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Abstract 
 

The purpose of the thesis is to gain knowledge about how preschool teachers talk about the 

handling of children's ethnic differences circle time. In order to collect data, qualitative 

interviews with preschool teachers at five different pre-schools in the Stockholm area have 

been selected. In the result analyzed with discourse analysis as applied and through Laclau 

and Mouffe's discourse theory, eight different concepts (characters) emerged which preschool 

teachers use when talking about children's ethnic differences. The result shows which 

discourses are actualized when preschool teachers talk about children's ethnic differences. 

Within the various discourses it emerges that preschool teachers talk about differences by 

using the concepts of differences, language, culture, ethnicity, interculturalism, justice, 

identity and equal value. Some of the preschool teachers talk about the concept of ethnic 

differences as a possible exclusion of children's equal value, which means that they instead 

want to talk about similarities. What has emerged from the study is that the concept of ethnic 

differences can be replaced by ethnic diversity in order to enable another meaning which also 

covers everyone's equal value. 

Keywords: Children, preschool, ethnicity, diversity, equal value, circle time, interculturalism, 

discourse 

   

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Sammanfattning 

 
 

Uppsatsens syfte är att få kunskap om hur förskollärarna talar om hanteringen av barns 

etniska olikheter under samling. För att samla in data har kvalitativa intervjuer med 

förskollärare vid fem olika förskolor i Stockholmsområdet genomförts. I resultatet som 

analyserats med diskursanalys som ansats och genom Laclau och Mouffes diskursteori 

framkom åtta olika begrepp (tecken) vilka förskollärare använder sig av när de talar om barns 

etniska olikheter. Resultatet visar vilka diskurser som aktualiseras när förskollärarnas talar om 

barns etniska olikheter. Inom de olika diskurserna framkommer att förskollärarna pratar kring 

olikheter genom att använda begreppen olikheter, språk, kultur, etnicitet, interkulturalitet, 

rättvisa, identitet och lika värde. Några av förskollärarna talar kring begreppet etniska 

olikheter som ett möjligt uteslutande av barns lika värde vilket leder till att de istället vill 

prata om likheter. Det som framkommit i studien är att begreppet etniska olikheter kan 

ersättas av etnisk mångfald för att möjliggöra en annan innebörd vilken även omfattar allas 

lika värde. 

Nyckelord: Barn, förskola, etnicitet, mångfald, lika värde, samling, interkulturalitet, diskurs 
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1. Inledning   

 
Denna uppsats handlar om hur förskollärarna talar om hanteringen av barns etniska olikheter 

under samling. Förskolan är en arena som präglas av mångfald där barn, föräldrar och 

pedagoger dagligen ska mötas. Numera träffar vi ofta barn och vuxna som har olika kulturer. 

Genom att visa intresse för olika kulturer vill vi bidra till att förutsättningar skapas för en 

interagerande och tillåtande miljö. Därför är det viktigt för oss att följa upp det som står i 

förskolans läroplan om kulturell mångfald: 

         

             Det svenska samhällets ökande internationalisering ställer höga krav på människors 

förmåga att leva med och förstå de värden som ligger i en kulturell mångfald. 

Förskolan är en social och kulturell mötesplats som ska främja barnens förståelse för 

värdet av mångfald. Kännedom om olika levnadsförhållanden och kulturer kan bidra 

till att utveckla en förmåga att förstå och leva sig in i andra människors villkor och 

värderingar (Skolverket 2018, s. 5–6). 

 

Utifrån ovanstående citat anser vi att det är viktigt att börja med förskollärares kunskap inom 

detta området för att gynna barnens förståelse för kulturell mångfald. 

 

En del av förskolans vardag är samling där barn och förskolepersonal möts för att utföra olika 

aktiviteter. Enligt oss är samlingens syfte i allmänhet att uppmuntra barnens inflytande genom 

att delta i olika aktiviteter som sång, språk, matematik, lek, värdegrund och så vidare. Denna 

kan se olika ut i relation till tid, barngruppens storlek och upplägg. Exempelvis så väljer en 

del förskolor eller avdelningar att utföra samlingen vid “fruktstund” medan andra väljer att ha 

den före lunch. Även storleken på barngruppen är olika då några förskolor väljer att dela in 

barnen i små grupper och andra väljer att utföra samlingen med hela barngruppen. Oavsett 

alla dessa variationer av samling som nämnts ovan är samlingen en aktivitet där samspelet 

mellan både barn - barn och barn - vuxna sker. Därför har vi valt samling som en 

utgångspunkt för att få kunskap om hur förskollärarna talar om hanteringen av barns etniska 

olikheter under samling. 
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2. Syfte och frågeställning 

 

Syfte   

 

Uppsatsens syfte är att få kunskap om hur förskollärarna talar om hanteringen av barns 

etniska olikheter under samling. 

 

Frågeställning 

 

• Vilka diskurser framkommer när förskollärarna talar om hur de hanterar barns etniska 

olikheter under samling? 

 

• Hur beskriver förskollärarna deras tolkning av hur barnen upplever etniska olikheter 

under samling? 
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3. Varierande sätt att förstå begreppet 

etniska olikheter 

 

Här redogörs studiens centrala begrepp vilka är varierande sätt att förstå begreppet etniska 

olikheter. Dessa begrepp har även dominerat tänkandet i den svenska skolvärlden och i 

samhället över tid.  

 

3.1 Interkulturalitet  

 

Lahdenperä (2012, s. 30) nämner att begreppet interkulturalitet togs upp av Unesco (Förenta 

Nationernas organisation för utbildning, vetenskap och kultur) år 1974 i Paris där 

utbildningen av den internationella förståelsen, de mänskliga rättigheterna samt de 

fundamentala friheterna rekommenderas. Syftet var att lyfta fram olika kulturer på varierande 

sätt, som exempelvis genom undervisning. Detta begrepp kan bidra till ökad förståelse för 

olika kulturer och de skillnader som finns mellan dem. 

 

I Lahdenperäs text förklaras begreppet interkulturalitet både som en handling och som en 

process där människan interagerar (Lahdenperä 2012, s. 29–30). Med utgångspunkt från detta 

begrepp hävdar författaren att således kan etiska värden synliggöras såsom demokrati, 

jämlikhet, social rättvisa och så vidare, vilket är väsentligt för tillämpning av interkulturalitet. 

 

Vidare menar Lahdenperä (2010, s. 17) att en interkulturell pedagogik kan ses som en 

lärandeprocess där man skapar kunskaper som är inriktade på ett globalt och interkulturellt 

sammanhang. Lahdenperä (2004) och Lorentz (2009) lägger stor vikt på dessa kunskaper 

vilket är väsentligt för att förskollärare ska bli medvetna om på vilket sätt olika typer av 

kulturella förhållanden influerar på barnens utveckling och lärande. Samtidig kommer 

kunskaperna att gynna förskollärarna att förstå hur dessa kulturella sammanhang påverkar, 

inte enbart barnen utan även föräldrar. 

  



4 
 

 

3.2 Monokulturell 

 

Begreppet monokulturell är viktigt i denna studie. Detta eftersom genom att förstå detta 

begrepp kan de hinder uppmärksammas som försvårar arbetet med mångfalden och 

hanteringen av olikheter av förskollärarna. En monokulturell verksamhet styrs av homogenitet 

framhäver författarna Widell och Mlekov (2013, s. 70–71). Detta kan handla om 

verksamheter som domineras av endast ett perspektiv som till exempel kvinno- eller 

mansdominerade arbetsplatser, ålder, en viss nationalitet och så vidare. En monokulturell 

verksamhet saknar personal som representerar olika synsätt och inriktning, därför bildas det 

enbart en kulturgrupp. Denna kulturgrupp har formats av normer vilket leder till att personer 

som har skapat den här normaliteten även har makten. 

 

Om mångfalden inte blir synliggjord och det monokulturella perspektivet är ledande inom en 

verksamhet, innebär detta enligt Widell och Mlekovs (2013, s. 72) tolkning av Cox att 

problemet konfronteras på två olika sätt. Å ena sidan kan personalen åsidosätta problemet, å 

andra sidan kan mångfalden motarbetas vilket betyder att personalen beskriver problemet som 

något annorlunda som inte passar i verksamheten och bör rättas till. 

 

3.3 Mångfald 

 

I förskolans läroplan finns begreppet mångfald att läsa under rubriken “Förståelse och 

medmänsklighet”. Stycket hänvisar till den kulturella mångfalden som skapas i och med den 

växande rörligheten över nationsgränserna (Skolverket 2018, s. 4). Enligt Widell och Mlekov 

(2013, s. 11) beskrivs begreppet mångfald som något som förekommer i stort antal eller att 

det består av flera olika typer. Vidare beskriver de att mångfaldsbegreppet syftar på att ange 

när det är många olika delar i en mängd. 

