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The purpose of the study is to highlight and analyse the discursive representations of culture and 

cultural heritage of the Swedish preschool curriculum and five local development plans where these 

concepts are used. 

   The theoretical understanding is based on social constructionism. The theory regard the world 

as socially constructed and that the language is a creator of our reality. Our experiences help create 

our identity, and is seen as something mutable. The study also has a discourse analytical approach 

both as a theory and a method. Our empirical data consists of the preschool curriculum and five 

local development plans that contains culture and cultural heritage.  

   The results present two different themes regarding how culture and cultural heritage are 

constructed. We named the first theme “children as bearers of culture in a national discourse”, and 

the other “children as creators in an aesthetic discourse.” In the discourse of the first theme, 

culture is portrayed as an object we can study and comprehend. These discourses have handed us 

the opportunity to demonstrate how children become culture bearers although they do not mention 

that they are creating culture – in contrast to how the second theme demonstrates how children are 

attributed to the position of cultural creators. 

   The conclusions of the study show how culture and cultural heritage are presented in an 

unreflective way. Therefore, we highlight the need of reflection in preschool on how we – in both 

speech and writing – construct children with culture. It is important that children of any cultural 

discourses, both those identified as “children as cultural creators” and those identified as 

“children as bearers of culture,” as having the power to play a part in the creation of culture. The 

study intends to contribute to a greater awareness of how the concepts of culture and cultural 

heritage are constructed and reproduced in preschool. 

 

Keywords: Preschool, preschool curriculum, culture, cultural heritage, discourse analysis 

Nyckelord: Förskola, förskolans läroplan, kultur, kulturarv, diskursanalys 

 

 



 3 

Innehållsförteckning    

Abstract ................................................................................................................. 2 

1. Inledning och bakgrund ...................................................................................... 5 
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Kultur handlar lika mycket om kreativitet som om skapandet av ordning, om diskontinuitet som om 

kontinuitet, om nyskapande som om tradition, om brytande av gamla mönster som om rutin, om det 

unika som om det vanliga, om det oförutsägbara som om det förutsägbara 

(Bauman 1999b se Tornberg 2000, s. 60). 
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1. Inledning och bakgrund 

Genom utbildningens gång har vi många gånger ställt oss frågande till vad som egentligen menas 

med formuleringarna i förskolans läroplan. Läroplanen för förskolan kan till stor del ses som 

tolkningsbar då den inte formulerar hur den praktiska verksamheten ska se ut. Mål och riktlinjer är 

uppsatta för pedagoger att tolka. I läsningen av läroplanen anser vi det därför vara viktigt att gå på 

djupet och förstå vad som sägs mellan raderna. Något vi fastnade för var hur läroplanen formulerar 

sig kring kultur. Ett av förskolans uppdrag är att överföra ett kulturarv till barnen. Vi reagerade på 

hur kulturarvet presenteras som ett kulturarv och vi funderade på vems kulturarv det var som 

åsyftades. Det här förde oss in på en diskussion där vi funderade över hur vi i förskolan talar om 

kultur. Vad innebär kultur? Vem har en kultur? Hur skapas kultur? Samt vilka normer finns det 

kring kultur? När vi tog ett steg tillbaka och försökte få en överblick över hur man talade om kultur 

och se bortom ramarna blev det tydligt för oss att kultur är ett begrepp som har många innebörder 

och kan användas på många sätt. Det väcktes en nyfikenhet hos oss att undersöka på vilka sätt 

kultur och kulturarv framställs i förskolans värld. Inom förskolan nämns sällan begreppet kulturarv 

men i verksamheten ses och görs kultur ändå dagligen. Det kulturarv som barnen ska ärva är enligt 

vår förståelse något som ständigt skapas och omskapas, de blir då i de specifika sammanhang där 

kulturarv förmedlas snarare ett resultat av olika diskurser. Därför blir det intressant att se på 

kulturarv diskursivt för att se hur det görs olika. Med hjälp av verksamhetsplaner har vi ambitionen 

att försöka skapa oss en bild av hur förskolor förhåller sig till kultur samt hur de förhåller sig till 

läroplanens mål och riktlinjer. Vi ser förskolans läroplan och verksamhetsplaner som texter som är 

med och påverkar samhället. Hur vi pratar om kultur i dessa texter får konsekvenser för barn i 

förskolan. 

   Kristina Boréus framhäver hur texter, likt läroplanen, är centrala och viktiga i samhället och hur 

de därför är viktiga objekt att studera. Texter är med och påverkar samhället då de bidrar till att 

forma människors föreställningar om hur samhället är samt hur det borde vara. Boréus menar 

dessutom på att texter påverkar relationen mellan människor och hur det inom samhällsvetenskapen 

riktats ett särskilt intresse för att studera hur texter påverkar relationen mellan grupper. Genom att 

analysera texter kan vi studera en betydelsefull aspekt av det som är med och bygger upp 

människors föreställningar om samhället, det som påverkar relationen mellan grupper och det som 

är bidragande i skapandet och upprätthållandet av vissa identiteter (Boréus, 2015, s. 157-158).    

   Kerstin Von Brömssen menar att det är av stor vikt att analysera och ställa sig kritisk till vilka 

ideal som genomsyrar olika styrdokument inom utbildningsväsendet, däribland läroplanen (Von 

Brömssen 2011, s. 148). Med det här i beaktning finner vi det viktigt att studera förskolans läroplan 

för att synliggöra de föreställningar kring kultur och kulturarv som konstrueras. Det finns skillnader 

mellan läroplanen och verksamhetsplanen på så sätt att läroplanen är ett politiskt styrdokument som 
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framtagits av en statlig myndighet, utifrån politiska kompromisser. Verksamhetsplanen är i sin tur 

ett system för kvalitetsarbete som skapas av förskolorna själva för att skapa förutsättningar för att 

nå, bland annat, läroplanens mål. Eftersom läroplanen utgörs av strävansmål och är tolkningsbar är 

det ännu viktigare att studera de diskurser som ligger bakom. I verksamhetsplanen har varje 

förskola möjligheten att tolka läroplanen vilket pekar på vikten av att även undersöka de diskurser 

som är rådande här. 

2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att synliggöra och analysera diskursiva framställningar av kultur och kulturarv 

i förskolans läroplan samt utvalda verksamhetsplaner där dessa begrepp behandlas. Våra 

frågeställningar är följande: 

 

 Hur konstrueras diskurser kring kultur och kulturarv i läroplanen för förskolan?  

 Hur konstrueras diskurser kring kultur och kulturarv i de fem utvalda verksamhetsplanerna? 

 

3. Centrala begrepp 

De centrala begreppen för studien kommer härmed att presenteras för att tydligt definiera dess 

innebörd samt för att visa på hur vi kommer att använda begreppen. Begreppen är kultur och 

kulturarv. Studien i sin helhet har som syfte att undersöka dessa begrepp diskursivt. Begreppet 

diskurs får tillsvidare stå för ett visst sätt att se på verkligheten. 

3.1. Kultur 

Kultur är ett begrepp som ofta förekommer i olika sammanhang och begreppets innebörd blir därför 

kontextbunden. Förskolan beskrivs i läroplanen som en kulturell mötesplats där en mångfald av 

människor möts dagligen och interagerar med varandra (Lpfö 98 rev 2010, s. 6). Att 

kulturbegreppet med sina olika tolkningar samtidigt medför konsekvenser i praktiken är svårt att 

motsäga.  

   Bauman menar att kulturbegreppet inom sociologin rymmer en mångtydighet. Författaren går 

tillbaka till 1600-talet då kulturbegreppet började användas och därmed sammanförde två skilda 

diskurser. Dels ett synsätt på kultur som innefattade kreativitet och frihet. Dels ett synsätt där kultur 

var ett uttryck för en ordningsskapande diskurs och en gemensam identitet (Bauman 1999b se 

Tornberg 2000, s. 58-59). 

