synligt när man ställer de svenska 

styrdokumenten emot Barnkonventionen. 

 

5.1.2 Förskolans arbetssätt   

I avsnittet som följer kommer resultaten utifrån tema 1 och dess frågeställning  

”vilka arbetssätt beskriver styrdokumenten i arbetet med diskriminering av etnisk härkomst?”, 

att presenteras och analyseras med hjälp av våra teoretiska utgångspunkter och den tidigare 

forskningen. I stycket ovan har vi presenterat vissa utdrag från styrdokumenten som beskriver 

vilka skyldigheter förskolans verksamhet har. I detta stycket har vi därför riktat in oss på hur 

styrdokumenten beskriver att man ska arbeta utifrån dessa skyldigheter. När det gäller 

arbetssätt kopplat till ämnet etnisk diskriminering så beskriver skollagen följande: 

Skyldighet att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling 
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10 § […] En förskolechef eller rektor som får kännedom om att ett barn eller en elev anser 

sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att 

anmäla detta till huvudmannen. Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda 

omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i förekommande fall vidta de 

åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden 

(Skollag 2010:800) 

Den slutsats man kan dra utifrån detta utdrag är liknande de resonemang som förts om 

skollagen i stycket Förskolans skyldigheter. Utifrån utdraget från skollagen kan man än en 

gång se att skyldigheten att rapportera kränkande behandling ligger hos den enskilda vuxna 

inom skolvärlden. Om ett barn blir utsatt för kränkande behandling så är det i slutändan 

huvudmannens ansvar att förebygga detta i framtiden. Detta förutsätter dock, som vi har varit 

inne på tidigare, att huvudmannen ska ha en bred kunskap kring diskriminering för att kunna 

förebygga den i framtiden. Det som blir problematiskt med detta är om huvudmannen inte har 

den kunskapen som krävs för att kunna bemöta diskriminerande handlingar och arbeta med 

dem. I Sverige så finns det på de flesta yrkesgruppers arbetsplatser ett utsett 

diskrimineringsombud vilket är en person som arbetar med diskrimineringsfrågor och 

diskrimineringsärenden, och denna person bör ha extra kunskaper kring just diskriminering. 

Det är intressant att förskolan inte har detta och kanske skulle det kunna vara en lösning på 

problemet kring om huvudmannen saknar kunskap kring frågan. Genom att alla 

diskriminerande handlingar går igenom ett diskrimineringsombud på förskolan så skulle 

kanske bemötandet av diskriminerande handlingar bli mer kvalitativ, vilket möjligen skulle 

hjälpa de utsatta barnen i längden.  

 

Ytterligare en problematisk synvinkel på att det är huvudmannen som ska ha det största 

ansvaret kring det förebyggande arbetet med diskriminering i förskolan, kan ses utifrån 

Fanons begrepp ”vithetsnormen”. Fanon menar att det i vårt samhälle finns en rådande 

vithetsnorm vilket bidrar till hur en människa tänker och upplever saker (Fanon, 1997, s. 13). 

Miller skriver i sin artikel om vithetsnormen utifrån ett exempel hon upplevde med sin egen 

dotter som hon beskriver tillhör ”vithetsnormen”. Miller beskriver att hon och hennes dotter 

skulle gå på bio och se en film som baserats på en bok som dottern hade läst. Dottern 

förväntade sig att huvudkaraktären från boken skulle vara vit och blond på filmduken, men 

det var hon inte. Karaktären såg inte ut som dottern tänkt sig och Miller menar på att dottern 

förväntat sig ett visst utseende (vit hudfärg och blont hår) eftersom att dottern själv tillhör 

vithetsnormen. Miller menar att eftersom dottern själv känner en tillhörighet till 
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”vithetsnormen” så behöver hon aldrig tänka utanför den och därför var det svårt för dottern 

att föreställa sig att huvudkaraktären skulle ha ett utseende som avviker från ”vithetsnormen” 

(Miller, 2015, s. 145).  Resultatet av detta blir problematisk eftersom människor som tillhör 

vithetsnormen inte alltid är medvetna om de konsekvenser som människor utanför 

vithetsnormen tvingas leva med.  Vilket bidrar till ojämlikhet mellan människor och möjligen 

även medveten och omedveten diskriminering av människor utanför ”vithetsnormen”. Detta 

resonemang kan man koppla till problemet med att huvudmannen har det största ansvaret i 

arbetet med diskriminering i förskolan. Exempelvis om en huvudman inom förskolan skulle 

befinna sig i samma typ av dimension av vithetsnormen som Millers dotter, kan det bli 

problematiskt i arbetet mot diskriminering på grund av etnisk härkomst. Dels för att om 

huvudmannen själv befinner sig inom ”vithetsnormen” så finns det en risk att denne själv inte 

kan relatera till att bli diskriminerad på grund av etnisk härkomst. Detta eftersom att vissa 

människor inom vithetsnormen själva inte kan relatera till det som finns utanför den, och man 

inte kan relatera till diskriminering av etnisk härkomst så kan det bli problematisk att arbeta 

med det.  

 

När det gäller riktlinjer om arbetssätt kring diskriminering av etnisk härkomst beskrivs det i 

Barnkonventionen inte några tydliga arbetssätt. Bland annat står det detta i Barnkonventionen: 

 

Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att barnet skyddas 

mot alla former av diskriminering eller bestraffning på grund av föräldrars, vårdnadshavares 

eller familjemedlemmars ställning, verksamhet, uttryckta åsikter eller tro. 

(Barnkonventionen s.14, del 1, artikel 2:1) 

Det enda som barnkonventionen tar upp är att konventionsstaterna ska vidta alla lämpliga 

åtgärder som krävs för att skydda barn mot alla former av diskriminering. Dock står det 

ingenting om vilka dessa lämpliga åtgärder är eller vad de bör bestå av, vilket gör det svårt att 

påstå att barnkonventionen kommer med praktiska arbetssätt som kan omsättas av 

förskolepersonal i den verkliga verksamheten. 

Om man tittar på förskolans läroplan så förväntas det finnas tydliga riktlinjer kring vilka 

arbetssätt som ska användas i arbetet mot diskriminering. Detta på grund av att det i Lpfö´s 

första stycke tydligt står att förskolan ska ge likvärdig utveckling och omsorg för alla barn. 