 

Lunneblad (2008, s. 11-12) skriver att begreppet mångfald numera ersatts av begreppet 

mångkulturellt eftersom begreppet mångfald till skillnad mot mångkultur inte bara innefattar 

etnisk utan även kulturell, religiös och språklig mångfald Lunneblad påpekar dock att 

mångfaldsbegreppet även kan förstås som att det osynliggör maktrelationer, då det ger en 
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positiv bild av olikheter mellan människor kan det även leda till att osynliggöra ojämlikheter 

då det skapar en tystnad kring konfliktfyllda ämnen. 

 

Vidare uppmärksammas hur förskollärarna talar kring kategoriseringar av olikheter genom 

detta begrepp. Enligt Lahdenperäs (2012, s. 68) tolkning av Lumby problematiseras det om 

vem som har bestämt hur kategoriseringarna av olikheter ska se ut och utifrån vilket 

perspektiv dessa gjorts. Lahdenperäs slutsats är att majoriteten och den sociala konstruktionen 

i samhället har konstruerat mångfaldsbegreppet och därför uppfyller det sitt syfte. 

 

3.4 Etnisk identitet 

 

Enligt Lunneblad (2008, s. 12) innebär olikheter i samhället varierande tolkningar som 

förändras över tid. Samtidigt är förståelsen för hur nya etniska identiteter formar en viktig del 

för den pågående integreringsprocessen i samhället. Etnicitet är i kombination med begreppet 

identitet en position i vilket en grupp människor identifierar sig, menar Lunneblad (2008, s. 

17) och denna position bildas genom gruppens handlingar. Författaren hävdar även att 

begreppet etnicitet kan förknippas till sociala relationer där etniska identitetskänslan kan vara 

grunden till inkludering och exkludering av människor. 

 

Etnicitets begreppet kan tolkas på olika sätt. Tidigare innebar begreppet ett traditionellt sätt att 

se på folks olikheter där man utgick utifrån att folk hade gemensamma värderingar, normer 

och kulturer. Detta sätt att definiera etnicitet var även baserat på folkets gemensamma 

geografiska ursprung. Numera är begreppet etnicitet formulerat utifrån skillnader och likheter 

mellan individer vilket ger dem en känsla av självidentifikation och gemenskap (Lunneblad 

2018, s. 23–24). Vidare beskriver Lunneblad (2008, s. 58–59) begreppet identitet som en 

social och diskursiv situation där individer identifierar sig själva och det är genom deras 

handlingar som deras identitet får bekräftelse. Författaren menar även att det finns olika typer 

av identiteter, en av dem är den kulturella identiteten vilken är relaterad till en mängd av 

individer som har sitt eget sätt att agera och sina egna värderingar. Dessa individer tillhör en 

viss diskurs som talar om en specifik kulturell identitet. 



6 
 

4. Tidigare forskning  

Valet av tidigare forskning innefattar bland annat två internationella forskningar, en 

undersökning från Finland som heter The discourse on multicultural education in Finland: 

education for whom. Denna har använts för att ta reda på hur inriktningen av etniska olikheter 

kan se ut utanför Sverige. Det visar sig att det finns mer likheter än skillnader huruvida 

skolorna i Sverige och Finland arbetar med en mångkulturell barngrupp. Dock skiljer det 

tretton år mellan forskningarna. Den andra internationella artikeln är baserad på en studie i 

några länder i Latinamerika vilken handlar om hur begreppet interkulturalitet kan tolkas i den 

delen av världen i jämförelse med Europa. Vår huvudtanke med att välja dessa artiklar var att 

vi ville jämföra och se om arbetet med etniska olikheter i andra länder skiljer sig från det 

svenska arbetssättet.   

 

Artikeln från Finland visar att den finska nationella läroplanen inte nämner hur kulturellt 

mångfald bör stödjas inom skolverksamheter. Men det finns grundläggande värden som vi 

känner igen från den svenska läroplanen såsom demokrati, jämlikhet och mänskliga 

rättigheter. Enligt Holm & Londen (2010, ss. 110, 112) bör multikulturella frågor ingå i alla 

ämnen i läroplanen och inte enbart i de ämnen vilka rör de etniska invandrarna som är i 

minoritet. Vidare står det i studien att den interkulturella utbildningen endast riktar sig till 

elever med utländsk bakgrund och inte till alla elever. Undersökningen är baserad på analys 

av läroplanen för grundskolan, utbildningspolitiska dokument samt lärarutbildningsplaner. I 

artikeln står det att begreppet kulturell mångfald kopplas med etnisk mångfald (Holm & 

Londen 2010, s. 107).  

 

Detta är något som känns igen även i Sverige från Lahdenperäs artikel Från monokulturell till 

interkulturell pedagogisk forskning trots att denna artikel skrevs elva år tidigare.  Lahdenperä 

skriver redan då i artikeln att skolorna blir allt mer mångkulturella. Trots detta finns det 

fortfarande en tendens att undervisningen bedrivs som vanlig nationell svensk skola. I sin 

tidigare forskning från 1997 beskriver Lahdenperä att lärarna anser att en mångkulturell klass 

i skolan är en klass med många elever med utländskt ursprung. Författaren hävdar att detta 

visar lärarens monokulturella synsätt där svenska normer prioriteras. Vidare menar 

Lahdenperä (1999, s. 43) att en mångkulturell skola borde avspegla ett förhållningssätt där 

både olika kulturer och språk belyses. 
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Även Lunneblad (2008, s. 175–176) beskriver i sin avhandling Förskolan och mångfalden. En 

etnografisk studie på en förskola i ett multietniskt område att de pedagoger som han studerat 

omedvetet osynliggör språkliga och kulturella olikheter. Han menar att osynliggjord mångfald 

leder till att det skapas ett vi och de andra mellan individer där det svenska oftast dominerar. 

Undersökningen visar även att en del av förskollärarna uttrycker en viss osäkerhet när det 

kommer till mångkulturellt arbete och det visar sig finnas tveksamheter kring hanteringen av 

olikheter och om det är rättvist för barnen. Därför försöker man fokusera mer på det allmänna 

och det som är gemensamt.  Lunneblad hänvisar här till att denna osäkerhet beror på 

svårigheten att tolka styrdokumentens formuleringar kring mångkulturellt arbete. 

 

Lunneblad (2008, s. 179) skriver avslutningsvis att förskollärarna förståelse för sociala och 

kulturella relationer har betydelse för verksamhetens arbete och att en åtgärd som kan vidtas 

inom utbildningssystemet är att göra interkulturalitet som ett genomgående inslag i 

lärarutbildningen. 

 

En avhandling där forskaren Aman (2014, s. 3) kritiserar att utbildning oftast används som 

metod för att förstå begreppet interkulturalitet har förklarats i avhandlingen Impossible 

Interculturality?:Education and the Colonial Difference in a Multicultural World. Enligt 

Aman kan interkulturalitet tolkas som ett kunskapsproblem, detta eftersom inom pedagogiken 

betraktas ofta begreppet interkulturalitet som något vi behöver veta för att eliminera gränserna 

mellan vi och de andra. Vidare försöker forskaren genom att ställa en öppen fråga kartlägga 

vad det är som skapar interkulturell kunskap. Frågan lyder: Vad behöver man veta för att 

förstå interkulturalitet? Arbetet har genomförts i fyra olika essäer: 

·     Analys av de politiska skrifterna om interkulturalitet riktad mot utbildning. 

·     Intervjuer med studenter som har deltagit i kurser om interkulturalitet i Sverige. 

·     Undersökning av akademisk litteratur om ämnet interkulturalitet. 

·     Intervjuer med studenter och lärare från regionen Andes i Sydamerika. I denna region är 

begreppet interkulturalitet inte bara riktat till det pedagogiska området utan även till sociala 

rörelser som ursprungsbefolkningen använder (Aman 2014, s. 3–4).  

 

I resultatet av de tre första essäerna har Aman (2014, s. 75, 83) uppmärksammat att 

interkulturalitet skapas som en abstrakt träffpunkt där universella värden förenas med 
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kulturella särdrag. Utifrån sin fjärde essä försöker forskaren visa en annan sida av 

interkulturalitet. Där betraktas interkulturalitet som ett resultat av en process av en kolonial 

skillnad som sker på en viss plats, vid en viss tid samt av vissa personer. Denna synpunkt av 

interkulturalitet kallas för interculturalidad vilket används av urinvånare från Bolivia, 

Ecuador och Peru i deras strid för att fördela makten på ett rättvist sätt. 

 

Till skillnad från Amans avhandling hävdar Lahdenperä (1999, s. 46) att syftet med 

interkulturell forskning är att skapa förändringar i hur människor förhåller sig och hur de 

samspelar med varandra. Målet är även att variera det monokulturella sättet att hantera den 

mångkulturella verksamheten i skolan. Vidare skriver författaren att den interkulturella 

pedagogiska forskningen också fokuserar på att klargöra skolverksamhetens värderingar och 

därmed den monokulturella bilden som finns representerade i både skolan och utbildningen. 

 

En annan avhandling som även vi valde handlar om samling i förskolan vilket är, som tidigare 

nämnts, en utgångspunkt till undersökningen. Det som sägs om i Rubinstein Reich (1993, s. 