   Tornberg menar att en konsekvens av den diskurs som framhävde människan som fri, tänkande 

och skapande blev en föreställning om kultur som en egenskap som ett fåtal människor hade 

tillgång till. Dessa ansågs tillhöra en kreativ, bildad elit som hade möjlighet att utmana samhällets 
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normer och öppna upp för nya sätt att tänka. De människor som stod utanför denna grupp kunde 

genom eliten få tillgång till kultur som en gåva och bilda sig. Konsekvensen av denna diskurs 

menar Tornberg blev att det konstruerades ett antropologiskt ordningsskapande kulturbegrepp. 

Diskursen framhävde kultur som det språk, handlingsmönster, värderingar och normer som ansågs 

“delas” av en grupp människor och som man som utomstående kunde studera objektivt. Den 

kreativa frihetsdiskursen sammanfördes med upplysningens bildande syfte som åsyftade att vara 

gränsöverskridande, medan den ordningsskapande kulturdiskursen hade en nationalistisk 

utgångspunkt. Den diskursen verkade tvärtemot genom att istället vilja tydliggöra gränsdragning 

mellan olika nationer. Genom utbildning, kontroll och även våld skulle lokala kulturer och 

identiteter sammanföras till en kollektiv, nationell identitet (Tornberg 2000, s. 59). 

   Idag menar Tornberg att kultur kan förstås ur ett estetiskt perspektiv där det innefattar de estetiska 

uttrycksformerna som exempelvis konst, musik och litteratur. Sett ur detta perspektiv blir kultur 

något som är lätt att identifiera då den går att “inneha” eller inte (Tornberg 2000, s. 63). Ur ett 

modernt antropologiskt perspektiv anses vi alla vara delaktiga i konstruktionen av en kultur vilket 

får som följd att det istället kan vara svårt att synliggöra en antropologisk kultur. Då olika 

föreställningar kring vad kultur är ses som något som ständigt omskapas i samspel med andra blir 

det problematiskt att försöka definiera vad kultur är för något då vi själva är en del av den. 

(Andersson, Persson & Thavenius 1999, se Tornberg 2000, s. 63). 

   En annan definition av kulturbegreppet redogör Williams för genom att beskriva hur det i stora 

drag finns tre olika delar för hur begreppet används idag. De lyder som följer: att vara “kultiverad”, 

estetisk kultur samt den antropologiska idén om kultur. Att vara kultiverad definieras som att inneha 

ett visst kulturellt kapital där man genom kultur kan bildas. En dominerande faktor i användandet av 

denna definition är hur begreppet har en maktdimension. Det verkar hierarkiserande och värderande 

genom att människor kan ses som mer eller mindre kultiverade (Williams 1993 se Öhlander 2005, s. 

20).  

   Estetisk kultur beskrivs på ett liknande sätt som i Tornbergs definition som olika konstformer 

(Tornberg 2000, s. 63). Öhlander understryker den maktdimension som även finns i denna del av 

kulturbegreppet exempelvis då konst ständigt värderas olika (Öhlander 2005, s. 20). 

   Inom den antropologiska kulturdefinitionen finns en mängd olika betydelser. Öhlander beskriver 

det som ett paraplybegrepp för de normer, värderingar, traditioner som konstruerar vår föreställning 

om verkligheten. Det värderande inslaget inom denna kategori blir att olika kulturer slår hierarkiskt 

mot varandra där vissa kulturer eller en kultur kan ses som överordnade andra. Det här kan 

motverkas genom att se varje kultur efter sina egna förutsättningar (Öhlander 2005, s. 21). 

   Då studien har en diskursanalytisk utgångspunkt kommer vi främst att utgå från Tornbergs 

resonemang, där hon framhäver hur kultur ur ett diskursanalytiskt perspektiv får sin betydelse i det 
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sammanhang, den specifika diskurs, som begreppet verkar inom. De värderingar som därmed ryms 

inom sammanhanget får betydelse för definitionen av kulturbegreppet (Tornberg, 2000, s. 58). 

Därmed är vår ansats i studien att kultur inte kan reduceras till något platsbundet, utan snarare är 

identitetsskapande för människan oberoende var hen befinner sig. 

3.2. Kulturarv 

I förskolans läroplan beskrivs det hur förskolan ska verka för att “vårt” kulturarv överförs till nästa 

generations samhällsmedborgare, barnen på förskolan. Med kulturarv åsyftas värden, traditioner, 

historia, språk och kunskaper. Läroplanen belyser även vikten av medvetenhet kring kulturarvet, 

både barnens eget samt andras kulturarv och menar att en medvetenhet kan bidra till förståelse för 

andra människors livsvillkor och värderingar (Lpfö 98 rev 2010, s. 6). 

   Kulturarv beskrivs enligt Jonas Engman som ett problematiskt begrepp, som sett ur ett historiskt 

perspektiv, syftar till arvegods och härkomst. Härkomst kan i det här sammanhanget ses som laddat 

då det för tankarna till etnicitet, plats, religion, språk och så vidare. Idag menar Engman att 

kulturarv står för de strategier samhället satt upp för att bevara det arv som anses som viktigt. Med 

det här kommer en problematik kring vad som förmedlas och inte. Kulturarv blir därmed ett 

begrepp som används i både inkluderande och exkluderande sammanhang där det som presenteras 

alltid blir en representation av vårt kulturarv (Engman 2011, s. 12).   

   Qaisar Mahmood framhäver kulturarvsbegreppet som starkt kopplat till nationalstaten och menar 

att ett bevarande och ett presenterande av kulturarvet i största mån visar på nationalstatens behov av 

att framhäva sig som bäst. Ett upprätthållande av kulturarvet syftar enligt Mahmood till att urskilja 

de som delar arvet och de som står utanför denna gemenskap. Genom att omsorgsfullt vårda och 

upprätthålla ett specifikt kulturarv bibehåller vi enligt Mahmood bilden av ett “vi och dem” 

(Mahmood 2013, s. 68).  

   Vi ser kulturarv på ett liknande sätt som kulturbegreppet och kommer i vår studie se hur det för 

barn i förskolan kan verka identitetsskapande. Vi kommer i denna studie även beröra vilka 

traditioner som förskolor väljer att lyfta fram i sina verksamhetsplaner. I förskolans läroplan 

framhävs det hur traditioner är en del av ett kulturarv, därför får begreppet traditioner ingen närmare 

presentation.  

4. Tidigare forskning  

I det här avsnittet tar vi upp tidigare forskning som gjorts inom området. Att ta del av tidigare 

forskning är centralt för att få en inblick i vad som studerats inom fältet. Framställningen av denna 

studie bygger på ett diskursanalytiskt tänkande. Våra frågeställningar syftar till att identifiera 

diskursiva framställningar av kultur och kulturarv i förskolans läroplan och i fem 

verksamhetsplaner. I den litteratursökning vi gjort har vi funnit forskning som undersöker kultur ur 
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ett läroplansteoretiskt perspektiv samt kultur i förskola och utbildning. Vi har även tagit del av 

studier som kritiskt undersöker pedagogiska texter. Vidare har vi även breddat vårt forskningsfält 

utanför utbildningsfältet och tagit del av studier som närmar sig kultur ur ett nationellt och historiskt 

perspektiv. Det som skiljer den presenterade forskningen från vår är att vi diskursivt undersöker 

kulturbegreppet och dess användning i förskolans läroplan och i verksamhetsplaner. Därmed ser vi 

vårt bidrag till fältet.  