Resultatet kring förskolans arbetssätt utifrån Lpfö är oroväckande men inte överraskande då 

det enda som beskriver någon form av arbetssätt kring ämnet är följande:  
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 2.7 FÖRSKOLECHEFENS ANSVAR  

Upprätta, genomföra, följa upp och utvärdera förskolans handlingsprogram för att 

förebygga och motverka alla former av diskriminering och kränkande behandling, såsom 

mobbning och rasistiska beteenden bland barn och anställda (Lpfö 98. rev.16 s.16) 

Under avsnittet om förskolechefens ansvar tas det upp att denne ansvarar för att det ska finnas 

ett handlingsprogram för att motverka och förebygga alla former av diskriminering. I utdraget 

har skolverket valt att speciellt benämna mobbning och rasistiska beteenden bland barn och 

anställda som kränkande beteenden, vilket är intressant då detta inte tas upp på något annat 

ställe i läroplanen. Genom att endast ge förskolechefen ansvaret kring mobbning och rasism 

väcks frågor som varför är inte förskollärarna en del av de ansvariga i detta arbete och varför 

inkluderar man inte barnen i det arbetet? Boutte, Lopez-Robertson, Powers-Castello skriver i 

sin artikel om att komplicerade ämnen som rasism oftast inte tas upp med yngre barn då det 

finns en rådande uppfattning om att rasism och liknande diskriminering är för svårt för unga 

oskyldiga barn (Boutte, Lopez-Robertson, Powers-Castello 2011, s. 339). Möjligen är detta en 

anledning till varför ämnet inte tas upp i relation till varken förskollärare eller förskolebarn i 

Lpfö. Det är intressant att denna barnsyn speglas i Lpfö då den generellt har en ton som 

bedömer och bemöter barnet som en kompetent och intellektuell varelse i utveckling. Det är 

intressant att barn i detta fall möjligen ses som goda och oskyldiga när det egentligen är en 

vanlig mänsklig faktor att exempelvis döma folk, vilket är en av huvudorsakerna till varför 

diskriminering sker. I Läroplanen står det ingenting om hur man som förskollärare bör arbeta 

med dessa frågor, varken med arbetslaget eller med barnen. Det enda som tas upp är:  

Arbetslaget ska: 

 göra barnen uppmärksamma på att människor kan ha olika attityder och 

värderingar som styr deras synpunkter och handlande (Lpfö 98. rev.16 s.9). 

Det är intressant att ämnet diskriminering på grund av etnisk härkomst inte tas upp i 

läroplanen kopplat till varken förskollärarnas arbete eller deras arbete i relation till barnen. 

Detta blir problematisk precis som beskrivet ovan. Man kan inte förebygga och stoppa 

diskriminering om den inte tas upp och synliggörs. Utifrån Boutte, Lopez-Robertson, Powers-

Castellos artikel kan man konstatera att genom att inte ta upp diskriminering av etnisk 

härkomst i Lpfö i relation till varken barnen eller förskollärarna, så bidrar styrdokumentet till 

att upprätthålla den istället för att stoppa den (Boutte, Lopez-Robertson & Powers-Costello, 
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2011, s. 335). 

I relation till de andra styrdokumenten så är DO´s dokument Nya bestämmelser för förskolan 

och skolan det enda dokumentet som kommer med tydliga praktiska arbetssätt för hur man 

ska/kan arbeta med etnisk diskriminering i förskolan. Dokumentet beskriver att arbetet ska 

genomföras i fyra steg: undersöka risker och hinder, analysera orsaker, genomföra åtgärder,	

följa upp och utvärdera. Dokumentet beskriver att arbetet genomgående ska dokumenteras 

och det beskrivs även hur detta ska ske:  

Dokumentationen ska innehålla:  

En redogörelse för undersökningen av risker och hinder och den analys som gjorts. De 

förebyggande och främjande åtgärder som har genomförts eller som planeras. En 

uppföljning och utvärdering av det arbete med aktiva åtgärder som har gjorts. En 

redogörelse för hur samverkansskyldigheten har fullgjorts. Dokumentationskravet ersätter 

det tidigare kravet på att ha en likabehandlingsplan (DO, Nya bestämmelser för förskolan 

och skolan s. 4). 

Dokumentet bidrar till en tydlighet och kvalité i arbetet med diskriminering av alla slag. Det 

blir inte bara tydligt för förskollärare hur man ska arbeta utan dokumentet bidrar även med 

kunskaper om varför man bör arbeta med det, varför det är viktigt. Summer skriver i sin 

artikel om Strobels (1997) ramverk för avkolonialisering som är ett arbetssätt för att kunna 

förändra, en situation, skeende eller en handling. Summer beskriver att ramverket består av tre 

steg som går ut på att: namnge, reflektera och agera (Summer, 2014, s. 197). Utifrån DO´s 

dokument så kan man se att dokumentet är baserat på samma typ av tankar som Strobels 

ramverk är, eftersom de båda utgår ifrån liknande arbetssteg för att i slutändan nå ett 

utvecklande resultat.  

5.2 Resultatdiskussion tema 2  

I denna del av resultatdiskussionen kommer empirin till tema 2 att presenteras och diskuteras i 

tre olika delar med hjälp av den tidigare forskningen samt den postkoloniala teorin. Empirin 

är baserad på material som samlats in under djupintervjuer med fyra verksamma förskollärare 

från tre olika förskolor. Tillsammans jobbar dessa förskollärare med barn i åldrarna 1-5år och 

av etiska skäl kommer förskollärarna att presenteras som förskollärare A, B, C och D för att 

skydda deras identitet. I det första avsnittet undersöks förskollärarnas tankar kring begreppet 

etnisk härkomst, i det andra avsnittet undersöks förskollärarnas syn på diskriminering på 
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grund av etnisk härkomst. Slutligen kommer vi i det tredje avsnittet att undersöka 

förskollärarnas tolkning av barns tankar kring etnicitet.  

 

5.2.1 Förskollärarnas tankar kring begreppet etnisk härkomst 

Fokus i detta stycke är att synliggöra hur förskollärare tolkar och förhåller sig till begreppet 

etnisk härkomst. Vid intervjuerna ställdes frågan ”Vad innebär begreppet etnisk härkomst för 

dig?”. När frågan ställdes om vad begreppet betydde så var alla fyra förskollärarnas svar 

variationer av att det handlade om en specifik plats som en specifik person kommer ifrån. 

 

Oj, dels betyder det säkert religion mycket. Kanske också vilken kultur ett land har och 

lagar. Tyvärr så betyder det mycket religion fast det ska egentligen inte göra det. 

(Intervju med A, se bilaga). 

 

Av empirin framgår det att begreppet etnisk härkomst är svårt, om inte mångtydigt. 

Förskollärare B och D lyfte fram hur svårtydigt begreppet är, dels på grund av den 

globaliserade världen vi lever i idag, men även hur markörer som utseende inte längre kan tas 

förgivet. Detta på grund av att nutidens människa är så pass mångkulturell och därför kan man 

inte dra en så enkel slutsats som att bara för att du ser ut på ett visst sätt så betyder detta inte 

att du kommer från en specifik plats. Förskollärare A kopplade motvilligt samman begreppet 

etnicitet med religion. En fundering som kommer upp är om hen talar om sin egen religion 

eller om en främmande religion. I detta fall kan religion vara den markören som upplevs 

starkast när hen kategoriserar andra människor. Vidare beskriver förskollärare B, C och D vad 

begreppet etnisk härkomst betyder för dem: 

 

Härkomst, då tänker jag på det landet man kommer ifrån. För mig handlar det om 

människor som… detta är intressant. Man går inte ofta in på djupet av begreppet. Jag börjar 

fundera nu, tänker jag på människor som är födda utomlands eller tänker jag att de har en 

bakgrund genom sin familj eller sin kultur. Jag tänker nog lite av varje. 

(Intervju med B, se bilaga).  

 

Jaha etnisk härkomst det första jag tänker på är var kommer min bakgrund ifrån. Min familj.  

Var härstammar min släkt ifrån. Så tänker jag, etnisk bakgrund.  Det är min första tanke. 

(Intervju med C, se bilaga) 

 

Det hänvisar till något område som man kommer ifrån, en specifik person kommer från ett 

specifikt område med andra människor som har samma utseende men numera är det ju svårt 
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att säga eftersom det är lite blandat nu. Folk har förfäder som har en annan bakgrund men 

själva är de födda i Sverige, så det är svårt att veta vad etnisk härkomst innebär. Det är lite 

luddigt. Ska man dra det till sin spets så kan man väl säga att man har varit i detta land i ett 

antal generationer och då har man etniskt härkomst härifrån.  