56) avhandlingen Samling i förskolan är att enligt denna författare verkar det vara så att 

barnen erfar samlingen olika beroende på social bakgrund och kön. Denna avhandling är från 

1993. Men det hon nämner som kan vara av intresse än i dag är att samlingarna i stort kan 

bidra till “jaget och identitetsutveckling”, barnet blir medveten om sig själv i relation till 

andra. 

 

Enligt Rubinstein Reichs (1993, s. 234) undersökning har förskollärare fått frågan om vad de 

lärt sig om samling genom sin utbildning, vilket visat sig vara lite. Samling utgör en 

tidsmässigt kort del av förskoledagen och dess innehåll består av en återkommande struktur 

oavsett åldersgrupp, samt kulturell och pedagogisk miljö Det vanligaste är att samlingen 

innehåller sång, sagor, väder, datum, kontroll, även årstider och högtider. Rubinstein Reich 

(1993, s. 240) skriver avslutningsvis att genom självobservationer av hur man interagerar 

under samling kan förskolläraren bli medveten om och insikten öka om hur man bemöter 

barnen  
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5. Teoretiska utgångspunkter 

 

I vår studie har vi valt att undersöka hur förskollärare talar om hanteringen av barns etniska 

olikheter. Diskursteorin har valts som teoretisk utgångspunkt. Genom diskursteorin kan vi 

synliggöra diskurser i undersökningens analys av resultatet. Nodalpunkt och ekvivalenskedjor 

är studiens analytiska begrepp vilka kommer att hjälpa oss att analysera diskurserna. 

 

5.1 Diskursteori  
 

 

Enlig Jørgensen och Phillips (2000, s. 13) skapades diskursteori av de politiska teoretikerna 

Ernesto Laclau och Chantal Mouffe utifrån deras huvudarbete Hegemony and Socialist 

Strategy. Denna teori knyter an till diskursanalys och grundar sig i poststrukturalismen. 

Genom diskursteorin framställs diskurser som skapar och ger mening till den sociala världen. 

Diskurser är inte avskilda utan de formas när de befinner sig i en ständig interaktion med 

andra diskurser. 

 

Som nämnts i början av detta kapitel kommer studien att analyseras med hjälp av nodalpunkt 

och ekvivalenskedjor som verktyg. Diskursens fastställs när varje begrepp (tecken) synliggörs 

i relation till nodalpunkten. För att tydliggöra vad nodalpunkt innebär används här litteraturen 

Diskursanalys som teori och metod. Enligt Winther Jørgensen och Phillips (2000, s. 33) är en 

nodalpunkt ett tecken som representerar ett moment och en diskurs kan bestå av flera olika 

tecken. Därigenom får dessa tecken fixera sin betydelse i relation till andra tecken inom 

samma diskurs. Nodalpunkt är då ett centralt tecken som hjälper de andra tecknen kring 

nodalpunkten att organisera och synliggöra sin betydelse. När varje tecken är bestämt som ett 

moment blir diskursen en helhet. 
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För att tydliggöra hur nodalpunkten är ett privilegierat tecken beskriver Winther Jørgensen & 

Phillips (2000, s. 33) följande exempel: inom läkarvetenskapen kan “kroppen” betraktas som 

en nodalpunkt, samtidigt kan andra tecken som “symtom”, “vävnad” och “skalpell” fixerar sin 

betydelse inom medicinska diskursen när dessa tecken samspelar med nodalpunkten 

“kroppen” på ett fastställt sätt. 

 

Ett annat analytiskt begrepp som vi anser är viktigt för studiens analys är ekvivalenskedjor. 

Enligt Winther Jørgensen & Phillips (2000, s. 57) möjliggör ekvivalenskedjor att de tecken 

som ingår i nodalpunkten länkas samman för att ges innehåll, annars blir de endast som 

tomma tecken utan betydelse. 

 

5.2 Diskurs  
 

För att förstå det som förskollärarna uttrycker när de samtalar om barns olika etnicitet blir 

diskursbegreppet relevant för vår studie. Enligt Gustavsson (2000, s. 86) är diskurs ett 

begrepp som används för att uttrycka sig på ett visst sätt i olika sammanhang och för att 

uppfatta verkligheten. Vidare menar Gustavsson att diskursen kan även uppfattas som ett 

språk och ett sätt för hur människor förstår sin existens. Vi kommer att söka efter diskurser i 

förskollärarnas uttryck i studiens resultat för att uppmärksamma deras sätt och hur de hanterar 

och talar om etniska olikheter. Även Winther Jørgensen och Phillips (2000, s. 7) hävdar att 

begreppet diskurs kan uppfattas som ett sätt att uttrycka sig om något bestämt tema och 

därmed ett sätt att förstå världen och vår omgivning. 

 

Genom diskursanalysen kan vi analysera hur förskollärarna samtalar kring och hanterar barns 

etniska olikheter. Diskursanalys är enligt Winther Jørgensen och Phillips (2000, s.7) en 

multidisciplinär utgångspunkt vilket möjliggör att denna kan användas inom ett flertal sociala 

sammanhang, såsom kommunikation och kultur. 
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Winther Jørgensen & Phillips (2000, s. 11–12) beskriver även i sin tolkning av Burr olika 

förutsättningar som knyter an några angreppssätt, en av dem är diskursteori. En av dessa 

förutsättningar som möjligtvis kan hjälpa oss i vår analys är: Samband mellan kunskap och 

social handling då detta syftar till att sociala handlingar varierar beroende av vilken bild man 

har av världen. Detta i sin tur leder till att kunskapen får konkreta sociala konsekvenser För att 

förstå det som förskollärarna uttrycker när de samtalar om barns olika etnicitet blir 

diskursbegreppet relevant för vår studie.  



12 
 

                              

6. Metod   

 

I detta avsnitt presenteras vilka metoder vi använt oss av i studien. Vi kommer även redovisa 

hur urvalet och materialinsamling genomfördes samt visa studiens trovärdighet. 

 

6.1 Metodval: Kvalitativa intervjuer 

 

Kvalitativa intervjuer för datainsamling har använts för att undersöka vilka diskurser som 

framkommer när förskollärarna talar om hanteringen av barns etniska olikheter under 

samling. Patel och Davidson menar att syftet med kvalitativa intervjuer är att undersöka 

studiens frågeställning med hjälp av intervjupersonens livserfarenheter (Patel och Davidson 

2012, s. 81–82). Även Kvale och Brinkmann beskriver att den kvalitativa formen av 

forskningsintervju hjälper oss att uppfatta problemformuleringen ur intervjupersonens 

individuella perspektiv (Kvale & Brinkmann 2009, s. 39). Kvalitativa intervjuer som 

forskningsmetod kan bidra till att komma fram till resultatet. 

 

Vår studie innehåller semistrukturerade intervjuer där vi på förhand skrev en färdig mall med 

de frågor vi har kring temat olikheter och utan fasta alternativ som svar. Förskollärarna hade 

då möjlighet att svara fritt på frågorna. Patel och Davidsson (2012, s. 72) menar att med 

semistrukturerade intervjuer ges den intervjuade flexibilitet att utveckla sitt svar. Vi inledde 

intervjuerna med stora öppna frågor för att sedan smalna av frågorna till mer specifika frågor 

(tratt-teknik) som rör studie om barns etniska olikheter. Enligt Patel & Davidsson (2012, s. 

78) hjälper detta den intervjuade att i början av intervjun uttrycka sig på valfritt sätt. 
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6.2 Urval  

 

Sex förskollärare intervjuades till denna undersökning. Urvalet består av förskollärare från 

förskolor inom Stockholmsområdet. Dessa intervjuades för att samla in material som sedan 

analyserades. De åtta frågor som används i intervjuerna handlar om hur förskollärarna talar 

om hanteringen av barns etniska olikheter under samling. För att få tid till intervju av 

förskollärare kontaktades förskolechefer. Dessa har i sin tur frågat förskollärarna om de vill 

ställa upp. Det är inte tydligt om de har svarat ärligt i förhållande till deras åsikter eller om de 

har känt att de kan säga nej till intervjun. Då frågan om detta ställts har de svarat att de gärna 

deltar och att de vill läsa vår uppsats när den är klar. Deras upplevelse kan vara att de har känt 

sig pressade att ge korrekt svar eller att de varit rädda för att svara fel, denna fråga har 

diskuterats med de intervjuade och enligt deras svar har de inte känt sig pressade på något 

sätt. Det kan ändå vara svårt att få ett ärligt svar i sådana situationer. Förskollärarna kanske 

ställer upp för att chefen bett om det eller för att hen vill vara hjälpsam. 

 

Nedan presenterar vi de intervjuade vilka ingår i undersökningen: 

 

Namn Antal år arbetat som 

förskollärare 

Eva 5 

Tilda 11 

Martha 5 

Emma 15 

Susanne 5 

Kerstin 15 
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6.3 Materialinsamling och genomförande 

 

När intervjuerna genomfördes spelades de in och förskollärarens svar antecknades, detta 

gjordes genom att vi turades om både med att intervjua och med att anteckna och spela in. 