   För att kunna sortera i forskningsfältet utifrån våra frågeställningar har vi kategoriserat den 

tidigare forskningen i tre olika grupper och skapat ett referensbibliotek. Dessa grupperingar anser vi 

avgränsar de aspekter som vår studie åsyftar att närma sig, vi är dock medvetna om att innehållet i 

de olika kategorierna kan ses som flytande mellan varandra. Det här behöver inte ses som 

problematiskt utan endast som en aspekt av den hegemoniska kamp som existerar kring begreppet 

kultur. Kategorierna är: Kultur som uppdrag i utbildning, Kultur som gränsdragning samt 

Interkulturella/Mångkulturella studier. 

4.1. Kultur som uppdrag i utbildning 

Jonas Engman har skrivit om kulturarvsbegreppet i förhållande till barn och unga. Författaren 

diskuterar kulturarv och dess inbyggda problematik där frågor som: Vems kulturarv pratar vi om? 

Vilket kulturarv vill vi förmedla och varför? tas fasta på. Engman menar att kulturarv kan verka på 

ett inkluderande eller exkluderande sätt där det vi väljer att presentera som kulturarv för barn och 

unga alltid blir en re-presentation. Han argumenterar för att barns och ungas kritiska tänkande även 

måste inbegripa det kulturarv som utbildningsväsendet har som uppdrag att förmedla Engman 

belyser mycket av den problematik vi i vår studie undersöker diskursivt, där kulturarv är ett av våra 

huvudbegrepp (Engman 2011, s. 11-13). Harald Runblom undersöker hur etnisk tillhörighet 

framställs i läroböcker i förhållande till läroplanens värdegrund. Runblom menar att med 

läroplanens formulering kring ett kulturarv framstår kulturarvet som något odynamiskt och icke 

förhandlingsbart (Runblom 2006, s. 20).  

   Von Brömssen diskuterar vikten av en kritisk blick mot de styrdokument som skolan och 

förskolan grundar sin verksamhet på, då de värderingar som framkommer i dessa står för en 

fostrande dimension av utbildningen (Von Brömssen 2011, s. 148). Jörgen Mattlar diskuterar i 

samma bok den maktdimension som han menar framträder vid diskussion om det mångkulturella 

samhället och etnicitet. Mattlar menar att det svenska majoritetssamhällets värderingar i 

utbildningsmaterial presenteras som specifikt svenska och ställs i dikotomi mot andra samhällens 

värderingar, där de kan tolkas som underordnande de svenska värderingarna (Mattlar 2011, s. 181). 

Det här blir av intresse för oss i vårt ämne då de dels belyser vikten av en kritisk blick mot de 
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styrdokument som är gällande inom utbildning och dels pekar på en maktobalans. Det här kan vara 

till hjälp för oss i vår analys av empirin. 

   Skolverket har med uppdrag från regeringen utvecklat ett inspirationsmaterial som tar upp hur 

man kan arbeta med kultur i den pedagogiska verksamheten. Materialet går att läsa på skolverkets 

hemsida och är framtaget av Amelie Tham. Det visas hur estetiskt arbete och kultur kan vara 

bidragande i barns utveckling och i samspel mellan pedagoger och barn. Det framhävs hur estetik 

och kultur kan bidra till en bättre kommunikation barnen emellan samt ökad självkännedom. Det 

framkommer på ett tydligt sätt hur pedagogerna kan arbeta med materialet, samtidigt som barns 

skapande förmåga lyfts fram som grundläggande inom den estetiska kulturen (Tham 2008, s. 7). 

   I vår studie kommer vi utifrån inspirationsmaterialet att ta fasta på hur kulturbegreppet behandlas 

i förhållande till det estetiska. Ovanstående forskning anser vi är relevant för vår studie när vi 

undersöker olika diskurser kring kultur i vårt empiriska material. Vi har även tagit del av mer 

forskning inom fältet kultur ur ett estetiskt perspektiv och vi anser att de gemensamt delar synen på 

kultur som något lättillgängligt, föränderligt och kreativt.  

4.2. Kultur som gränsdragning 

Inom det här kulturområdet har Ulrika Tornberg i sin avhandling undersökt kulturbegreppets 

diskursiva framtoning i utbildning för barn. Vi har huvudsakligen använt oss av Tornbergs (2000) 

studie för hennes diskursiva inriktning vid studerandet av kultur i koppling till utbildning och 

nationalitet. Denna studie tar dock inte fasta på förskolans plats inom det här området. Vissa av 

utdragen i de kursplaner och läromedel som hon valt att studera anser vi går att jämföra med delar 

av förskolans läroplan, vilket gör studien intressant i koppling till vår studie. Lennart Lundqvist 

menar att det idag finns ett stort intresse för kulturarv. Författaren pekar på vikten av att skapa 

möjligheter till delaktighet för människor så att engagemang väcks i förhållande till kulturarvet 

(Lundqvist 2012, s. 24). Vi kommer att koppla samman Lundqvists resonemang om kulturarv med 

vår studie och belysa den ur ett förskoleperspektiv.  

   Vidare inom det här området beskriver Qaisar Mahmood olika vägar som det svenska samhället 

kan välja att ta för att tillsammans skapa ett samhälle som blir hållbart i förhållande till den 

mångfald av människor som ryms i Sverige. Författaren beskriver fyra olika förhållningssätt som 

staten kan inta, den neutrala staten, staten som erkänner kulturella särrättigheter, den mångetniska 

och mångkulturella staten samt författarens förslag till en medelväg, den pluralistiska staten 

(Mahmood 2007). I vår analys kommer dessa olika förhållningssätt att mer utförligt beskrivas och 

vi kommer i vår studie koppla det här till hur förskolans läroplan förhåller sig till ett 

mångfaldssamhälle.  
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Charlotte Bydler är verksam inom kulturarvsfältet och konstaterar att Sverige är en mångnationell 

enhet som aldrig varit en homogen stat. Bydler menar att språk, tro, klass och släktingars bakgrund 

varierat i relation till befolkningen. Därför resonerar författaren kring vad som idag kan sägas 

utgöra det nationella kulturarvet (Bydler 2015, s. 95). Med utgångspunkt i att förskolans läroplan 

beskriver kulturarvet som ett arv blir Bydlers resonemang intressant i förhållande till vår studie.  

4.3. Interkulturella/Mångkulturella studier 

Inom det interkulturella samt mångkulturella fältet har vi använt oss av studier som diskuterar och 

problematiserar dessa begrepp. Vi är medvetna om den distinktion som finns mellan begreppen, där 

interkulturalitet kan sägas syfta mer på att bygga broar mellan olika kulturer medan mångkultur kan 

ses som kulturer separerade från varandra. Vi har i vår studie valt att sammanföra dem då 

begreppen i litteratur ofta ryms inom samma fält.  

   Kerstin von Brömssen beskriver hur svensk utbildning idag i allt större utsträckning måste hantera 

det faktum att barn har olika erfarenheter och därmed behöver anpassa verksamheten efter vad 

barnen kan relatera till. Därför har det från regeringshåll ställts krav på en mångkulturell samt 

interkulturell undervisning. Von Brömssen har även diskuterat begreppen kultur och identitet i 

förhållande till hur de används i samhället. Hon menar att det används på ett oreflekterat sätt vilket 

skapar en bild av begreppen som oproblematiska (Von Brömssen 2006, s. 42, 52). Även Sara 

Dalgren tar fasta på hur det interkulturella perspektivet idag är utbrett inom svensk utbildning 

(2012). Dalgren resonerar utifrån René León Rosales begrepp diversifierad normalitet och menar att 

det är ett begrepp som försöker vidga synen på vad som ses som normalt (León Rosales, 2001 se 

Dalgren, 2012, s. 156).  

   Katrin Goldstein-Kyaga och Maria Borgström tar upp den kritik som finns riktad mot begreppen 

mång- och interkulturalitet. De menar att båda begreppen trots sina olika syften landar i ett 

dikotomiskt tänkande där kulturer ställs mot varandra. Författarna belyser hur vår syn på kultur som 

exempelvis statisk eller föränderlig påverkar vår syn på begreppen (Goldstein-Kyaga & Borgström 

2012, s. 11).  