(Intervju med D, se bilaga). 

 

Förskollärare B, C och D kopplade samman begreppet etnicitet med en specifik plats, en 

ursprungsplats men de var inte helt säkra om hur den bedömningen ska göras. Det 

diskuterades om tid på samma plats kan ge legitimitet till en härkomst, om en individs 

härkomst kan påverkas av hur länge individen har bott på den specifika platsen. I Elisabeth 

Elmeroths bok, Etnisk maktordning i skolan och samhälle står det att begreppet etnicitet 

saknar en allmängiltig definition och ska därför förstås som ett begrepp med flera 

komponenter (Elmeroth, 2009, s. 27). Med flera komponenter menas att begreppet är 

uppbyggt av flera faktorer som tillsammans visar bredden i begreppets betydelse. Etnicitet 

talar för olika folkgrupper som skapas på grund av olikheter och likheter gällande kulturella 

och sociala skillnader. Bland annat identitet, språk, religion och känslor av samhörighet. 

Elmeroth skriver även att etnicitet kan förstås ur två olika perspektiv (Elmeroth, 2009, s. 27). 

Nämligen det essentialistiska och det konstruktionistiska perspektivet. I det essentialistiska 

perspektivet så anses etnicitet vara kopplat till kultur och ursprung och detta förknippas ofta 

till invandrares kulturer. Ur detta perspektiv anses individer vara bundna till sin etnicitet, så 

till den grad att även om yttre omständigheter skulle förändras så förblir deras etnicitet 

densamma. Om de exempelvis skulle flytta till ett annat land så skulle deras etnicitet förbli 

oföränderlig. Utifrån det konstruktionistiska perspektivet anses däremot etnicitet vara socialt 

konstruerat och därmed något föränderligt i förhållande till tid och rum (Elmeroth, 2009, s. 

27). 

 

Utifrån det som nämns ovan om det konstruktionistiska perspektivet är etnicitet något som 

individen skapar och är därmed föränderligt, exempelvis anses de som invandrar in i Sverige 

komma med sina kulturer. Men väl framme i Sverige så kan deras kultur och etnicitet komma 

att påverkas av den nya kulturen de möter i det nya landet. De kan komma att känna en 

tillhörighet till det nya landet och dess kultur. Därför blir det svårt att bedöma en individs 

etniska härkomst genom att enbart utgå från yttre markörer. Det är även av vikt att komma 

ihåg att etnicitet som begrepp talar om två förhållningssätt. Det ena talar om var en individ 

härstammar ifrån (etnisk härkomst) och det andra om var en individ känner sig tillhöra (etnisk 



	

37 
 

tillhörighet). Det kan tänkas att vissa individer förhåller sig på båda sätten gentemot sin 

etnicitet men det kan även finnas individer som förhåller sig enbart på det ena sättet, alltså 

håller med om att de härstammar från en specifik plats men inte känner någon tillhörighet 

med platsen eller kulturen. Dessa två förhållningssätt kan lätt förväxlas för synonymer till 

etnicitet som begrepp när det egentligen talar om olika saker. 

 

5.2.2 Förskollärarnas synsätt på diskriminering på grund av etnisk härkomst 

I detta stycke av analysen kommer vi att synliggöra hur förskollärare tolkar och förhåller sig 

till begreppet diskriminering på grund av etnisk härkomst. Frågan som ställdes var ”Vad 

kommer upp i ditt huvud när du tänker på diskriminering på grund av etnisk härkomst?” 

När vi analyserar empirin gällande förskollärarnas tankar kring diskriminering på grund av 

etnisk härkomst så framgår det alla fyra intervjuade förskollärare höll med om att det handlar 

om en nedvärderande handling som en människa gör mot en annan människa. 

Förskollärare B säger: 

 
Jag tänker att en människa ser en annan människa och drar en slutsats utifrån hur den 

människan ser ut. Och tänker att han kanske kommer därifrån eller därifrån eller inte 

härifrån. Och så kategoriserar vi direkt och bestämmer sig för hur den människan fungerar, 

att den kanske har varit med en del saker, att den har ett visst beteende osv. 

Jag tror att det finns jättemycket förnekelse i det, hos människor. Jag tror att folk måste 

börja erkänna att man tänker så om andra människor. Det är bara en hjärnfunktion, vi har ett 

behov av att kategorisera människor sedan måste man i varje möte med varje människa 

nolla sig själv. Det har man som en skyldighet tycker jag. 

 (Intervju med B, se bilaga). 

 

Det förskollärare B menar är att i grunden handlar det om att från att enbart titta på en person 

så formas förutfattade meningar om vem personen är, var den kommer ifrån och hur den 

förväntas bete sig. Från allt detta bestämmer man sig sedan för hur man ska bemöta och 

behandla personen i fråga. Förskollärare B säger även att detta är något som alla människor 

gör, men att det ofta görs omedvetet. Anledningen till att det görs omedvetet tror vi är på 

grund av att det finns en rådande samhällsnorm som talar emot medvetet illa behandling av 

medmänniskor. Detta kan vara en anledning till att många förnekar eller inte inser att de 

kategoriserar andra människor, och att dessa kategoriseringar sedan styr deras handlingar.  

Summer skriver i artikeln ”You are a racist” att utan att erkänna rasismens existens så går det 

inte heller att motverka den (Summer, 2014, s. 195). Utifrån Summers påstående synliggörs 
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en tydlig koppling mellan diskriminering av på grund av etnisk härkomst och förskollärares 

ansvar. Om man inte reflekterar och diskuterar ämnet blir det nämligen svårt att motverka 

diskriminering på grund av etnisk härkomst. Detta säger förskollärare B gällande reflektion:  

 
/…/ Jag tror att vissa människor inte ser hur de själva fungerar. Jag tror att de råkar eller 

inte reflektera över hur de beter sig när de möter andra människor alls. De tänker inte aktivt 

elaka saker, men jag tror att de omedvetet hanterar de olika situationer olika, beroende på 

vem de möter. Jag gör det själv men jag har börjat reflektera väldigt mycket över det. 

Varför tänker jag så? Eller varför gjorde jag så men just för att våga lyfta sådana saker 

(Intervju med B, se bilaga). 

 

Summer beskriver hur hon genom sin forskning kring etnicitetsfrågor i skolmiljöer upptäckte 

att när lärare diskriminerar så är det oftast inte av illvilja, rasism eller sexism. Utan det 

handlar om normer som vi alla socialiseras in i när vi ingår i ett samhälle (Summer, 2014, s. 

195). Dessa normer behöver ifrågasättas och diskuteras emellanåt, för att bevara och stärka 

det demokratiska samhället vi lever i. Eftersom våra samhällsnormer påverkar oss alla, 

inklusive lärare, är det av stor vikt att reflektera och att ha en medvetenhet kring de egna 

tankarna som leder till ens handlingar. Om detta inte efterlevs finns det en risk att man som 

lärare utsätter sina elever samt kollegor för diskriminering på grund av etnisk härkomst. Om 

man som förskollärare är inkluderad i en norm, exempelvis vithetsnormen, blir det svårt att se 

konsekvenserna av sin inkludering samt hur denna norm påverkar de elever och kollegor som 

inte anses tillhöra normen. Normen talar om vad som är socialt accepterat i varje samhälle 

eller grupp och i grunden är de osynliga eftersom de består av bestämmelser som är 

underförstådda av alla som ingår i gruppen. Dessa bestämmelser omvärderas sällan men lärs 

alltid ut till kommande generationer. Med den vita huden tillkommer privilegier som att 

ständigt ingå i sammanhang där man som individ bemöts som en hel och värdig människa. 