Sedan har vi transkriberat (skriva ut) intervjuerna och diskuterat tillsammans med fokus på 

relevanta delar av materialet. Vidare analyserade vi hur intervjuguiden var upplagd flera 

gånger. Förskollärarna har fått skriva under samtycke för att delta i intervjun. Vi informerade 

även för de intervjuade att de har rätt att avbryta intervjun och/eller neka till att svara på 

frågor. De intervjusvar vi fått av de intervjuade har vi tolkat på vårt sätt. 

 

6.4 Reliabilitet & innehållsvaliditet 

 

Reliabilitet och innehållsvaliditet har använts för att uppnå hög grad av säkerhet i underlaget 

för kvalitativa analyser. Som nämnts tidigare är syftet med studien att få kunskap om hur 

förskollärarna talar om hanteringen av barns etniska olikheter under samling 

Patel & Davidsson (2012, s. 102) hävdar att med validitet menas att när studien utförs bör 

man veta att det man undersöker har ett starkt samband till det som man vill undersöka. Det 

sätt som man väljer att utföra undersökandet måste vara säkert och kallas för reliabilitet. 

 

För att försäkra validiteten i studiens intervjufrågor används diskursteori som teoretisk metod. 

Trovärdigheten säkras genom att intervjuerna spelas in och transkriberas. Sedan har vi 

analyserat transkriberingarna så att resultatet fått växa fram och presenteras i studiens analys 

vilket leder till uppsatsens tillförlitlighet. 

 

 

6.5 Forskningsetiska principer 

 

I denna del av metodavsnittet görs en beskrivning av hur vi har informerat förskollärarna om 

forskningsetiska aspekter. I undersökning har det tagits hänsyn till de forskningsetiska 

principer som gäller för uppsatsarbeten. Datainsamling sker genom intervjuer. Enligt 

författarna Patel och Davidson (2012, s. 62) är det den svenska myndigheten Vetenskapsrådet 

som har övergripande ansvar för frågor gällande de etiska krav som finns för forskning. 
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Denna myndighet har formulerat fyra etikregler som vi förhåller oss till i studiens etiska 

reflektion: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

 

Förskollärarna som deltagit i studien upplystes enligt informationskravet om de etiska 

principer som studenter förhåller sig till. Dessa personer har fått skriftlig förhandsinformation 

innehållandes undersökningens syfte och metoder. Utifrån samtyckeskravet har förskollärarna 

även fått information om att deltagandet är frivilligt och att de kan avbryta när de vill.  

Informationen har utformats så tydlig som möjligt men ändå kortfattad för att underlätta för 

deltagarna att förstå vad de samtycker till. Förskollärarna har informerats om hur 

informationen kommer att förvaras i enlighet med konfidentialitetskravet så att obehöriga inte 

kommer åt den.  

 

Enligt nyttjandekravet kommer de uppgifter vi samlat in från förskollärarna endast användas 

för uppsatsens forskning. För att anonymisera deltagarna i intervjuerna har de tilldelats fiktiva 

namn och svaren har avidentifierats. Intrycket under intervjuerna är att alla förskollärarna som 

intervjuats har gjort sitt yttersta för att hjälpa till med arbetet genom att ställa upp och ge av 

sin värdefulla tid. Förskollärarnas bemötande var varmt välkomnande och vi visades runt i 

verksamheterna, tanken slog oss att vi borde ha tagit med en blomma eller en chokladask som 

en vänlig gest. Dock låg vårt fokus mer på frågorna och hur dessa skulle ställas. Under 

utbildningen har det tagits upp mycket om den teoretiska delen. Praktisk information om hur 

ett intervjubesök ska gå till syns inte i studentlitteraturen.  
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7. Resultat  

Utifrån de frågor vi ställt redovisas här i resultatet vad förskollärarna säger om barns etniska 

olikheter och deras tolkning av hur barnen upplever etniska olikheter under samling. 

Genom intervjuerna har vi kommit fram till två övergripande teman vilka är olikheter och 

likheter. 

 

 

7.1 Tema olikheter 
 

 

I temat olikheter visar resultatet att förskollärares uppfattningar av olikheter skiljer sig åt.  

Emma som är i 52-årsåldern och har arbetat som förskollärare i femton år uttrycker att: 

 

Det är mycket viktigt att vi pratar med barnen om olikheter, även fast vi tycker att vi 

har lika rättigheter är vi alla olika och det är inget fel, vi måste acceptera alla barn. Vi 

har till exempel barn som har någon slags diagnos och då tycker jag att det är 

väsentligt att se att alla blir accepterade…att kanske just det barnet inte kan leka med 

tre, fyra, fem kompisar samtidigt eftersom de inte klarar det. 

 

Vidare säger Emma att barnen är medvetna om att de är olika och tänker på olika sätt, 

samtidigt är de medvetna om att de bör både respektera och vara ärliga mot varandra. Emma 

ser inte hanterandet av barns etniska olikheter under samling som ett stort problem eftersom 

de tycker att det är roligt. Barnen får berätta vad de tycker och tänker och accepterar olikheter. 

Emma anser även att det är viktigt att barnen får bestämma vad samlingen ska innehålla.  
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Tilda och Eva delar ungefär samma åsikt om olikheter, de kopplar barns etniska olikheter till 

barnens olika språk.  

Tilda som är i 33-årsåldern och har arbetat som förskollärare i 11 år säger att: 

 

Vi har alla olikheter… saker som skiljer oss åt. Om man pratar om just barnens etniska 

kultur så har vi en ganska mixad grupp, vi har barn med olika ursprung. Sättet som jag 

försöker ta tillvara är att prata om hur man säger olika saker på de olika språken. Jag 

visar också för barnen att jag till exempel inte kan … ´du kan lära mig, du kan bättre än 

mig´.   Men det är vissa barn som är lite blyga för att prata på sitt modersmål och då kan 

jag säga ’du kan prata med mig om du vill eller så behöver du inte’… det är deras kultur 

och deras språk så de får bestämma hur de vill göra. På detta sätt försöker jag lyfta fram 

de här olikheterna med språket. 

 

Eva som är i 29-årsåldern och har arbetat som förskollärare i 5 år säger att: 

 

Jag tycker det är mycket viktigt med förskollärare som kan olika språk. Drömmen 

skulle vara om vi hade haft någon kunnig förskollärare… som kan flera olika språk och 

som håller i sångsamling eller något sådant. När man själv inte kan språket brukar man 

gissa och då känner man själv att man gissar. På planeringsdagar har vi fokus på det 

mångkulturella, till exempel någon pedagog som kan arabiska kommer och hjälper till. 

 

Båda förskollärarna talar även om att barnen uppskattar barngruppens etniska olikheter på ett 

positivt sätt. De har märkt att etniska olikheter känns naturligt för barnen berättar Tilda och 

Eva.  Eva har tagit bort dagliga storsamlingen, de har istället en fruktstund där de synliggör 

olika kulturer då de sjunger och där barnen bestämmer vilka låtar de vill sjunga. De sjunger på 

finska, arabiska, spanska och svenska. Tilda däremot tycker att samlingen ska ha en tydlig 

början och ett tydligt slut, samtidigt som att den ska innehålla temaarbete, sångsamling, fokus 

på språk, musik och att det ska ske ett lärande. Tilda anser även att samlingen ska vara en 

rolig stund för barnen.  
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Martha som är i 40-årsåldern har arbetat i 5 år som förskollärare säger att: 

 

När man jobbar med en grupp med en stor variation av kulturell mångfald ska man 

bemöta barnen på samma sätt som i en homogen grupp. Jag låter aldrig barnen 

representera en kultur, utan mer att vi diskuterar hur det ser ut i deras familj. Det kan 

bli väldigt känsligt och svårt om man kategoriserar utifrån etniska olikheter, utan man 

ska tänka utifrån individen. 

 

 

Kerstin som är i 40 årsåldern har arbetat som förskollärare i 15 år säger att: 

 

Vi pratar om vilka nationella identiteter man har och ibland kan det vara att man pratar 

om olika ord på olika språk. Det kan vara att man har böcker på olika språk. Äldre 

barn kan även översätta till yngre barn så de lär sig av varandra. Vi sjunger många 

internationella sånger också på olika språk. Det är viktigt att vi tar upp barnens 

olikheter i arbetslaget så att vi pedagoger vet hur vi ska förhålla oss till barnen. Vi får 

lära oss att vi alla är olika och har olika förutsättningar. Barnen lär sig av varandras 

kulturer. 

 

 

När Kerstin pratar kring hur de arbetar med etniska olikheter använder hon sig av begreppen 

mångkulturellt, mångfald och även av olikheter.  

 

Hon säger även att:  

 

 

Vår förskola är interkulturell för vi har barn från många olika länder. De lär sig av 

varandras olika kulturer. I en del länder äter man med händerna. Vi pratar om vad äter 

ni för mat i ert land. Då kan vi läsa lite om hur det ser ut i olika länder och lära oss lite 

om det. Alla är lika mycket värda och vi får lära oss av varandras olika kulturer. 
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7.2 Tema likheter 
 

Tilda och Eva hade lite svårt att uttrycka sig om likheter i början, de fastnade mest på 

olikheter istället. 