   Den här forskningen inom det interkulturella/mångkulturella fältet är relevant för oss då den 

belyser och problematiserar kulturbegreppet ur ett utbildningsperspektiv. Det här är användbart när 

vi undersöker diskurser kring kultur i förskolan.  

5. Teoretiska utgångspunkter och metodologi 

I avsnittet beskrivs studiens val av metod, material och teori. Vi inleder med vår 

socialkonstruktionistiska ansats. Därefter ger vi en kort beskrivning av vår ontologiska förståelse av 

hur verkligheten ser ut för att sedan gå vidare till diskursanalys, som utgör vår teori och metod. Med 

ontologisk förståelse syftar vi på den grundläggande förståelse vi som forskare har om vår omvärld.  
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5.1. Socialkonstruktionism  

Ansatsen i studien är att utgå från diskursanalys som hämtar sina nyckelpremisser från 

socialkonstruktionismen. Vi använder oss därför av ett socialkonstruktionistiskt förhållningssätt då 

det är knutet till diskursanalys. Inom socialkonstruktionismen är det ett centralt antagande att 

språket skapar vår verklighet. Perspektivet åsyftar en syn på samhället som socialt konstruerat av 

människor som befinner sig i samspel med varandra. Winther Jørgensen och Phillips utgår från 

Vivien Burrs beskrivning av de socialkonstruktionistiska premisser som ligger till grund för det 

diskursanalytiska angreppssättet. Burr tar upp fyra premisser som utgör en ram för teorin. Den 

första premissen innebär ett kritiskt förhållningssätt till “stora sanningar” och objektivt vetande där 

vår världsbild speglar hur vi väljer att kategorisera vår omvärld. Den andra premissen beskriver oss 

människor som präglade av vår historia och kultur, våra erfarenheter skapar vår identitet men 

identiteten ses som något föränderligt. I den kontexten råder en anti-essentialistisk syn på 

människan och dess identitet, det vill säga att människor inte har några inre autentiska drag eller 

essenser. Den tredje premissen står för hur vi kunskapsmässigt skapar och omskapar världen och 

hur det reproduceras genom social interaktion. Den fjärde och sista grundpremissen beskriver 

sambandet mellan kunskap och social handling genom att framhäva hur olika bestämda världsbilder 

i sin tur leder till olika sociala handlingar (Burr 1995:2ff se Winther Jørgensen och Phillips 2000, s. 

11-12).  

5.2. Diskursanalys - Teori och metod 

Vår ontologiska förståelse av världen som vi uppfattar den bygger på de föreställningar "vi" 

tillsammans skapat - det vill säga vår kunskap om världen formas av de olika diskurser som är 

rådande i ett samhälle. Vi ska i vår uppsats använda oss av ett diskursanalytiskt förhållningssätt. 

Därav tar vi avstamp i det diskursanalytiska fältet för vår teoretiska utgångspunkt samt för att 

analysera vårt empiriska material. Winther Jørgensen och Phillips framhäver hur teori och metod 

hänger samman inom diskursanalys och hur ett användande av diskursanalys måste utgå från dessa 

premisser (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 10). I forskandet av det diskursanalytiska fältet 

har vi stött på en problematik kring den mängd begrepp som finns knutet till fältet, där diskursteori 

och diskursanalys benämns som de vanligaste. Bergström och Boréus belyser begreppets 

föränderlighet som sammanlänkat till olika generationer av användande. De menar att diskursanalys 

möjliggör en bred form av textanalys. Deras benämning blir således diskursanalys då de anser att 

begreppet i den formen åsyftar en syn på teori och metod som delar av en helhet, snarare en 

diskursteori som enligt författarna brukar utgå från fasta teoretiska ramar (Bergström & Boréus 

2012, s. 353). Utifrån deras resonemang finner vi vår inspiration och vi kommer att använda oss av 

begreppet diskursanalys för vår teori och metod.  
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Bergström och Boréus menar att diskursanalys utgår från vissa specifika utgångspunkter. Språket 

har en väsentlig plats i diskursanalys där det aldrig ses som neutralt vid användning. Dels formas 

språket i samspel när vi talar om något, dels formas vår verklighet genom hur vi talar om något. 

Språket ses som något som konstruerar vår verklighet och skapar mening. Diskursanalys utgår även 

från att vår identitet är föränderlig. Identitet skapas i förhållande till “den andre” på samma sätt som 

att språket skapar mening och innehåll. Hur vi konstruerar vår identitet och självbild utgörs av vår 

egen bild av oss själva samt andras bild av oss. En sista generell utgångspunkt för diskursanalys är 

enligt Bergström och Boréus makt. Författarna menar att maktbegreppet har en central roll i 

diskursanalys då diskurser i sig handlar om makt och dess fördelning (Bergström & Boréus, 2012, 

s. 378-381) 

   Inom vetenskapliga sammanhang används diskursbegreppet ofta mångfacetterat och utan någon 

närmare förklaring av dess innebörd. En konsekvens av det här är att begreppet kan uppfattas som 

otydligt. Men ett genomgående tema är språkets mönster och dess betydelse för hur vi agerar inom 

olika sociala praktiker. Diskursanalys är i sin tur en analys av dessa språkliga mönster. Winther 

Jørgensen och Phillips beskriver det något problematiska med att fastställa en definition av 

diskursbegreppet då olika perspektiv gjort försök till anspråk på den definitiva förklaringen. De 

beskriver sin definition av diskurs som: ett bestämt sätt att prata om och uppfatta världen. 

Författarna belyser dock definitionens tillfällighet och menar att den är föränderlig (Winther 

Jørgensen & Phillips 2000. s. 7).  

   Boréus framhäver vikten av att själv definiera vad som menas med diskurs när man ska använda 

sig av det (Boréus 2015, s. 183). Vår definition av diskursbegreppet i denna uppsats lyder: hur vi 

talar om något formar de glasögon vi ser världen genom. Det vill säga det bestämda sätt att prata 

om och uppfatta kultur på som vi undersöker i vårt empiriska material ger i sin tur uppkomst till 

vissa föreställningar. Med hjälp av diskursanalys åsyftar vi att närma oss dessa föreställningar och 

teoretiskt analysera dem.  

5.3. Analysverktyg och genomförande 

Diskursanalys utgår från hur vi med hjälp av språket tolkar vår omgivning och vad det får för 

konsekvenser i den sociala praktiken. Vi kommer att använda oss av diskursanalys som verktyg för 

att göra en textanalys av läroplanen och verksamhetsplaner och diskursivt analysera våra centrala 

begrepp. Vi har utgått från Iver B. Neumanns metod för att genomföra en diskursanalys i tre steg 

som vi redovisar nedan (Neumann 2003). Vi har även valt ut centrala begrepp inom diskursanalysen 

för att studera vår empiri. Vi kommer att använda oss av identitet och gruppbildning samt 

antagonism och hegemoni.  
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Neumann beskriver tre steg på vilket en diskursanalys kan avgränsas. Dock framhäver Neumann 

problematiken med det här tillvägagångssättet då diskursanalys går att ses som mer nyanserad än så. 

Trots resonemanget betonar Neumann ändå fördelen med att avgränsa studien i tre delar (Neumann 

2003, s. 47). Vi har använt oss av dessa indelningar för att på ett konkret sett beskriva 

tillvägagångssättet i vår diskursanalys. En nödvändig förutsättning för att genomföra analysen 

menar Neumann är att man som diskursanalytiker behöver inneha en viss form av kunskapsöversikt 

kring det ämne som valts för studien (Neumann 2003, s 47). Då vi verkat inom utbildningsväsendet 

under en längre tid och i och med det tagit del av mycket textmaterial vad gäller förskolan ser vi oss 

som innehavande av nödvändig kunskap kring ämnet.  