Medan individer med mörkare hud ofta upplever motsatsen. Förskollärare behöver vara 

medvetna om vilka normer de är inkluderade i och hur dessa normer påverkar de, om normer 

ska läras vidare eller motarbetas. 

 

I boken Etnisk maktordning i skola och samhälle bekräftas det förskollärare B beskriver om 

att många förnekar att de kategoriserar andra (Elmroth, 2009, s. 28). Förskollärare B menar på 

att det är viktigt att förstå problemet med diskriminering på grund av etisk härkomst på 

individnivå. Man borde börja erkänna och reflektera kring ens egna tankar gällande andra 
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människor och fråga sig varför dessa tankar finns och slutligen komma fram till hur man 

egentligen vill tänka och handla i bemötandet med andra människor. Förskollärare B lyfter 

även upp behovet av att förstå att kategoriseringen är en hjärnfunktion som finns hos alla 

människor. Men även om det är ett existentiellt behov har varje individ en skyldighet att 

nollställa sig själv i möte med varje människa. Elmroth skriver att kategorisering av andra är 

ett naturligt mänskligt beteende. Hon beskriver hur människor oftast favoriserar den egna 

gruppen framför den andra gruppen eller grupper, och att favoriseringen är oftast orsaken till 

att fördomar skapas och diskriminering rättfärdigas (Elmroth, 2009, s. 28). Det som sker 

oftast är att man tillskriver positiva egenskaper till gruppen man tillhör och negativa till den 

andra gruppen, detta för att stärka sin känsla av samhörighet. Förskollärare D säger detta om 

sina tankar gällande diskriminering på grund av etnisk härkomst:  

 
En kvinna med en hijab. Och jag är rädd att en kvinna med burka kanske inte blir 

behandlad som hon förtjänar, blir bedömd som hon förtjänar bara för att hon har hijab. 

/…/ Jag tänker främst på vikarier, en kvinna med en hijab kan dömas hårdare än andra 

kvinnor om de inte är lika erfarna som övrig personal på förskolan, jämfört med andra 

kvinnor med samma erfarenhet (Intervju med D, se bilaga). 

 

Förskollärare D beskriver att en vikarie med en hijab kan komma att behandlas annorlunda 

enbart på grund av sin klädnad, att vikarier med hijab behöver överkompensera för att bli 

mottagna som likvärdiga i jämförelse med andra kollegor eftersom de redan från början anses 

vara underlägsna. Utifrån förskollärarens svar förstår vi att den favoriseringen som Elmeroth 

talar om leder till diskriminering av etnisk härkomst på arbetsplatsen. Notera att alla våra 

intervjuade förskollärare svarade ja på frågan om de trodde att diskriminering på grund av 

etnisk härkomst förekom på deras arbetsplatser. Fanon talar inom den postkoloniala 

teoribildningen om vithetsnormen vilken baseras på ett ”vi och dom” tänk (Fanon, 1997, s. 

13). Diskriminering på grund av etnisk härkomst kan alltså se ut som att man sätter högre 

förväntningar på människor från andra grupper än sin egen. Även Said talar om hur 

vithetsnormen bidragit till ett skillnadskapande som lett till att västvärlden och vithetsnormen 

porträtteras som normen för hur en människa ska vara (Said, 1978, s. 36–40). Utifrån 

förskollärare D tolkning kan vi se kopplingar till det både Said och Fanon talar om. Hijaben 

blir en markör som talar om för andra människor att du inte tillhör den rådande normen, i 

detta fall vithetsnormen och utifrån detta bemöts du ofta utifrån orättvisa förväntningar. 

Elmeroth skriver även att diskriminering kan förstås på två sätt, diskriminering i kontakt och 
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diskriminering i kontrakt (Elmeroth, 2009, s. 58). Det förstnämnda talar om diskriminering på 

individnivå som sker i vardagliga möten mellan individer. Det sistnämnda talar om 

diskriminering på en institutionell nivå och sker oftast i den offentliga sfären, som till 

exempel arbetsplatser. Detta kan kopplas till det som förskollärare D pratar om att en vikarie 

med en annorlunda klädsel, nämligen en hijab, skulle ha högre förväntningar på sig än en 

vikarie med ”vanliga kläder”. Vidare skriver Elmeroth att idéer om vad som anses vara 

normalt eller avvikande finns överallt i samhället och att konsekvenserna påverkar 

relationerna mellan människor på en individuell nivå men även på en institutionell nivå.  

Diskriminering på grund av etnisk härkomst är baserad på flera kategoriseringar med 

markörer som utseende, religion, etnisk härkomst mm. Dessa kategoriseringar används sedan 

för att hålla maktstrukturerna i vårt samhälle vid liv. Maktstrukturer som säger att på grund av 

din etniska härkomst har du specifika förväntningar på dig (Elmeroth, 2009, s. 58–59). Detta 

kan kopplas till den postkoloniala teorin, som problematiserar homogeniseringen av 

folkgrupper och de skadliga konsekvenser som detta för med sig. Att förstå historien bakom 

kolonialiseringen och dess syfte samt behovet av att gruppera människor till ”Vi och de” är 

viktiga verktyg till att motverka diskriminering på grund av etnisk härkomst. Känslan av 

samhörighet är ett mänskligt behov, oavsett vilken grupp man tillhör är vi alla likvärdiga. I 

Saids bok Orientalism beskrivs det hur det i väst skapades en bild av orienten samt dess 

invånare. Grupperingen gjordes mellan Europa och det geografiska området som numera 

innefattar Asien och Mellanöstern. Orienten beskrivs som Europas motsats och eftersom de 

som oftast talade för eller beskrev orienten var européer så färgades tolkningen av 

skribenternas normer. Orienten tolkades genom europeiska ögon och eftersom orientens folk 

och kulturer skilde sig från folket och kulturerna i Europa så förstods skillnaderna som bevis 

på att Orienten var underlägsen (Said, 2003, s. 38). Alltså i behov av allt Europa hade 

utvecklats till när det egentligen handlade om olika kulturer, olika perspektiv mm men 

egentligen i grunden är alla kulturer likvärdiga. 

 

5.2.3 Förskollärarnas tolkningar av barns tankar gällande etnicitet 

I detta stycke av analysen kommer vi att fördjupa oss i förskollärarnas tolkningar av barns 

tankar gällande etnicitet. Frågan som ställdes var om förskollärarna trodde att barn kunde se 

skillnader på människors utseende och om de sedan kunde koppla dessa skillnader till olika 

etniska grupper. Denna fråga är relevant för vår studie just för att den belyser förskollärarnas 

barnsyn samt sambandet mellan den valda barnsynen, verksamhetens utformning och 

pedagogernas arbetssätt. En annan fundering som är av intresse är, om en pedagog anser att 
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barn inte ser skillnader på utseende, hur kommer denna slutsats att påverka arbetet mot 

diskriminering på grund av etnisk härkomst? 