 

 

Eva säger att: 

 

 

Min grupp är väldigt enhetlig, alltså alla är liksom med varandra…det är inte så att de 

tänker någon är annorlunda och sånt. Jag tycker att det finns mycket likheter i allt, till 

exempel hur man bemöter varandra, att ha samma förhållningssätt, samma intresse och 

när någon är ledsen visar barnen empati.   

 

Emma talade om likheter som något viktigt för barnen. Hon säger att: 

  

Vi säger att alla barn har lika rättigheter och att det finns ingen skillnad mellan dem. 

Det är mycket viktigt faktisk att vi pratar om likheter och att både flickor och pojkar kan 

leka med dockor och med bilar, kan ha rosa kläder på sig och spela fotboll. 

  

Susanne som är i 40 årsåldern har arbetat som förskollärare i 5 år säger att: 

 

Jag lyfter inte fram olikheter så mycket. Det är inte interkulturalitet för mig. 

Interkulturalitet för mig betyder respekt för varandra och inte så mycket fokus på 

olikheter. I och med att vi följer barnens intresse så kommer likheterna fram och 

olikheterna. Vi följer varje barn så gott det går. 
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Kerstin säger att: 

 

 

Att fokusera på det som är lika är väldigt dumt eftersom en del barn har andra behov 

till exempel under samling. Man måste se till barns olikheter eftersom de barnen som 

inte kan måste inte sitta ner på samlingen som alla andra. Om vi pedagoger lär barnen 

att alla är lika och måste sitta still så fungerar det inte för alla. Vi måste vara öppna för 

förslag. 

 

 

Martha säger att: 

 

 

Interkulturalitet handlar om att interagera med varandra, möta och ha respekt och 

dialog med varandra. Där ska vi synliggöra och ha både ömsesidig respekt för 

olikheter och våra likheter. Det är som en sorts process. Det handlar inte om att lyfta 

olikheter eller likheter utan att mötas oavsett var man är ifrån. 
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8. Analys   

 

I kapitel sju ovan redovisas resultaten av de intervjuer som vi genomfört. Här i analysdelen 

kommer vi att tolka och analysera det som förskollärarna har sagt under dessa intervjuer. 

Som vi har nämnt i kapitel fyra om teoretiska utgångspunkter kan diskursteorin hjälpa oss att 

fastställa diskurser i studien. Vi kommer här att förklara hur vi har kommit fram till vilken 

som är studiens nodalpunkt. Genom analys av resultatet har vi lokaliserat olika begrepp 

(tecken), bland dessa tecken har vi uppmärksammat hur de knyter an till varandra 

(ekvivalenskedjor).  
 

Dessa begrepp har vi lagt märke till: 
 

 

• Olika språk  

• Respekt för olikheter 

• Rättvisa att bemöta barn utifrån deras etniska olikheter 

• Barns etnisk identitet  

• Interkulturalitet till barns olika nationaliteter och kopplas till att vi lär oss av varandras 

olikheter 

• Lika värde genom att lära oss av varandras olika kulturer. 
 

Vi har kommit fram till att samtliga begrepp (tecken) har relation till begreppet olikheter. 

Därför anser vi att begreppet olikheter är det centrala (privilegierade) tecknet, det vill säga 

nodalpunkten. Det kan vara så att vi ser olikheter som det som det prioriterade begreppet 

eftersom det finns med i intervjufrågorna. 
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Figur 1. Bilden förklarar nodalpunkten och de begrepp som knyter an till den via ekvivalenskedjorna. 

 

 

Analysen inleds med att redovisa hur förskollärarna talar kring och vilka begrepp (tecken) de 

använder när de talar om olikheter (nodalpunkt). Begreppen visar förskollärarnas varierande 

bild av olikheter. Genom att analysera hur begreppen förhåller sig till varandra och till 

nodalpunkten kan studiens diskurser aktualiseras. 

 

Genom förskollärarnas svar i resultatet identifieras de begrepp som används för att beskriva 

olikheter. De begrepp vi hittar i texterna är olikheter, språk, interkulturalitet, kultur, etnisk 

identitet, respekt, rättvisa och lika värde. Nodalpunkten kommer att knytas till alla dessa 

begrepp för att få sitt innehåll, detta görs via ekvivalenskedjor vilket är, som nämnts tidigare 

ett av våra analytiska begrepp.   
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Olikheter 
 

Med utgångspunkt i resultatet uppmärksammade vi att begreppet olikheter tolkas av 

förskollärarna på varierande sätt. Emma till exempel använder sig av begreppet olikheter för 

att förklara att det är viktigt att visa respekt för varandras olikheter. Tilda och Eva kopplar 

begreppet olikheter till olika etniska kulturer och språk. Dessutom kopplar Martha begreppet 

olikheter till kulturell mångfald och interkulturalitet. Kerstin uttalar sig om begreppet 

olikheter i relation till olika nationella identiteter, olika språk och att alla är lika värda oavsett 

kulturell bakgrund. Vidare betonar hon vikten av att se till barnens olikheter eftersom det inte 

fungerar för alla att bli behandlade lika. Detta perspektiv kan kopplas till Lunneblads (2008, s. 

143) tidigare forskning där vi skriver om Lunneblads tankar om hur mångfald kan bli 

osynliggjort genom att man undviker att prata om olikheter mellan barnen och istället betonar 

det gemensamma. 
 

Susanne kopplar begreppet olikheter till begreppet respekt. Detta befäster att det begreppet 

som alla andra tecken knyter an till är olikheter. Som det står i kapitel fyra i teoretiska 

utgångspunkter är nodalpunkt ett centralt begrepp (tecken). Winther Jørgensen och Phillips 

menar (2000, s. 33) att genom att begreppen interagera med varandra och med nodalpunkten 

får samtliga begrepp betydelse.  
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Språk 

 

Ett handlingsmönster uppmärksammades i tre av sex intervjuer med förskollärarna som 

handlade om att hantera etniska olikheter genom att stödja barnens flerspråkighet. Tilda, Eva 

och Kerstin talar om att de arbetar med etniska olikheter och mångfald genom att lyfta upp 

barnens olika språk. Resultatet av undersökningen visar att förskollärarna använder sig av 

språk för att kommunicera och prata med barnen om etniska olikheter. Benckert, Håland och 

Wallin hävdar att utifrån en global synvinkel där den språkliga mångfalden synliggörs har 

världens befolkning blivit flerspråkig vilket leder till att betrakta flerspråkighet som en 

tillgång och viktig resurs. Vidare menar Benckert, Håland & Wallin (2009, s. 62) att när man 

arbetar med flerspråkiga barn bör man tänka på att arbeta utifrån ett interkulturellt 

förhållningssätt vilket är en del av det pedagogiska förhållningssättet. Undersökningen visar 

att det finns olika sätt att arbeta med flerspråkiga barn och detta synliggörs genom 

förskollärarnas arbete. Kerstin berättar att hon hanterar olikheter genom att sjunga sånger på 

olika språk under samling samt att läsa böcker på olika språk. 

 

Även Tilda berättar att hon hanterar olikheter i barngruppen genom att uppmärksamma 

barnens engagemang för att visa att de pratar olika språk. Eva säger också att det är viktigt att 

ha pedagoger som kan andraspråk för att hantera barnens olika språk. Här ser vi genom vår 

analys en bild av olikheter där diskursen skapas genom att förskollärarna uttrycker att 

hanteringen av barns etniska olikheter sker genom att uppmärksamma och förstärka deras 

flerspråkighet. Detta kopplar vi till Jørgensen och Phillips (2000, s. 32) vilka skriver att 

genom diskursanalys kan man klargöra hur de olika tecknens betydelse ska bekräftas för att 

sedan uppfattas som naturliga. Utifrån det som förskollärarna säger tolkar vi det som att 

begreppet språk interagerar med andra begrepp som interkulturellt förhållningssätt, mångfald 

och flerspråkighet, dessa begrepp knyts även till begreppet olikheter. Winther Jørgensen och 

Phillips (2000, s. 57) menar att om man har fastställt dessa knutpunkter i materialet kan 

diskursen börja få betydelse. 
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Interkulturalitet  
 

Ett av de uppmärksammade begreppen kring olikheter är interkulturalitet. Martha säger att 

hon kopplar arbetet med etniska olikheter till interkulturalitet och att det handlar om 

interaktion, respekt och dialog med varandra. Lorentz (2017, s. 54–55) beskriver att begreppet 

interkulturalitet används för att ge mening till när olika personer interagerar och det är i denna 

mänskliga interaktion som begreppet kultur belyses. Interkulturalitet riktar sig till olika 

meningsskapande kulturer som till exempel de etniska och språkliga. 

Martha talar även om ömsesidig dialog som ett sätt att hantera etniska olikheter. Angelöw och 

Jonsson (2000, s. 120) hävdar att kommunikationen mellan människor leder till att barnen 

förstår och pratar med varandra vilket möjliggör att de börjar dela sin kultur med andra i sin 

omgivning. Martha säger vidare att olikheter synliggörs i olika möten och att samlingen är en 

stund där vi möts.  