5.3.1. Steg 1 - Val och avgränsning av diskursen  

I det första steget ligger vikten på att avgränsa den diskurs som vi avser att studera. Neumann 

beskriver hur människans förmåga att kommunicera är synonymt med de tecken som ligger till 

grund för den här processen. Den sociala verklighet vi känner till kan därför endast upptäckas i 

form av diskurser. Det kan uppstå en problematik kring avgränsningen om ens egen roll i processen 

inte belyses. Att i studien motivera sin avgränsning är viktigt då det är en central del av diskursen 

själv. Vi skulle exempelvis kunna hamna fel i vår analys om vi bortsåg från barn och förskola i vår 

diskursanalys. Neumann beskriver att forskarens roll blir att visa på skillnader och likheter mellan 

olika representationer av exempelvis kulturbegreppet samt visa på hur de tillhör samma diskurs som 

barn och förskola. Det här menar han görs genom att uppmärksamma de regelbundna mönster som 

gemensamt dyker upp i texter kring dessa begrepp. Författaren menar även att varje diskurs bär på 

en historia, varje text är präglad av tidigare texter. Det här menar Neumann att diskursanalytikern 

måste ta hänsyn till i sin avgränsning vad gäller tidsrymd då man aldrig kan täcka in ett helt 

tidsspann vad gäller ett ämne. I vår studie skulle det exempelvis vara svårt att diskursivt undersöka 

kulturbegreppets framställning under hela människans existens och dessutom täcka in allt som 

berört kulturbegreppet sen dess (Neumann 2003, s. 52-53). 

5.3.2. Steg 2 - Diskursens representationer 

I nästa steg är det viktigt att organisera de representationer av verkligheter som existerar i en utvald 

diskurs, då diskurser i sin tur är skapare av dessa verkligheter. En av grunderna i en diskursanalys är 

enligt Neumann att man utgår ifrån att det existerar ovisshet och konflikt mellan olika verkligheter. 

Dessa ovissheter måste söka sina svar vetenskapligt och inte via tro och tyckande. I en utvald 

diskurs finns det ofta en verklighet som har ett övertag, skulle denna verklighet vara den enda skulle 

diskursen, enligt Neumann, ses som politiskt sluten (Neumann 2003, 56-58).  

Diskurser är dock alltid politiska på så sätt att det ställer höga krav på diskursanalytikern att bevara 

ett läge där den aktuella verkligheten inte blir politiskt sluten. Detta för att olika röster behöver få 
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utrymme inom en diskurs. Vi vill till exempel inte låsa kulturbegreppets innebörd till en specifik 

definition och endast visa på den verkligheten. Genom att ta del av ett flertal olika 

verksamhetsplaner kan vi undersöka olika verkligheter. En viktig poäng i det här resonemanget 

menar Neumann är att en diskurs till sin natur är omöjlig att ses som sluten då olika representationer 

av verkligheten alltid förekommer. I den praktiska verksamheten där både informella och formella 

sätt att se på världen råder, är bärarna av dessa diskurser, i vårt fall de som verkar inom 

förskoleområdet med och upprätthåller en diskursordning kring vilka representationer som ska få 

ingå i diskursen. Genom att synliggöra meningsmönster bland de olika kulturdiskurserna går det att 

peka på skillnader och likheter mellan dem (Neumann 2003, s. 56-58). 

5.3.3. Steg 3 - Diskursens uppbyggnad 

I ett tredje steg i diskursanalysen föreslås det av Neumann att undersöka vad som väger tyngst inom 

en viss representation av en diskurs. Om det finns likheter och skillnader är det enligt Neumann det 

som förenar svårast att förändra och det är vår uppgift som diskursanalytiker att visa på vilka 

mönster som tydligast går att synliggöra. Efter dessa moment är det viktigt att börja analysera den 

eller de diskurser som framkommit. Neumann belyser frågor som är viktiga att ställa till sitt 

material i det här läget med betoning på hur makt verkar och upprätthålls i diskursen samt hur de 

olika representationerna förhåller sig till varandra (Neuman 2003, s. 63). 

5.4. Analysbegrepp 

I denna studie kommer vi redogöra för begreppen antagonism, hegemoni, identitet och 

gruppbildning, för att sedan använda dessa i vår analys. Vi har hämtat inspiration till våra 

analysbegrepp från delar av det diskursanalytiska fältet. 

5.4.1. Antagonism och hegemoni 

Winther Jørgensen och Phillips beskriver diskursanalysen som ett perspektiv där konflikt och kamp 

är en grundsten i det sociala och blir därmed ett viktigt inslag vid den konkreta analysen. 

Antagonism är synonymt med konflikt inom fältet. När olika identiteter krockar med varandra 

uppstår antagonism. Författarna beskriver dock att även om olika identiteter finns behöver de inte 

stå i konflikt med varandra men om de utmanar varandras positioner och ställer motstridiga krav 

inom samma plattform kan konflikt uppstå. Antagonismer, eller konflikter, uppstår därmed när 

diskurser krockar (Winther Jørgensen & Phillips 2012, s. 54-55).  

   I den diskursiva kampen mellan olika diskurser när antagonism uppstår kämpar de olika 

diskurserna för att nå hegemoni. Det vill säga fastställa språkets bestämda mening inom en viss 

diskurs. I den kontexten menar författarna att hegemoni kan ses som “...en bestämd synpunkts 

herravälde” (Winther Jørgensen & Phillips 2012, s. 13). I förhållande till det här är diskursanalysens 
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uppgift att synliggöra de strukturer som skapar våra givna föreställningar. Om vi ständigt 

sammankopplar kultur med något essentialistiskt och som en inneboende egenskap, skapar det vissa 

föreställningar vilket får konsekvenser i ett samhälle. Genom diskursanalys kan vi synliggöra de 

uppfattningar som ligger bakom denna sammankoppling. När styrdokument i förskolan väljer att 

framställa kultur på ett visst sätt går det att anta att olika uppfattningar ligger bakom dessa. Att i 

studien utforska hur hegemoni och antagonism uppstår genom de olika kulturdiskurser som verkar 

inom styrdokumenten blir därför relevant för att se hur kultur konstrueras i förskolan. 

5.4.2. Identitet och gruppbildning 

Inom diskursanalys är identitetsuppfattning viktigt för att se hur subjektets positioner skapas. 

Winther Jørgensen och Phillips redogör för hur subjektet skapas genom interpellation, vilket är ett 

begrepp som beskriver hur en individ försetts och antagit en identitet med tillhörande bestämda 

föreställningar om hur man i den positionen ska vara och bete sig. Lyssnar förskolläraren när ett 

barn ropar “fröken” har hen interpellerats med den subjektspositionen. I positionen förskollärare 

ingår vissa givna ramar kring vad man kan göra och inte. På liknande sätt kan begreppet kultur vara 

identitetsskapande om barn blir representativa för en viss kultur. Diskurser kring kultur kan därmed 

skapa vissa subjektspositioner som då för med sig konsekvenser för hur identiteten skapas. 

Subjektet är aldrig konstant utan i ständig rörelse mellan olika positioner vilket innebär att subjektet 

skapas i relation till de olika diskurser som det tillskrivs. I och med att vi intar olika 

subjektspositioner krockar dessa ibland och subjektet blir överdeterminerat, det vill säga att 

positionerna blir diskursivt motstridiga i förhållande till varandra (Winther Jørgensen & Phillips 

2000, s. 48-50). 

   Subjektet kan även glida in och ut ur olika gruppbildningar. Är man exempelvis “barn” och 

befinner sig i förskolemiljö blir man lätt en del av den kollektiva identiteten “förskolebarn”. 