 

Förskollärarna B & C svarade att barn inte ser skillnader på utseenden. Enligt B tog barnen 

varandra förgivet, utan det är vi vuxna som skapar skillnaderna medan C berättade att på 

hennes arbetsplats var det skillnader på religioner som barnen var mest medvetna om. 

Religionen talar om var du härstammar ifrån (Se bilaga, Intervju med B & C). I Boutte, 

Lopez-Robertson och Powers-Costellos artikel “Moving beyond colorblindness in earler 

childhood classrooms” lyfts frågan gällande pedagogers barnsyn och deras handlingar. 

Författarna menar att lärare ofta väljer att undvika diskussioner kring rasism för att de anser 

ämnet vara för komplex för oskyldiga barn att förstå (Boutte, Lopez-Robertson & Powers-

Costello, 2011, s. 335). Oftast är tanken att dessa diskussioner är mer lämpade när barnen är 

äldre och därför väljer istället lärarna att utgå ifrån att barnen är färgblinda. Med färgblindhet 

menas att man inte ser skillnader på människors utseende och detta förhållningssätt är 

önskvärt för att det ger en känsla att man är mer medmänsklig per automatik tack vare sin 

färgblindhet. Författarna skriver vidare att forskning tydligt bevisar att barn varken är naiva 

eller färgblinda utan barn kan redan i unga åldrar lägga märke till, kategorisera samt utvärdera 

andra människors utseenden (Boutte, Lopez-Robertson & Powers-Costello, 2011, s. 336). 

Utifrån det som nämns ovan kan vi se att lärarnas missbedömning av barns kompetens kan få 

allvarliga konsekvenser. Utgår man från att barn inte ser skillnader på utseenden kan ens 

handlingar tolkas av barnen som att ämnet inte kan diskuteras och det är i den uteblivna 

diskussionen som barns tankar kring stereotyper och fördomar förstärks. Tanken om att bortse 

från våra skillnader som människor och istället fokusera på våra likheter är en god tanke i 

grunden men som författarna av “Moving beyond colorblindness in earler childhood 

classrooms” skriver blir det svårt att motverka samhällsproblem så som diskriminering på 

grund av etnisk härkomst om vi inte kan erkänna att de finns. Som lärare blir första steget att 

erkänna att diskrimineringen existerar, andra steget blir att skapa dialoger med barnen om vad 

diskriminering är och hur den kan se ut. På så sätt utrustas barnen, framtidens medborgare, 

med verktyg som kommer att göra det möjligt för de att kunna effektivt motverka 

diskriminering (Boutte, Lopez-Robertson & Powers-Costello, 2011, s. 339).  

 

Förskollärare As och Ds svar på samma fråga skilde sig en aning, de ansåg att barn kunde se 

likheter och skillnader i utseende samt hitta kopplingar till etniska grupper. På As arbetsplats 

var det flera pedagoger som hade samma etniska härkomst som barnen i barngruppen och i 
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och med detta var As tolkning att barnen var medvetna om skillnader i utseenden. Alltså 

kunde barnen se skillnader och likheter mellan pedagogerna utseende och deras 

familjemedlemmar. A ansåg att detta ledde till en ökad trygghet för dessa barn. I Melissa 

Summers artikel “You are a racist’: An early childhood educator’s racialized awakening” 

(2014) insisterar författaren på betydelsen av att det finns en etnisk representation av 

barngruppens sammansättning bland personalstyrkan. Förutom att barnens trygghet ökar med 

pedagoger som de kan känna igen sig i, som exempelvis förskollärare A säger, så kan 

representation av olika etniciteter vara ett verktyg för att utmana och motverka normer. 

Författaren beskriver återkommande situationer där lärare diskriminerade barnen och deras 

familjer på grund av deras etniska härkomst. Eftersom majoriteten av personalstyrkan var vita 

så blev vithetsnormen den rådande normen. Barnens kulturer med mera tolkades och 

bedömdes utifrån att inte tillhöra vithetsnormen och kunde därmed endast ses som 

underlägsna. Utifrån Summers beskrivning kan det tänkas att om personalstyrkan hade varit 

mer etniskt blandad så hade normens kriterier utmanats och diskrimineringen stoppats 

tidigare. Samtidigt som det inte ska krävas närvaro av pedagoger med olika etniska härkomst 

för att motverka diskriminering på grund av etnisk härkomst, så kan man inte bortse från 

vikten av representation. Att barnen känner igen sig själv i sina pedagoger är något som alla 

våra intervjuade förskollärare tog upp och beskrev som en viktig tillgång. Samt att ha en 

medvetenhet kring val av material som används inom verksamheten.  

 

Erin T. Miller skriver i ”Discourses of whiteness and blackness: an ethnographic study of 

three young children learning to be white” om en överrepresentation av vithet när hon 

studerade böcker, reklamblad, tidningar mm som hennes barn kom i kontakt med under 

studiens tid. Hon menade att konsekvensen av överrepresentationen av vita människor blev att 

hennes barn kom att anse sig själva samt de som hade samma hudfärg som överlägsna, 

centrala och normala (Miller, 2015, s. 142). Automatiskt blir de med en annan hudfärg 

avvikande, underlägsna och av mindre värde. Utifrån detta blir kopplingen mellan barns 

lärande och materialet som används inom förskolans verksamheter tydlig. Precis som är fallet 

med andra normer behöver vithetsnormen utmanas och motarbetas. Oavsett etnisk härkomst 

har alla lärare ansvaret samt möjligheten att motverka diskriminering på grund av etnisk 

härkomst och en bra början är att utbilda sig själv om ämnet. Detta är något som både 

Summer (2014) och Boutte m.fl. (2011) tar upp i sina artiklar. Tystnad kring diskriminering 

samt rädslan för vad som händer om ämnet erkänns är de största hindren i detta arbete, men 

tar man sig förbi detta så har vi alla mycket att vinna. 
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6. Slutsats 

Syftet med denna studie var att undersöka diskriminering på grund av etnisk härkomst i 

relation till den svenska förskolan. Syftet med studien delades in i två olika teman där det 

första temat behandlar fyra utvalda styrdokument som den svenska förskolan är ålagd att 

följa, och det andra temat behandlar fyra verksamma förskollärares tankar och agerande i 

deras arbete med diskriminering på grund av etnisk härkomst. 

 

Tema ett behandlar frågeställningarna ”vad står det i styrdokumenten kopplat till 

diskriminering av etnisk härkomst?” och ”vilka arbetssätt beskriver styrdokumenten i arbetet 

med diskriminering av etnisk härkomst?”. Utifrån resultatdiskussionen om tema 1 och de 

tillhörande frågeställningarna så kom vi fram till att styrdokumenten generellt är väldigt 

tolkningsbara när det gäller diskriminering på grund av etnisk härkomst. Detta gör att det blir 

problematiskt att skapa en likvärdighet kring arbetet med diskriminering på grund av etnisk 

härkomst: eftersom de som arbetar i förskolan tolkar styrdokumenten individuellt blir 

konsekvensen att verksamheterna blir olikvärdiga. En annan slutsats som kan dras är att i tre 

av fyra styrdokument så tas inte begreppet ”etnisk härkomst” upp, utan det är endast 

begreppet ”etnisk tillhörighet” som behandlas. Detta blir utifrån vårt perspektiv problematiskt 

eftersom innebörden av dessa två begrepp inte är detsamma, men i styrdokumenten så 

används begreppet ”etnisk tillhörighet” som ett generellt begrepp för att beskriva en 

människas etnicitet. Eftersom att begreppen innefattar olika saker och innebörden är olika så 

gör detta att det blir lätt att misstolka vad styrdokumenten menar när de använder begreppet 

”etnisk tillhörighet” istället för ”etnisk härkomst” vilket kan bli problematiskt när man senare 

ska arbeta med ämnet.  