 

Kultur 

 

Även kultur är ett begrepp som synliggörs i några av förskollärarnas svar om olikheter i 

relation till barns etnisk bakgrund. Som vi beskriver i inledningen, är förskolan en mötesplats 

där barn och föräldrar från olika kulturer möts dagligen. Därför har förskollärare en viktig roll 

att skapa förutsättningar för att alla barn oavsett ursprung ska känna sig sedda och 

representerade i förskolans verksamhet. För att uppnå detta behövs ett öppet, nyfiket samt 

accepterat förhållningssätt. Dock är det inte bara en accepterande atmosfär som är viktig utan 

det behövs även kunskap om vad etniska olikheter innebär. Lunneblad (2008, s. 19) skriver att 

begreppet kultur kan definiera hur människor lever både i grupper och i hela samhället och 

samtidigt hur de genom deras kommunikativa och sociala manifestation ger mening till deras 

liv. Tilda talade om i intervjun att hon brukar be barnen berätta om hur det är när de befinner 

sig utomlands i föräldrarnas hemland under semestern. Hon brukar ta tillvara på barnens 

kultur genom att fråga hur man säger vissa saker på olika språk samtidigt som hon utmanar 

barnen som har gemensamt språk att kommunicera med varandra. 

 

Förskollärarens beskrivning om hur hon kommunicerar med barnen för att hantera barnens 

etniska olikheter under samling kopplar vi till en av de fyra förutsättningarna som nämnts 
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tidigare i kapitel fyra. Dessa är grunden till diskursanalytiska angreppssätt där till exempel 

diskursteori ingår. Den förutsättningen som vi har valt till denna analys visar att det finns en 

relation mellan kunskap och samspel mellan människor, kunskapen skapas i en social 

interaktion i vilken människor etablerar gemensamma sanningar (Winther Jørgensen & 

Phillips 2000, s. 12). 

 

 Tildas förklaring av hur hon hanterar etniska olikheter visar även hennes sätt att visa 

nyfikenhet och intresse för barnens etniska kultur och deras flerspråkighet. Enligt Lorentz 

(2017, s. 98) kan en interkulturell pedagogisk kompetens bidra till att förståelse och 

kommunikation mellan människor utvecklas. Samtidigt kan denna kompetens hjälpa oss att 

samspela med varandra i en miljö bestående av kulturell mångfald. 

 

Utifrån interkulturalitet- och kulturbegreppet identifieras en annan diskurs om hur 

förskollärarna kommunicerar kring hanteringen av barns etniska olikheter i barngruppen. Ord 

som samling, möte, berätta, utomlands och dialog har en relation till varandra och knyts 

samma med begreppen interkulturalitet och kultur som i sin tur knyts samman med olikheter, 

vilket gör att en diskurs etableras. 
 

 

Etnisk identitet 
 

 

Enligt Lunneblad (2008, s. 12) kan olikheter i samhället tolkas på varierande sätt och 

tolkningarna av begreppet förändras över tid. Förståelsen för hur nya etniska identiteter 

formas är en viktig del för pågående integreringsprocess i samhället. Etnicitet är ett begrepp 

som nämns i förskolans läroplan (Skolverket 2018, s. 5) och det knyter an till studiens 

begrepp olikheter. När Tilda visar nyfikenhet för barnens flerspråkighet bidrar det till att öka 

barnens motivation för att tala olika språk, dock är det inte bara barnens motivation som 

utvecklas utan även deras sociala och kulturella identitet. Detta sker genom att barnen börjar 

prata och förstå språket och som Lunneblad (2008, s. 58–59) menar, bekräftar man sin 

identitet genom sina handlingar. Identitet kan därigenom förstås som en handling i sociala och 

diskursiva praktiker vilket gör att man blir behandlad på ett bestämt sätt. 
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Det som framkom utifrån intervjuerna är att några förskollärare förknippar barns 

flerspråkighet till deras identitet. Ett exempel kan vara om barn identifierar sig som 

flerspråkiga då skapas deras identitet genom att de känner igen sig och beskriver sig själva 

som flerspråkiga barn. Ibland visar verkligheten en annan bild av denna beskrivning vilket vi 

sett i intervjuerna.  Som i följande exempel, där Tilda berättade att hon lade märke till att alla 

barn inte ville använda sitt andraspråk på ett naturligt sätt eller att de vägrar prata när 

förskolläraren ber om det. Denna situation kan tolkas som att det är svårt för Tilda att veta 

vilket språk barnet identifiera sig med. 

 

En annan förskollärare, Emma, berättar att hon är öppen för barnens idéer och intresse under 

samlingen. Att diskutera med alla barn i barngruppen under samlingen kan vara näst intill 

omöjligt på grund av samlingens storlek. Rubinstein Reich (1993, s. 183–184) skriver i sin 

avhandling att det kan vara lättare att samtala i mindre grupper under tiden vi utför en annan 

aktivitet. Exempelvis som när vi målar tillsammans med barnen. Utifrån Emmas ovan nämnda 

kommentar i början av detta stycke, kan vi förstå som att förskollärarens hantering av 

olikheter är viktig för barnens utveckling eftersom de får lära sig språk och bekanta sig med 

nya kulturer. Enligt oss är det även viktigt att ta tillvara på barnens olika erfarenheter utifrån 

de olika kulturer som finns istället för att försöka lära barnen hur de ska anpassa sig i 

barngruppen. Rubinsteins (1993, s. 240) påpekar att förskolläraren behöver ha social och 

kommunikativ kompetens för att kunna leda samlingar. 

 

Martha arbetar inte med storsamling utan arbetar mer med samtal i mindre grupper där de 

samtalar kring olika kulturer genom att ställa frågor om hur de har det hemma. Förskolläraren 

berättar att hon aldrig låter barnen representerar en kultur, vidare säger hon att det kan bli 

väldigt känsligt och svårt om man kategoriserar utifrån etnisk identitet, istället anser Martha 

att man ska tänka utifrån individen. Vi tolkar det som att Martha talar kring kategorisering av 

barnens etnicitet utifrån ett mångfaldsperspektiv även fast hon nämner att hon inte lyfter upp 

barnen utifrån den kultur de representerar. Detta eftersom hon synliggör barnens etniska 

olikheter genom att visa intresse för dem i samtal och genom att fråga hur det ser ut hemma i 

deras familj. Sjöwall (1994, s. 18) hävdar att möten mellan pedagog, barn och vårdnadshavare 

i förskolan betraktas som ett möte mellan individer, det vill säga snarare ett möte mellan du 

och jag, inte mellan du och dem. Författaren menar vidare att genom att visa respekt och vara 

medveten om kulturella olikheter kan man öka sin förståelse för varje individ På samma sätt, 
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att det inte blir vi och dem i möte mellan barn och förskollärare uppfattas det utifrån Marthas 

uttalande om hur hon hanterar olikheter i relation till barnens etnicitet i förskolan.   

 

Respekt  

 

Begreppet respekt synliggörs i förskollärarnas uttalande. Eva uttrycker exempelvis att barnen 

måste respektera varandra, Susanne berättar att interkulturalitet betyder att man har respekt 

för varandra och Emma säger att det är viktigt att barnen får bestämma samlingens upplägg, 

det senaste uttalandet tolkar vi som att förskolläraren visar respekt gentemot barnen. Tilda, 

Eva och Emma beskriver även att barnen uppskattar barngruppens etniska olikheter på ett 

positivt sätt. De säger vidare att barnen är medvetna om att de är olika och tänker olika. Vår 

tolkning av detta är att barnen respekterar varandras etniska olikheter. Henriksen och Vetlesen 

(2014, s. 72) hävdar att det sätt vi bemöter och förstår andra är avvägt av hur vi själva förstår 

våra beteenden. 

 

Eva beskriver däremot begreppet respekt utifrån ett annat perspektiv som inte är kulturellt. 

Hon talar om att likheter mellan barn synliggörs genom att de har samma intresse och har 

respekt för varandra, på det sättet blir barnen mer lika. Detta uttryck betyder i sin tur att 

förskollärare använder sig av begreppet respekt för att lyfta upp likheter under verksamhetens 

samling. Rubinstein Reich (1993, s. 201) förklarar att under förskolans samling är det rimligt 

att barnets individuella behov respekteras framför gruppträning. Så ibland får kanske vissa av 

samlingens regler, vilka kanske ses som mer rättvisa för alla, prioriteras bort av förskolläraren 

för att ge utrymme åt enskilda barns behov. 

 

Martha berättar att hon inte lägger så mycket fokus på olikheter, däremot betyder 

interkulturalitet för henne att man visar respekt för varandra. Utifrån förskollärarens berättelse 

visar det sig att det är likheterna som prioriteras i detta sammanhang där begreppet respekt för 

varandra synliggörs eftersom alla barn bör respektera varandra. Martha framhäver barn som 

individer med sin egen identitet oavsett barnens etniska olikheter. Som sagts tidigare i kapitel 

två hävdar Lahdenperä (2004, se Lahdenperä 2012, s. 29–30) att i ett interkulturellt möte kan 

olika normativa och etiska värden förekomma som till exempel ömsesidig respekt, tolerans 
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samt social rättvisa. För att kunna leva med dessa normativa och etiska värderingar i ett 

samhälle som präglas av mångfalden krävs att man i första hand förstår hur kommunikation 

påverkas av faktorer som stereotyper, fördomar, diskriminering och ojämlikheter. 