Gruppbildning uppstår när vissa identiteter hos en grupp hamnar i fokus och andra inte. I gruppen 

existerar det skillnader men dessa förbises till förmån för den kollektiva identiteten. 

Gruppbildningar skapas således genom diskurser där vissa utesluts och andra inte. Gruppbildningar 

skapas när vi i sociala kontexter pratar om “dem” och tillskriver “dem” särskilda egenskaper. 

Genom att en viss grupp tillskrivs en viss kultur, ignoreras de skillnader som finns inom gruppen. I 

en hegemonisk process kommer vissa föreställningar kring en grupps identitet vad gäller till 

exempel kultur slå hårdare än andra. Att få syn på dessa konstruerade identiteter och 

gruppbildningar är en del av diskursanalysens syfte (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 51-52).   

5.5. Empiriskt material 

Studiens empiriska material kommer att bestå av läroplanen för förskolan som formulerar vilken 

värdegrund och uppdrag förskolan har samt vilka mål och riktlinjer som verksamheten ska vila på 
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(Lpfö 98, rev 2010). Utvalda delar i läroplanen som behandlar begreppen kultur och kulturarv 

kommer att bearbetas och analyseras. Detta för att se hur dessa begrepp diskursivt framställs och 

konstrueras genom språket.  

   Vi kommer även att använda oss av fem verksamhetsplaner från förskolor från olika delar av 

Sverige. Verksamhetsplaner i förskolan kan se ut på många olika sätt samt gå under ett flertal olika 

benämningar. Vi har i studien stött på arbetsplaner, verksamhetsplaner, arbets- och 

verksamhetsbeskrivningar. De fem olika verksamhetsplanerna vi valt att diskursivt analysera skiljer 

sig åt på flera håll både vad gäller upplägg, innehåll och omfattning. Vissa verksamhetsplaner gäller 

för ett flertal förskolor inom samma enhet och har därmed ofta ett större innehåll. Men då vår studie 

inte åsyftar att jämföra de olika verksamhetsplanerna som sådana utan istället synliggöra de 

diskurser som är rådande ser vi inte det som problematiskt. Gemensamt syftar de till att ge en 

överblick av förskolans verksamhet i förhållande till förskolans läroplan. Vi har i denna studie valt 

att använda oss namnet verksamhetsplaner. 

   På Skolverkets hemsida går det att läsa att förskolor har som mål att varje år skapa en 

verksamhetsplan som ska användas som ett system för kvalitetsarbete. I verksamhetsplanen 

formuleras det hur förskolan kan skapa de förutsättningar som behövs för att nå de styrande 

dokumentens mål. Verksamhetsplaner presenterar ofta ett tidigare resultat och ställer det mot hur 

verksamheten kan utvecklas. Planen kan ses som ett redskap för att tydligare formulera och 

reflektera kring varför man använder sig av ett visst arbetssätt eller förhållningssätt inom specifika 

områden som värdegrundsarbete eller inom olika ämnesområden som naturkunskap eller 

språkutveckling (Skolverket 2012). Läroplanen är alltså av stor vikt vid skapandet av en 

verksamhetsplan då det är ett av styrdokumenten.  

   Trots att vår empiri består av offentliga dokument har vi i studien valt att anonymisera förskolorna 

då vi inte vill peka ut speciella förskolor i de olika kommunerna. Att de skiljer sig åt i omfång och 

innehåll kan bidra till att studien riktar sitt fokus mot ett annat håll. Där ser vi en problematik i att vi 

kan bidra till en generaliserande bild av hur olika förskolor arbetar. Ett sådant fokus skulle enligt 

oss behöva ett betydligt mer omfattande material där representationen inte består av ett “axplock”, 

som vi anser att det gör i vår studie. 

5.5.1. Urval 

I en undersökning måste ett urval göras för att begränsa det område som ska undersökas. Vi har 

gjort ett slumpmässigt urval med en tanke om att, i den mån det går, skapa ett så nyanserat 

representationsfält som möjligt. Johan Alvehus beskriver hur slumpmässigt urval görs för att skapa 

en representation av en population med hjälp av statistik (Alvehus 2013, s. 66).  
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Vi har i vår urvalsprocess använt oss av Statistiska Centralbyrån för att få fram ett urval av 

förskolor till vår undersökning (SCB 2015). Urvalet utgjordes till en början av de tre största och de 

två minsta länen i Sverige. Därefter valdes kommuner ut i respektive län varav vi slumpmässigt 

sökte på internet efter offentliga uppdaterade verksamhetsplaner i dessa fem kommuner. Vi har i 

vårt sökande läst igenom ett 20-tal verksamhetsplaner och genom det skaffat oss en överblick av 

hur verksamhetsplaner runt om i Sverige är formulerade vilket kan vara till hjälp i vår analys. De vi 

valde ut var de fem mest uppdaterade verksamhetsplanerna. Det finns dock en inbäddad 

problematik i urvalet då det är svårt att veta om vårt försök att skapa variation påverkade resultatet 

då vi inte har någon liknande undersökning att jämföra med. Men i ett försök att ändå skapa en mer 

nyanserad bild valde vi denna metod för vårt urval. 

5.5.2. Litteratursökning, databaser och sökord 

Backman beskriver hur momentet litteratursökning är en betydelsefull del i ett kvalitativt 

forskningsarbete. I studien har vi använt oss av det som Backman refererar till som 

primärdokument. Det vill säga böcker, vetenskapliga tidskriftsartiklar, offentliga utredningar samt 

avhandlingar (Backman 2008, s. 76). Innan studien valde vi ut sökord som skulle ringa in syftet för 

vår uppsats samt referensdatabaser. Sökorden vi använde oss av var: kultur, kulturarv, traditioner, 

förskola, läroplan, barn, interkulturalitet, diskurser etc. I sökningen användes orden i olika 

kombinationer och även översatta till engelska för att få en bredare referensram. De 

referensdatabaser vi använde oss av var: ERIC, DIVA, Google, Google Scholar och Libris. 

Backman framhäver hur det i all vetenskaplig forskning ingår att ta del av det som gjorts och 

skrivits tidigare inom det område man ska skriva om (Backman 2008, s. 24).  

   Vid undersökningen i databaserna sökte vi främst bland avhandlingar för att finna det som 

tidigare skrivits inom området. När primärdokument inhämtats ska den sedan läsas och därefter 

värderas. Det här beskriver Backman som en process där problem kan uppstå vad gäller vilken 

information som ska inkluderas respektive exkluderas i undersökningen. Det här kan få som följd 

att studien tar olika riktningar vilket man som forskare bör vara medveten om (Backman 2008, s. 

77). 

5.6. Etiska överväganden  

Vi har haft som mål att gå in med ett undersökande och nyfiket perspektiv i vårt närmande av de 

rådande diskurserna. Vi har stundtals upplevt det som svårt att formulera oss inom fältet för studien 

då vi upplever kulturområdet som bärande på vissa normativa synsätt. Vi har velat närma oss 

kulturdiskursen utan att hamna i dessa föreställningar.  

   I studien har vi använt oss av förskolans läroplan och verksamhetsplaner vilka är offentliga 

dokument. Dessa ligger ute öppet för granskning och vi har efter diskussion kommit fram till att det 
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inte har varit nödvändigt att informera förskolorna, vars verksamhetsplaner vi använt oss av. Det 

här på grund av att de anonymiserats i vår studie, men även för att det är språket som diskursivt 

analyserats och inte de enskilda individerna som står bakom dokumenten. 

5.7. Arbetsfördelning 

Arbetet med att söka litteratur började direkt efter det att vi ramat in vårt problemområde. 