 

Utifrån den andra delen i resultatdiskussionen av tema ett kan man se att det finns en 

problematik i att endast en av fyra styrdokument beskriver konkreta och praktiskt arbetssätt 

för att kunna arbeta med det som styrdokumenten menar är förskolans skyldighet. Det blir 

väldigt problematisk i verkligheten när styrdokumenten i största del endast behandlar vad som 

ska göras i verksamheterna men inte hur detta ska göras. Även detta bidrar till en olik förskola 

för alla barn. Det andra temat i studien behandlar frågeställningen ”hur ser förskollärare på 

ämnet diskriminering av etnisk härkomst hur kopplar de detta till sin verksamhet”. Utifrån 
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resultatdiskussionen om tema 2 kan man konstatera att förskollärarna ser på diskriminering på 

grund av etnisk härkomst utifrån en individuell ståndpunkt. Samtliga förskollärare höll med 

om att diskriminering på grund av etnisk härkomst är en nedvärderande handling som en 

människa gör mot en annan människa. Detta perspektiv på frågan kopplar vi till att 

förskollärarna menar att mycket hänger på individens egen inställning, förståelse och kunskap 

om ämnet. 

 

När man tittar på den tidigare forskningen i relation till resultaten av vår studie kan man 

konstatera att det i svensk forskning finns en forskningslucka kring detta ämnet i relation till 

förskolans verksamheter. Trots att den tidigare forskningen är gjord i USA så går den att 

applicera på både de svenska styrdokumenten och på de svenska förskollärarnas tankar kring 

ämnet diskriminering på grund av etnisk härkomst vilket visar på att ämnet i sig är ett 

internationellt samhällsproblem. Det man kan se utifrån den tidigare forskningen är att det 

som gemensamt tas upp i samtliga artiklar är att för att kunna bearbeta ett samhällsproblem 

som detta så måste det synliggöras för att kunna stoppas och motverkas. Utifrån 

styrdokumenten så är det endast barnkonventionen som tar upp just vårt ämne specifikt och 

även Lpfö tar upp det i en liten del under rubriken Förskolechefens ansvar. När det gäller 

förskollärarna så kan vi se att deras tankar kring ämnet speglas i det tidigare forskningens 

slutsatser. Exempelvis när det gäller några av förskollärarnas tankar kring att diskriminering 

på grund av etnisk härkomst oftast sker omedvetet, vilket även den tidigare forskningen 

menar på i relation till resonemangen om att man måste synliggöra problemet för att kunna 

stoppa det. 

 

När vi tittar och jämför resultaten från tema ett och tema två så ser vi ett mönster mellan dem. 

Det mönstret vi ser är att eftersom läroplanen inte är tydlig och lämnar öppet för tolkningar, 

så speglas detta i förskollärarnas olika tankar och tolkningar kring ämnet. Det blir tydligt att 

styrdokumenten inte bidrar med tillräcklig kunskap, både teoretisk och praktisk, för att 

förskollärarna ska kunna hantera ämnet diskriminering på grund av etnisk härkomst på så sätt 

som det står i styrdokumenten att de ska. Detta trots att samtliga förskollärare håller med om 

att det är något som borde motarbetas. Vi är väl medvetna om vår studies begränsning på 

grund av vårt val av metod dock anser vi att resultatet speglar många förskollärares verklighet 

i den svenska förskolan. Ett sätt att utveckla studien eller gå vidare med samma 
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forskningsämne skulle möjligen vara genom en kvantitativ metod kopplat till förskollärarna. 

Ett annat förslag är att vinkla ämnet och se på frågan utifrån barns perspektiv genom 

exempelvis observationer av barn där man tittar på hur barn kommer i kontakt med 

diskriminering på grund av etnisk härkomst i förskolan. Man skulle även kunna forska kring 

ämnet utifrån ett annat perspektiv, exempelvis utifrån ett historiskt perspektiv eller ur ett 

genusvetenskapligt perspektiv. 

 

Som förskollärare hoppas vi att denna studie kan bidra till ett framtida svenskt forskningsfält i 

ämnet diskriminering på grund av etnisk härkomst inom förskolevärlden. Vi hoppas att den 

har bidragit till nya perspektiv och gjort er mer medvetna om ämnet. En önskan vi har är att 

ämnet tas upp mer specifikt i lärarutbildningar då vi inte har haft det inkluderat i vår snart 3,5 

åriga interkulturella förskollärarutbildning. Vi hoppas att detta bidrar till att förskollärare 

arbetar med ämnet med förskolebarn för att arbeta mot ett framtida samhälle utan 

diskriminering. Barnen är vår framtid! 
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9. Bilagor 

9.1 Transkribering av intervju med A 
 

Vi vill börja med att informera om att vi följer de forskningsetiska principerna när det gäller 

forskning vilket innebär att jag först kort ska presentera vad vår studie handlar om 

diskriminering på grund etnisk härkomst. Sedan vill jag även dubbelkolla att du samtycker till 

att det du säger idag får användas i denna studie. Sedan ska jag än en gång informera om att 

du är anonym i dina svar och att dina svar kommer endast att användas i denna studie.  

 

Hur länge har du arbetat som förskollärare?  

Sen 1994, det blir 23 år men dock inte osammanhängande. 

 

Vilken ålder är det på den barngrupp som du arbetar med för närvarande? 

Ett och två åringar. 

 

Hur länge har du arbetat med den barngruppen? 

Sen 9 september 2017. 

 

Vad innebär begreppet etnisk härkomst för dig? 

Oj, dels betyder det säkert religion mycket. Kanske också vilken kultur ett land har och lagar. 

Tyvärr så betyder det mycket religion fast det ska egentligen inte göra det. 

 

Vad har du för etnisk härkomst? 

Mina föräldrar är födda i Finland, de tillhör en minoritet som är finlandssvensk. Sen flyttade 

de som väldigt unga till Sverige så de har bott i Sverige sen 60-talet. 

 

Vilka olika etniska bakgrunder finns representerade i din barngrupp? 

Barn från Syrien till stor del, från Irak och Turkiet. 

 

Tror du att barn ser skillnad på människors utseenden? 

De tänker nog inte på skillnader så utan jag tror att de känner samhöre, som att vissa 

pedagoger liknar deras föräldrar eller andra familjemedlemmar och att det sedan leder till en 

ökad känsla av trygghet och samhörighet.  
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Tror du att de kopplar dessa skillnader till att människor har olika etniska bakgrunder? 

Hur märker du det och varför tror du att det är så? 

Jag tror att de kopplar ihop vuxnas handlingar med tidigare upplevelser, som till exempel 

mina kollegor som är från Syrien kan ha ett lite mer hårdare sätt mot barn men då märker jag 

barnen ändå verkar föredra det där hårdare sättet. Och jag undrar varför det är då, jag tror nog 

att det handlar om vad man är van vid. 