 

 

Susanne säger att hon inte lyfter olikheter så mycket. Vi tolkar detta som att det möjligtvis 

finns en reflektion av eftertänksamhet över att synliggöra olikheter. Detta väcker frågor om 

hur man bör hantera likheter ur ett interkulturellt perspektiv. Möjligtvis är det så att likheter 

skapar trygghet och samhörighet i gruppen mellan barnen eller vuxna- barn. I boken 

Kulturmöten i barnomsorg och skola hävdar Sjöwall utifrån en fråga som handlar om 

likheter, “-Varför dra fram olikheterna? Barn är barn. Det är väl bättre att utgå ifrån hur lika vi 

är?”.  Även om vi är lika mycket värda kan man inte neka att vi är olika.  Sjöwall (1994, s. 19) 

skriver vidare att när barns etniska ursprung synliggörs pekar man ut dem, detta kan betraktas 

som att man själv inte tycker om att bli uppmärksammad för sitt ursprung. Martha säger att 

interkulturalitet handlar om respekt för både likheter och olikheter. Utifrån detta resonemang 

uppstår en helhetsbild av förskollärarens synsätt där det individuella perspektivet förenas med 

det kulturella perspektivet i relation till barns etnicitet.  
 

 

Respekt är ett tecken där vi upptäckt en dualistisk bild eftersom å ena sidan avspeglas 

förskollärarnas hantering av olikheter genom att begreppet kopplats till interkulturalitet. Å 

andra sidan knyter de an respekt till likheter även fast de pratar om interkulturalitet. 
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Rättvisa 

 

 

Ett annat dualistiskt tecken som även framkommer är rättvisa. I den här uppsatsen har vi 

funderat över begreppet rättvist som vi hört under våra intervjuer både tillsammans med 

begreppet olikheter och likheter. Å ena sidan uttrycker förskollärare att det är viktigt att arbeta 

med barns etniska likheter istället för olikheter eftersom man kopplar likheter med jämlikt och 

rättvist. Å andra sidan finns det de som säger att det är rättvist att bemöta barn utifrån deras 

etniska olikheter och att de kopplar dels detta med barns olika identiteter. Det som 

framkommer under våra intervjuer är att synen på vad som är rättvist skiljer sig åt hos några 

av förskollärarna. Det som vi upptäckt enar förskollärare är deras välvilja att bemöta barnen 

på rätt sätt genom att de under intervjuerna verkligen anstränger sig genom att tänka efter 

noga hur de ska svara och genom att reflektera över sitt arbete.  
 

 

En annan syn på rättvisa kopplas till flerspråkighet. En av Skolverkets regler och ansvar är 

rätten till modersmålsundervisning vars syfte är att erbjuda elever möjlighet att utveckla 

kunskaper om sitt hemspråk. Skolverket beskriver även att genom modersmål utvecklar 

barnen inte bara språket utan även sin identitet, personlighet och tankesätt (Skolverket 2019). 

Vår undersökning visar däremot inte om alla barn får modersmålsstöd trots att de har rätt till 

det. Även om några förskollärare har talat om hur viktigt det är att lyfta barnens olika språk så 

har de inte nämnt vad som händer med de barnen som inte får något stöd alls. Var ligger 

rättvisan i detta? Lunneblad (2018, s. 105) beskriver att rättvisa kan uppfattas utifrån tre 

principer. Likhetsprincipen, detta betyder att alla individer får lika mycket. Behovsprincipen 

som utgår från individens behov. Förtjänstprincipen vilket betyder att tilldelning utgår från 

individens merit. Med utgångspunkt i Lunneblads beskrivning om rättvisa tolkas det som att 

förskollärarna utgår från barnens behov när de försöker lyfta upp barnens olikheter genom att 

belysa flerspråkighet. Dock framgår det inte av studiens resultat om alla flerspråkiga barn får 

det stöd som de behöver. 
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Lika Värde 

 

En av förskollärarna som samtalar kring begreppet barns lika värde är Emma. Hon talar om 

likheter som något viktigt när hon säger att alla barn oavsett etnicitet har samma rättigheter 

det finns ingen skillnad. Vi tolkar Emmas uttalande som att hon ser att alla barn är lika 

mycket värda när hon uttrycker att alla barn oavsett kön ska behandlas lika. Detta stämmer väl 

överens med artikel två i barnkonventionen där det står att “Alla barn är lika mycket värda 

och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras” (Barnkonventionen: FN:s konvention om 

barnets rättigheter. - 2009). Begreppet lika värde kopplar Lunneblad (2018, s. 17) till 

individens rätt att vara olik. Vidare menar författaren att det är individens val hur man 

förhåller sig till sin egen etniska identitet. Detta ligger till grund för individens utveckling av 

sin identitet för att bli stolt över sin bakgrund. 

 

Monokulturell 

 

I kapitel två förklarade vi begreppet monokulturell. Genom att analysera intervjuerna har vi 

funnit att förskollärarna synliggör mångfalden istället för att utrycka sig monokulturellt. 

 

Sammanfattning av analysen 

 

I analysen har vi förklarat begreppen språk, kultur och interkulturalitet vilka framkommit 

genom resultatet och dessa är knutna till ytterligare andra begrepp som flerspråkighet, 

mångfald, samling, kommunikation och så vidare. Detta har möjliggjort fastställandet av olika 

diskurser vilka synliggjort hur förskollärare hanterar och samtalar kring barns etniska 

olikheter under samling och även deras tolkning av barnens upplevelse av detta. Det finns 

även andra begrepp som befinner sig runt begreppet olikheter, dessa tecken är respekt, 

rättvisa, lika värda och etnisk identitet vilka ingår i diskurserna. För att underlätta för 

förskollärare som läser denna studie har vi försökt att vara så tydliga som möjligt i analysen. 
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9. Diskussioner, slutsatser och vidare 

forskning 

 

 

9.1 Diskussion 
 

Utifrån vårt syfte och frågeställning kommer vi här att diskutera kring analysen av resultatet. 

 

Vi inleder med att diskutera vår teoretiska utgångspunkt, diskursteori. Denna har hjälpt oss att 

hitta ett sätt att analysera resultatet av undersökningen. När vi började skriva uppsatsen 

upplevde vi det som svårt att veta hur vi skulle analysera resultatet och på vilket sätt. Efter att 

ha läst kurslitteraturen hittade vi diskursteorin som teoretisk utgångspunkt vilket innebär att vi 

har analyserat utifrån begreppen vilka framkom i resultatet. Varav ett av dessa utmärker sig 

eftersom det knyter an till samtliga begrepp. Genom att vi hittade denna form av teori kunde 

vi äntligen synliggöra de diskurser som framkommer i studien.  

 

 

Under analysen av de kvalitativa intervjuerna noterades att vi kan ha ställt studiens 

intervjufrågor om olikheter och likheter mot varandra, vilket kan ha skapat en bild av att 

förskollärarna antingen valde att prata om det ena begreppet eller det andra. Kanske tolkade 

förskollärarna intervjufrågorna som att de måste svara att man arbetar antingen med olikheter 

eller likheter eller mer med det ena än det andra. En skillnad var dock att de förskollärare 

vilka kopplade barns etniska olikheter till begreppet interkulturalitet var tydliga med att 

kommunicera kring barnens identitet som ett både-och istället för ett antingen eller. Det 

visade sig att de har en förståelse för en form av gränsöverskridande identitet vilken ska 

synliggöras utan att pekas ut. De av förskolläraren som visar sig ha en fingertoppskänsla för 

vad som ska tas upp, på vilket sätt och hur visar enligt oss vilken utbildning förskollärarna har 

genomfört, vid vilket lärosäte och när i tiden. Genom intervjuer och förskollärarnas muntliga 

svar om barns etniska olikheter och genom vilka begrepp de använder sig av så kommer vi till 

samma slutsats. Ett exempel är en förskollärares berättande om interkulturalitet där detta 

begrepp inte tolkas som en process utan som ett begrepp för att beskriva att barngruppen är 

mångkulturell. Som vi skrev i kapitel nummer tre om Lunneblads tidigare forskning inom 

området mångfald har begreppet mångkulturalitet förändrats över tid.  
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Två av sex förskollärare använde sig av begreppet interkulturalitet för att förklara hur de 

hanterar barns etniska olikheter.  