Litteratursökningen delades upp sinsemellan för att kunna täcka in en så stor del av fältet som 

möjligt. Inläsning av litteratur har även skett kontinuerligt under studiens gång. Vi har tillsammans 

analyserat och diskuterat fram vårt textmaterial då vi såg det som ett måste för att få till ett så 

genomarbetat och reflekterande material som möjligt. Texten har med andra ord vuxit fram i 

samspel mellan oss.  

6. Analys och resultatredovisning 

I det här avsnittet kommer studiens resultat och analys av textmaterialet att presenteras.  

 

Två teman för vår analys och vårt resultat 

I följande avsnitt kommer vi att presentera förskolans läroplan och de fem utvalda 

verksamhetsplanerna och analysera de diskursiva mönster kring kultur och kulturarv som vi funnit 

relevanta för studien. Som vi tidigare nämnt är det inom diskursanalys viktigt att organisera de 

representationer av verkligheten som uppkommer i texten. Vidare är det av vikt att studera det som 

väger tyngst samt likheter och skillnader inom en viss representation. Vi har i studien till stor del 

funnit två olika teman kring hur kultur och kulturarv konstrueras vilka är “barn som kulturbärare i 

en nationell diskurs” samt “barn som kulturskapare i en estetisk diskurs”. Med hjälp av våra 

analysbegrepp och våra teoretiska ansatser kan vi se på vår empiri genom dessa glasögon. Vi 

kommer att analysera citat ur läroplanen och verksamhetsplanerna parallellt för att lättare visa på ett 

meningsmönster.  

6.1. Tema 1 - Barn som kulturbärare i en nationell diskurs 

I det här temat ska vi visa på hur identiteten "barn som kulturbärare" skapas genom en nationell 

diskurs. Vi har i det här temat hämtat inspiration från Winther Jørgensen och Phillips som redogör 

för hur en diskursanalys kan göras genom att undersöka en nationell diskurs. Som vi tidigare nämnt 

menar författarna att nationer ses som åtskilda enheter präglade av särskilda föreställningar. Genom 

att titta på en nationell diskurs kan vi synliggöra hur den växt fram, realiserats och blivit en given 

utgångspunkt (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 156, 184).  

Vi har här valt att se den antropologiska diskursen som en del av en nationell diskurs då vi anser att 

den faller inom samma tema. Vi utgår från Tornbergs resonemang om hur den antropologiska 
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diskursen har haft en nationalistisk utgångspunkt (Tornberg 2000, s. 59). Genom våra 

analysbegrepp har vi undersökt hur identiteten "barn som kulturbärare" konstrueras och 

interpelleras med tillskrivna bestämda föreställningar för hur man ska vara. Dessa föreställningar 

uppkommer när kulturbegreppet sammanlänkas med andra begrepp som gemensamt syftar till att 

beskriva samhället och dess levnadssätt. Dessa begrepp kan exempelvis vara “olikheter”, 

“mångfald”, “familj”, “andra språk”, “andra kulturer”, “olika bakgrund” samt “olika 

kulturtillhörigheter” som vi kommer att se i citaten nedan. För att underlätta för läsaren har vi valt 

att ha underrubriker under varje tema som delar in texten.  

 

Förskolans värdegrund och uppdrag 

I följande textutdrag beskrivs den värdegrund och det uppdrag förskolan har att förhålla sig till. 

Utifrån den kontexten har vi upptäckt meningsmönster mellan begreppen kultur och nationer. Vi 

redogör först för de faktiska formuleringarna för att sedan analysera de diskursiva mönster som 

uppkommer.  

 

           Förskolans läroplan: 

En viktig uppgift för förskolan är att förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna 

och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på (Lpfö 98, rev 

2010, s. 4).  

 

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 2010, s. 4). 

           

            Verksamhetsplan: 

Förskolan ska sträva efter att varje barn känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och 

respekt för andra kulturer (Förskolan i Malmö). 

 

Barn med annat modersmål ges möjlighet genom böcker, sånger och musik att utveckla sitt 

modersmål i samarbete med familjen. Vi synliggör en mångfald av kultur och språk (Förskolan i 

Stockholm). 

 

I dessa fyra textutdrag finner vi vissa meningsmönster. Kulturell mångfald tycks stå för något “nytt” 

och avskilt gentemot samhällslivet och som uppkommit i och med den växande rörligheten mellan 

olika nationer. Rörligheten tycks ge barn särskilda möjligheter att grundlägga respekt för andra 

människor oavsett bakgrund. Det går att tolka det som att bilden av Sverige tidigare bestått av en 
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homogen nation där en kulturell mångfald tillför något “nytt”. Denna bild motsätts av Charlotte 

Bydler som menar att Sverige aldrig har varit en homogen nationalstat utan bestått av människor 

med exempelvis olika språk, klass och tro (Bydler 2015, s. 95). Jörgen Mattlar framhäver hur det i 

utbildning inom Sverige framkommer en bild av svenska värderingar som något överordnat andra 

värderingar. Mattlar problematiserar synen på svenska värden, då han menar att de bygger på en tro 

om en gemensam och homogen värdegrund som delas av alla, vilket inte stämmer. Även Mattlar 

delar Bydlers mening om att Sverige aldrig varit en homogen nation (Mattlar 2011, s. 181).  

   

Kulturarv i förskolan 

I följande citat visar vi närmare på förskolans uppdrag i relation till dess kulturarvsuppdrag. 

 

Förskolans läroplan: 

I förskolans uppdrag ingår att såväl utveckla barns förmågor och barns eget kulturskapande som att 

överföra ett kulturarv - värden, traditioner och historia, språk och kunskaper - från en generation till 

nästa (Lpfö 98, rev 2010, s. 6).  

   

Medvetenhet om det egna kulturarvet och delaktighet i andras kultur ska bidra till att barnen 

utvecklar sin förmåga att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar. Förskolan kan bidra 

till att barn som tillhör de nationella minoriteterna och barn med utländsk bakgrund får stöd i att 

utveckla en flerkulturell tillhörighet (Lpfö 98, rev 2010, s. 6). 

 

Verksamhetsplan: 

Vi strävar efter att alla barn ska känna trygghet i sin egen kultur genom att uppmärksamma våra 

vanligaste traditioner (Förskolan i Göteborg). 

 

I citaten ovan framkommer det att förskolan ska överföra ett kulturarv till barnen. Alla tre citat 

pratar om kulturarvet som något statiskt och avgränsat i och med formuleringen “ett kulturarv”. 

Engman beskriver hur kulturarvspolitik är något som staten ansvarar för i Sverige och hur det i 

officiella sammanhang ofta talas om ett kulturarv i bestämd form. Syftet med det menar Engman är 

att formulera och konstruera ett gemensamt arv som nationen kan enas kring (Engman 2011, s. 14). 

I läroplanen återkommer denna formulering och kan ses som en del av den kulturarvspolitik 

Engman refererar till. 

   Utifrån studiens definition av kultur där kultur får sin betydelse i det sammanhang det verkar 

inom blir det problematiskt att framställa kulturarvet som något fast och bestämt. Sztompka menar 

att det vi ser som bestämda grupper, samhällen eller nationer egentligen är en illusion. Vi vill gärna 

se dem som objekt och som stabila enheter men det som egentligen finns är ständigt omskapande 
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processer. Grupper omgrupperas och former formas om (Sztompka 1993, s 10, se Lundquist 2012, 

s. 15). Lundquist hänvisar till riksantikvarieämbetets strategidokument som framhäver hur det i 

dagens samhälle existerar ett stort intresse för historia och kulturarv. Författaren menar att det 

därför är av vikt att i en organisation synliggöra kulturarvsfrågor och skapa möjligheter för 

delaktighet, vilket i sin tur leder till att individer i ett samhälle kan utveckla ett eget förhållningssätt 

till kulturarvet. I frågor som rör det moderna samhället engageras människor, vilket pekar på 

betydelsen av att se på vilket sätt kulturarvet kan vara en fördel i samhällsutvecklingen. Att då se till 

den enskilde individens behov är därför viktigt i arbetet med en ansvarsfull kulturarvspolitik 

(Kulturarv i tiden uå: 13 se Lundqvist 2012, s. 24). Att barnen känner ett engagemang kring sin 

samtid är viktigt för att de ska utveckla ett eget förhållningssätt kring kulturarvet. Att då synliggöra 

kulturarvsfrågor i verksamheten blir centralt för denna utveckling. I kontrast till det här framställs 

kulturarv i de citat vi valt ut snarare som något kopplat till en antropologisk nationell diskurs. 