Oj, Nu lägger jag mycket värdering i det jag säger. Man är ju inte hård för att man kommer 

från Syrien! Det blir ju fel att säga så men svenskar är på ett sätt. Man har ju olika sätt att röra 

sig och prata och öppen man är. 

Jag vet inte om barnen märker någon skillnad men de vuxna verkar göra det, min kollega sa 

till mig häromdan att jag var för mjuk med ett barn. Att jag skulle säga till på skarpen för att 

annars så skulle inte barnet förstå mig. Jag tror nog ändå att barnen märker skillnader på 

utseende, för jag kommer ihåg som liten hur jag tydde mig till olika vuxna. Inte enbart för att 

vi hade samma utseende men man söker sig till den som är snällast och mjukast. Mest mot det 

som är mjukast tror jag.  

 

Vad kommer upp i ditt huvud när du hör begreppet diskriminering pga. Etnisk 

härkomst?  

Att man är tvingad att tänka och tycka som någon annan som bestämmer. En grupp eller 

fundament som bestämmer. 

 

Är det något som finns på din förskola? 

Ja, men inte för att man kommer från nåt annat land, utan att man har en viss syn på sitt 

yrkesliv. Och det gör ju alla, det spelar ingen roll vilket land man kommer ifrån. Alla väljer 

att följa ett speciellt tänk och självklart blir det speglat av ens erfarenheter. Hur man ska 

uppfostra barn osv men jag kan inte se att det har att göra med vilket land man kommer ifrån. 

Jag ser mer av att barnen blir diskriminerade för att de är barn.  

 

Hur visar det sig? 

Att det saknas ett inkluderande av barnen i besluten som vuxna gör. 

 

9.2 Transkribering av intervju med B 
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Vi vill börja med att informera om att vi följer de forskningsetiska principerna när det gäller 

forskning vilket innebär att jag först kort ska presentera vad vår studie handlar om 

diskriminering på grund av etnisk härkomst. Jag vill även dubbelkolla att du samtycker till att 

det du säger idag får användas i denna studie. Sedan ska jag än en gång informera om att du 

är anonym i dina svar och att dina svar kommer endast att användas i denna studie.  

 

Hur länge har du arbetat som förskollärare?  

I 10 år 

 

Vilken ålder är det på den barngrupp som du arbetar med för närvarande?  

De är två år. 

 

Hur länge har du arbetat med den barngruppen? 

Sen början av september, så cirka två månader. 

 

Vad innebär begreppet etnisk härkomst för dig? 

Härkomst, då tänker jag på det landet man kommer ifrån. För mig handlar det om människor 

som… detta är intressant. Man går inte ofta in på djupet av begreppet. Jag börjar fundera nu, 

tänker jag på människor som är födda utomlands eller tänker jag att de har en bakgrund 

genom sin familj eller sin kultur. Jag tänker nog lite av varje. 

 

Vad har du för etnisk härkomst? 

Jag är svensk. 

 

Vilka olika etniska bakgrunder finns representerade i din barngrupp? 

Vi tittade nyligen vilka språk vi hade bland barnen, vi har barn som pratar ryska, polska, 

serbiska, syrianska, armeniska, spanska och svenska. Svenska var vi noga med att skriva upp 

för att det inte ska blir normativt. Engelska. Holländska, så det är många kulturer. 

 

Tror du att barn ser skillnad på människors utseenden? 

Nej, jag tror att det är vi vuxna som skapar det. Detta kom upp för vårt föräldramöte, vi 

pratade om kön, etnisk tillhörighet och härkomst. Föräldrarna undrade vad vi såg hos barnen. 

Om de bryr sig. Vi berättade att vi inte kan se det hos barnen, att det vi ser är att barnen tar 

varandra förgivet. Det är vi som sedan skapar. De undrade sen hur vi jobbar med det. Vi 
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pratade vidare om hur media påverkar de och vad de ser och hör ute i samhället. Det var ett 

intressant möte. 

 

Vad kommer upp i ditt huvud när du hör begreppet diskriminering pga. Etnisk 

härkomst? 

Jag tänker att en människa ser en annan människa och drar en slutsats utifrån hur den 

människan ser ut. Och tänker att han kanske kommer därifrån eller därifrån eller inte härifrån. 

Och så kategoriserar direkt och bestämmer sig för hur den människan fungerar, att den kanske 

har varit med en del saker, att den har ett visst beteende osv. 

Jag tror att det finns jätte mycket förnekelse idet, hos människor. Jag tror att folk måste börja 

erkänna att man tänker så om andra människor. Det är bara en hjärnfunktion, vi har ett behov 

av att kategorisera människor sedan måste man i varje möte med varje människan nolla sig 

själv. Det har man som en skyldighet tycker jag. 

 

Är det något som finns på din förskola? 

Ja jag tror att det förekommer överallt 

 

Hur visar det sig? 

Jag tror att vissa människor inte ser hur de själva fungerar. Jag tror att de råkar eller inte 

reflektera över hur de beter sig när de möter andra människor alls. De tänker inte aktivt elaka 

saker, men jag tror att de omedvetet hanterar de olika situationer olika, beroende på vem de 

möter. Jag gör det själv men jag har börjat reflektera väldigt mycket över det. Varför tänker 

jag så? Eller varför gjorde jag så men just för att våga lyfta såna saker. 

 

9.3 Transkribering av intervju med C 
	
Vi vill börja med att informera om att vi följer de forskningsetiska principerna när det gäller 

forskning vilket innebär att jag först kort ska presentera vad vår studie handlar om 

diskriminering på grund av etnisk härkomst. Jag vill även dubbelkolla att du samtycker till att 

det du säger idag får användas i denna studie. Sedan ska jag än en gång informera om att du 

är anonym i dina svar och att dina svar kommer endast att användas i denna studie.  

 

Hur länge har du arbetat som förskollärare?  
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Sedan 2004 

 

Vilken ålder är det på den barngrupp som du arbetar med för närvarande? 

Tre till fem år  

 

Vad innebär begreppet etnisk härkomst för dig? 

Jaha etnisk härkomst det första jag tänker på är vad kommer min bakgrund ifrån. Min familj.  

Var härstammar min släkt ifrån. Så tänker jag, etnisk bakgrund.  Det är min första tanke. 

 

Vad har du för etnisk härkomst? 

Oj.  Min etniska bakgrund den är finsk. Ryss. Och Kunglig. Det är min etniska bakgrund. 

 

Vilka olika etniska bakgrunder finns representerade i din barngrupp? 

Vill du att jag ska räkna upp? 

 

Jag gärna! 

Oj det är så många… då säger jag helt enkelt olika länder för det blir enklast för mig. Polen, 

Bosnien, Eritrea, Etiopien, Sverige, Bolivia, Kuba, Indien, och jag har säkert glömt flera. Jag 

kan säga så här jag har i alla fall räknat att vi har över 12 olika språk I barngruppen. Ja juste 

och sen så har vi också Irak och idag och alla olika arabisktalande… olika slags arabiska 

dialekter. Det är väldigt många… vi har ett enda helt svenskt barn och vi har 17 barn. 

 

Tror du att barn ser skillnad på människors utseenden? 

Nej det tror jag inte nej faktiskt inte, inte så markant nej…  men jag tror att det kommer snart. 