 

Det som vi kan se utifrån resultatet som förenar förskollärarna var att de ser samlingen som en 

aktivitet med lärande oavsett om det var lunchsamling eller gruppsamtal. En del förskolor har 

idag valt att ta bort den traditionella samlingen som beskrivs i Rubinstein Reichs tidigare 

forskning och har i dag istället samtal i mindre grupper där de upplever att barns etniska 

identitet kan synliggöras mer. Det finns dock en skillnad i vad som lärs ut och även hur det 

lärs ut under dessa moment i förskolan. Detta beroende på vem som leder samtalet och vad 

denne har för inställning till syftet. Några av förskollärarna uttryckte vikten av att barnen lär 

sig av varandras olikheter medan andra påpekar att de arbetade med att försöka hitta barnens 

gemensamheter. Andra förskollärare talade mer om den interaktion som skapas i gemenskap 

med andra där både olikheter och likheter möts och hur barnens identitet skapas utifrån detta. 

Interaktionen leder till att barnets identitet utvecklas till en kombination av alla kulturer som 

omger barnet. 

 

Genom resultatet i denna studie synliggörs att förskollärarnas kommunikation kring etnicitet 

har betydelse för hur barns identitet utvecklas i förskolans verksamhet. Därför anser vi att det 

kan vara nödvändigt att förskollärare har kunskap om att världen är en kulturell process där 

länderna knyts närmare varandra. Genom att förskollärarna blir mer objektiva leder det till att 

man är beredd att släppa taget om vissa av sina egna tankar kring barns etnicitet för att kunna 

undervisa barnen i hur de kan mötas, kommunicera samt skapa en gemensam kultur.  

 

Vidare tänker vi att gränserna mellan kulturer kan utvidgas vilket bidrar till att vi inom 

förskolan skapar något nytt kring gemensamma värden och normer inte bara i Sverige utan 

även i hela världen.  Utifrån vår finska artikel i kapitel tre om tidigare forskning från 2010 ser 

vi att de redan för nio år sedan började synliggöra begreppen jämlikhet, demokrati och 

mänskliga värden i läroplanen. Vi anser dessa begrepp som viktiga och aktuella att reflektera 

över när förskollärarna hanterar etniska olikheter oavsett var man befinner sig i världen. I 

studiens resultat ser vi förskolläraren Kerstin som enligt vår tolkning arbetar med 

interkulturalitet utan att hon använder sig av detta begrepp. Kerstin hanterar barns olika 

etnicitet genom att hon sjunger på olika språk tillsammans med barnen under samlingen. Hon 

beskriver att genom detta får barnen lära sig av varandras kulturer. Andra förskollärare som 
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Martha och Susanne talar om interkulturalitet i arbetet med en försiktighet kring att inför 

barnen uttala deras etniska olikheter. Efter att ha läst Amans forskning som vi sammanfattat 

under kapitel tre tänker vi att det är viktigt att barnen får bevara den kultur som ligger till 

grund för barnets identitet. Detta oavsett om förskolläraren använder sig av begreppet 

interkulturalitet eller inte.  

 

I analysens del om begreppet språk uppmärksammade vi att flera av de intervjuade 

förskollärarna använder sig av flerspråkighet för att samtala kring etniska olikheter. Vi tänker 

att det är viktigt att förskollärarna diskuterar med sina arbetslag hur de hanterar barns 

flerspråkighet. Förskollärarnas kunskap om flerspråkighet får enligt oss betydelse för barnens 

språkliga mångfald eftersom de ges möjlighet att möta olika språk och att möta olika kulturer. 

 

Genom analysen har vi kommit fram till att etnisk identitet förknippas med flerspråkighet hos 

några av förskollärarna. Vår studie visar att det är viktigt för barnens identitetsutveckling att 

flerspråkighet uppmärksammas och arbetas med aktivt i förskolorna. Detta är förskollärarens 

ansvar och därför krävs det kunskap inom detta område. 

 

 

Vi har diskuterat kring begreppet barns lika värde som framkommer genom analysen dels där 

Emma uttalar sig om att alla barn har samma rättigheter oavsett etnicitet och även Lunneblads 

koppling till begreppet lika värde till individens rätt att vara olik. Vi har kommit fram till hur 

viktigt det är att förskollärarna har insikt om hur de kan bemöta barns etniska olikheter med 

hänsyn till barnens lika värde. 
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9.2 Slutsats 

 

Vi har genom denna studie kommit fram till att man kan använda sig av begreppet etnisk 

mångfald istället för av begreppet etnisk olikhet. Detta då vi lagt märke till att några av 

förskollärarnas samtal kring begreppet olikheter leder till att de istället vill prata om likheter. 

Vår slutsats är att det finns en risk att barns lika värde utesluts. Denna insikt rättfärdigar vår 

titel på studien “vi är olika med lika värde”- Etniskt mångfald i förskolan. 

 

 

 

9.3 Förslag till vidare forskning  
 

 

Vi är medvetna om att detta är en liten studie kring förskollärares samtal och hantering av 

barns olika etnicitet, därför så vore det intressant med en fördjupning inom området 

interkulturalitet då kultur är en del av barnets identitet. En fortsatt forskning inom detta 

område kan vara att undersöka hur man kan bevara den kultur som finns i barnens liv och 

ändå ha en öppenhet för att ta in olika värderingar som finns i samhället
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11.  Bilagor 

Bilaga 1 
 

Intervjuer 

 

Inledande frågor: 

Yrkestitel: 

 Ålder: 

 Antal år inom yrket: 

 

Intervjufrågor: 

 

1.  Hur skulle du beskriva en pedagogisk samling? 

2. Kan du beskriva hur du arbetar under samling?  

3. Vad tycker du är viktigt med förskolans samling? 

4. Hur tänker du kring likheter? 

5. Hur tänker du kring olikheter? 

6. Vad tror du är barnens upplevelse av likheter och olikheter under samling? 

7. Vad är din upplevelse av att bemöta barns etniska olikheter och likheter under 

samlingen? 

8. Finns det något som du skulle vilja ändra på med samlingen?   

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Bilaga 2  
  

Solna 2019-03-12 

  

Information om samtycke 

  

Vi är studenter på det erfarenhetsbaserade förskollärarprogrammet vid Södertörns högskola. 

Denna sista termin på utbildningen skriver vi ett examensarbete som omfattar en mindre 

undersökning som är relevant för förskolans praktik och vårt kommande yrke som 

förskollärare. Studien kommer att handla om hur barns olikheter och likheter tas tillvara på 

under samlingen i relation till barns olika kulturella bakgrund. 

  

För att samla in material till studien skulle vi gärna vilja besöka er den 12 mars. Vi skulle då 

vilja intervjua dig genom att använda anteckningar och ljudupptagning. 

  

Genomförandet av uppsatsen är reglerat av etiska riktlinjer som rör tystnadsplikt och 

anonymisering. Detta betyder att förskollärarens och verksamhetens identitet inte får avslöjas. 

Det insamlade materialet avidentifieras och inga register med personuppgifter kommer att 

upprättas. Materialet kommer inte att användas i något annat sammanhang utan bara i det 

egna analysarbetet. Den färdiga uppsatsen kommer sedan att publiceras digitalt genom 

publikationsdatabasen DiVA. 

  

Med detta brev vill vi be om ert medgivande för ditt deltagande i studien. All medverkan i 

studien är frivilligt och kan avbrytas när som helst, även efter att materialinsamlingen har 

påbörjats. Om ni samtycker till studien fyller ni i bifogat formulär. 

  

 



 
 

 

 

 

Kontakta gärna oss eller vår handledare för ytterligare information! 

  

  

  

Vänliga hälsningar, 

  

Hilda Diaz & Maria Taube-Sandelin 

  

  

Hilda Diaz 

Hildadiaz081@gmail.com 

  

Maria Taube-Sandelin 

mariataubesandelin@gmail.com 

  

David Gunnarsson 

Södertörns högskola 

david.gunnarsson@sh.se 

 

  

  

  

 

 

  

 

 

 



 
 

 

 

 

Formulär för samtycke till deltagande i studie. 

  

  

  

  

Jag/vi samtycker till att delta i studien. 

  

  

  

  

  

Namn: …………………………………………………………………………….. 

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                     

Om du/ni inte samtycker till att medverka i studien så bortse från detta brev. 

 

 

 

 



 
 

Bilaga 3 
 

Vår arbetsdelning  

Vi har båda varit delaktiga med att skriva i samtliga av uppsatsens delar. I vissa avsnitt har en 

av oss skrivit först och sedan har vi gemensamt gått igenom och korrigerat. Syftet med att 

göra det gemensamt var att det för läsaren inte ska bli skillnad på vem som har skrivit vissa 

stycken utan att allt ska hänga samman. Under vissa delar har vi även haft en uppdelning i 

läsandet av litteraturen som ingår i uppsatsen. Från kapitel fem och framåt har vi läst och 

skrivit tillsammans. 

 

Uppdelning kapitel 3  

Interkulturalitet Hilda 

Monokulturell Maria 

Mångfald Maria 

Etnisk identitet Hilda 

  

Uppdelning kapitel 4  

Aman Robert Hilda Maria 

Lahdenperä Pirjo Hilda 

Holm Gunilla & Londen Monica Hilda 

Lunneblad Johannes Maria 

Rubinstein Reich Lena Maria 

 

 