Och det har börjat att komma tendenser eller lite smått. Jag tror att det brukar komma där vid 

5-6 åldern, att de börjar se skillnad. 
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Om barnen skulle se skillnad på varandra, tror du att de kan koppla det till att 

människor har olika etniska bakgrunder? 

Nej det tror jag inte. Nej det tror jag absolut inte, inte utifrån de barnen jag har i dag. För att i 

min barngrupp så pratar man bara om, inte hur man ser det ut, utan man pratar om religion. 

Olika religioner. För att en del är muslimer och en annan del är kristna. Alltså vi har många 

olika slags religioner, och detta leder till olika diskussioner, och här ser barnen skillnad och 

det är jättetydligt för dom. Om du är muslim så kommer du ifrån blabla och då pratar du 

arabiska. Men då har vi även barnen som kommer ifrån Sverige som är muslimer. Och då blir 

det diskussioner om att.  När man är muslim får man inte äta fläsk och sådant. Men det 

kopplas inte till utseendet utan vi det kopplas till religioner och länder. För att våra familjer 

har så tydliga och starka religioner. De går till kyrkan med barnen varje vecka. 

 

Hur märker du det här? Kan du ge något exempel? 

Ja, till exempel så kan det låta såhär. Gud sa till mig igår… och sen…  nej man får inte säga 

så sa mamma. Man måste säga att Jesus sa.  Nej det får man inte.  Man får tillexempel inte 

säga ”oh my god”. Men varför skulle man inte få säga det.  Nej man får inte säga det. Det är 

fult säger mamma…  och så vidare och så lyder diskussionerna.  Solen lyser nu så nu har gud 

vaknat.  Gud älskar inte alla, gud älska bara de som går till kyrkan. Nej…  och så vidare 

 

Vad kommer upp i ditt huvud när du hör begreppet diskriminering pga. Etnisk 

härkomst? 

Trångsynthet, åt båda hållen.  Jag tänker att… jag ser att det pågår diskriminering från så 

många håll hela tiden och jag säger att trångsynthet är vad detta beror på. Jag menar att du 

inte kan tänka utanför boxen. Du kan inte se saker i ett större perspektiv du kan inte förstå dig 

på folks beteenden. Du är trångsynt. Du hör vad som sägs och det är det som du ser. Men det 

är aldrig det som är det verkliga, det som gäller. Du är helt enkelt trångsynt 

 

Är det något som finns på din förskola? 
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Ja! 

 

Hur visar det sig? Skulle du kunna ge några exempel? 

Det visar sig genom diskriminering av barn mot barn. Diskriminering av olika etniciteter på 

förskolan I pedagog grupperna. Det visar sig varje dag väldigt tydligt på flera håll. På flera 

olika sätt. 

 

När det gäller barnen skulle du kunna ge något exempel? 

Jag skulle kunna ge så många, men jag vet inte om jag ska… jag undrar om det är samma typ 

av skit på alla andra förskolor som på denna förskola…  återigen så handlar det oftast om 

olika religioner, den muslimska gruppen försöker att vara muslimsk. Och den kristna gruppen 

försöker var kristen. Det är två grupper som går i kyrkan ofta. Det är två grupper som 

diskuterar det här varje dag. Så det är deras religioner som ligger till grunden till att dom 

tillexempel kan utesluta varandra I lekar. 

 

Så sättet som barnen kan diskriminera på är det genom att den ena gruppen utesluter 

den andra? 

Ja det ena gruppen kan exkludera den andra korta stunder. Men sen så glömmer bort det här 

och så leker dom med varandra…. Och det här händer varje dag hos… då blir det den kristna 

gruppen och den muslimska gruppen. De sitter i de här diskussionerna och detta på grund av 

att föräldrarna är så starkt religiösa. Så det här stöter vi på varje dag och arbetar med. 

 

Diskriminering på grund av etnisk härkomst är det något som pedagogerna också gör?  

Både gentemot barnen men också pedagoger emellan? Skulle du kunna ge något 

exempel? 

Ja, det är så mycket som händer hela tiden… det finns en uppsjö. Det finns hur mycket som 

helst… det är inget som jag vill gå in på mer… 
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9.4 Transkribering av intervju med D 
 

Vi vill börja med att informera om att vi följer de forskningsetiska principerna när det gäller 

forskning vilket innebär att jag först kort ska presentera vad vår studie handlar om 

diskriminering på grund av etnisk härkomst. Jag vill även dubbelkolla att du samtycker till att 

det du säger idag får användas i denna studie. Sedan ska jag än en gång informera om att du 

är anonym i dina svar och att dina svar kommer endast att användas i denna studie.  

 

 

Hur länge har du arbetat som förskollärare?  

Jag började 2009 med några uppehåll. 

 

Vilken ålder är det på den barngrupp som du arbetar med för närvarande?  

Dem är fyra år. 

 

Hur länge har du arbetat med den barngruppen? 

Cirka 6 månader. 

 

Vad innebär begreppet etnisk härkomst för dig? 

Det hänvisar till något område som man kommer ifrån, en specifik person kommer från ett 

specifikt område med andra människor som har samma utseende men numera är det ju svårt 

att säga eftersom det är lite blandat nu. Folk har förfäder som har en annan bakgrund men 

själva är de födda i Sverige, så det är svårt att veta vad etnisk härkomst innebär. Det är lite 

luddigt. Sa man dra det till sin spets så kan man väl säga att man har varit i detta landet i ett 

antal generationer och då har man etniskt härkomst härifrån.  

 

Vad har du för etnisk härkomst? 

Jag är svensk, min mormors far är tysk. Det är allt jag vet. 

 

Vilka olika etniska bakgrunder finns representerade i din barngrupp? 

Det är lite svårt egentligen, för jag vet att jag ska ta in en massa olika språk för att de ska 

känna tillhörighet och känna till sin egen kultur. Men jag tänker inte riktigt på sånt. De är 

barn. Men om jag ska försöka så har vi ett spansktalande barn, vet inte vilket land exakt. Vi 

har ett från Irak dom pratar arabiska och från Pakistan. Sverige, England och Frankrike. Att 
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lyfta in olika kultur behöver jag egentligen kanske bli bättre på men min utgångspunkt är att 

det spelar ingen roll var du kommer ifrån, du är välkommen här ändå. Det gör att jag inte bryr 

mig riktigt, inte för att det är oviktigt utan Du är den du är ändå. 

 

Tror du att barn ser skillnad på människors utseenden? 

De kanske märker på samma sätt som de märke att någon har ADHD fast de inte kan sätta ord 

på det men de vet att människor inte är likadana. På den nivån tror jag att de märker det, att 

barnen ser olika ut, att de äter olika kost men jag tror inte att de bryr sig. Det tror jag inte. 

 

 

Vad kommer upp i ditt huvud när du hör begreppet diskriminering pga. Etnisk 

härkomst? 

En kvinna med en hijab. Och jag är rädd at en kvinna med burka kanske inte bli behandlad 

som hon förtjänar, blir bedömd som hon förtjänar bara för att hon har hijab. 

 

Är det något som finns på din förskola? 

Ja, det tror jag.  

 

Hur visar det sig? 

Jag tänker främst på vikarier, en kvinna med en hijab kan dömas hårdare än andra kvinnor om 

de inte är lika erfarna som övrig personal på förskolan, jämfört med andra kvinna med samma 

erfarenhet. 

 

 

 

 