Genom att tala om kultur och kulturarv som “ett kulturarv”, “det egna kulturarvet” och “trygghet i 

sin egen kultur” framkommer en diskurs som gemensamt syftar till att skapa ordning och styrka en 

gemensam identitet.  

   I citatet ovan där förskolan i Göteborg kopplar samman kulturell tillhörighet med “våra 

vanligaste” traditioner tolkar vi det som att “våra vanligaste” traditioner står för svenska traditioner. 

Svenska traditioner kan då ses inneha en särskild hegemonisk position. Även det här kan tolkas som 

att "barn som kulturbärare" interpelleras med en särskild föreställning kring vad som är viktigt i ett 

kulturarv, vilket verkar subjektskapande. 

   I en av verksamhetsplanerna nämns inte kultur som begrepp men däremot vilka traditioner som 

firas. I två av de andra verksamhetsplanerna har man också valt att ta upp vilka traditioner som 

firas. Mot bakgrund av det som står i läroplanen, där traditioner är en del av det kulturarv som ska 

överföras till barnen, har vi valt att ta med exempel på traditioner som de firar.  

 

              Verksamhetsplan: 

             Vi klär och dansar runt midsommarstången samt äter midsommarlunch (Förskolan i Malmö). 

 

Midsommar firar vi med att klä midsommarstången som vi sedan dansar och sjunger runt (Förskolan 

på Gotland).  

 

Barnen går lucia för föräldrarna efteråt bjuds på kaffe och hembakade lussekatter (Förskolan i 

Malmö). 

 

Strax innan julledighet har vi julfest där vi sjunger julsånger och äter frukt. Efter det kommer tomten 

med julklapp till barnen. Vi avslutar med att äta julmat (Förskolan på Gotland). 
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Förskolan i Karlskrona använder sig i sin verksamhetsplan av ett årshjul där det bland annat 

framkommer vilka traditioner förskolan firar däribland påsk, midsommar, lucia och jul. Förskolan 

på Gotland och i Malmö har båda valt att i sin verksamhetsplan presentera vilka traditioner 

förskolan firar under en särskild rubrik. Gemensamt för de båda förskolorna är att de firar påsk, 

midsommar, lucia och jul, liknande förskolan i Karlskrona. 

   Det går att i de traditioner som nämns i verksamhetsplanerna se ett homogent mönster i 

förskolorna kring vilka traditioner som presenteras och firas. Vi kan av egen erfarenhet även dra 

paralleller till att det är traditioner som vanligtvis firas på många förskolor. I läroplanen nämns inte 

vilka traditioner som åsyftas så det här är med andra ord något för förskolorna att själva tolka. Det 

går att se det som att det finns en underförstådd gemensam föreställning kring vilka traditioner som 

firas. Det här resonemanget kopplar vi till Engmans problematisering av hur samhället i stort har en 

homogeniserande tanke kring kulturarv. Författaren menar att en anledning till det kan vara att det 

blir lättare att presentera kulturarvet om det framställs som enhetligt. Engman menar dock att det 

här kan bidra till ett “vi och dem”- tänkande där kulturarvspolitiken riskerar att förstärka denna 

tanke (Engman 2011). Runblom pekar på vikten av att kulturarvet i läroplanen måste kunna ses som 

förhandlingsbart, dynamiskt och anpassningsbart för att det ska vara meningsfullt. Att beskriva 

kulturarvet som “ett kulturarv” eller det ”egna kulturarvet” gör att det ses som slutet och icke 

förhandlingsbart (Runblom 2006, s. 20).  

   Enligt Engman går inte kulturarv och idén om mångfald att sammanlänka. Kulturarv ses som 

något värdefullt då det bygger på en idé om en enhetlig kollektiv identitet. Kulturarvet sammanför 

“oss”. När människor kommer till Sverige förväntas de internalisera kulturarvet, det vill säga göra 

det till sitt. Därmed motverkas idén om mångfald. Författaren menar att när kulturarv presenteras 

som något enhetligt erkänns och urskiljs inte den mångfald som finns i samhället (Engman 2011, s. 

19-20).  

   Tanken om att förskolan ska vara en kulturell mötesplats där mångfald erkänns menar Engman 

står i konflikt gentemot kulturarvet som det presenteras idag. Som det uttrycks i läroplanen står inte 

kulturarvet för en mångfald utan det verkar snarare homogeniserande då kulturarvet presenteras 

som ett gemensamt kulturarv (Engman 2011, s. 20). Det går att se det som att antagonism uppstår 

när de två diskurserna krockar.  

   Även Tornberg problematiserar i sin avhandling hur begreppet kultur har framställts i tidigare 

läroplaner. Hon menar att kultur har stått för en föreställning om enhetliga nationer där 

kulturbegreppet har särskilts och blivit något vi kan "ta på" (Tornberg 2000, s. 64).  

Därmed befästs tanken om att kultur är något vi kan ta med oss och inte något som görs här och nu. 

Det här menar Tornberg står i kontrast till andra utdrag ur läroplanen där globalisering och 
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mångfald framhävs (Tornberg 2000, s. 64). Det här kommer till uttryck i vår studie då det tidigare 

citaten ställs mot följande diskurs där mångfald och globalisering också är representativt för den 

värdegrund som förskolan ska bygga på.     

 

Mångfald och globalisering - höga krav 

 

Förskolans läroplan: 

Det svenska samhällets internationalisering ställer höga krav på människors förmåga att leva med 

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

mötesplats som kan stärka denna förmåga och förbereda barnen för ett liv i ett alltmer 

internationaliserat samhälle (Lpfö 98, rev 2010, s. 6). 

 

Förskolan ska ta till vara och utveckla barnens förmåga till ansvarskänsla och social 

handlingsberedskap, så att solidaritet och tolerans tidigt grundläggs (Lpfö 98, rev 2010, s. 4).  

 

Verksamhetsplan: 

Förskolan har en unik möjlighet att ta till vara och utveckla barnens förmågor till empati, 

ansvarskänsla och sociala handlingsberedskap på ett sådant sätt att solidaritet och tolerans tidigt 

grundläggs (Förskolan i Malmö). 

 

Samtala med barnen och uppmuntra dem att uttrycka sina tankar och åsikter så att deras 

grundläggande respekt och förståelse för varje människa oavsett bakgrund ökar.  (Förskolan i 

Göteborg). 

 

Verksamheten skall präglas av öppenhet och respekt för skillnader i människors uppfattningar och 

levnadssätt. Barnens uppmärksamhet på likheter och skillnader mellan människor skall tas tillvara på 

ett konstruktivt sätt (Förskolan i Malmö). 

 

I citaten ovan kan man ställa sig frågande till vad som åsyftas med formuleringen “höga krav” och 

“tolerans”. Tornberg framhäver hur meningsfulla begrepp som “förståelse för” och “tolerans” 

behöver problematiseras då de annars riskerar att bidra till ett generaliserande där kulturer ses som 

objekt som vi kan “ha förståelse för” (Tornberg 2000, s. 64-65). Det blir problematiskt ur ett 

maktperspektiv att försöka “förstå” en annan människa enbart utifrån hens kultur då vissa 

föreställningar kommer ha en mer hegemonisk position än andra.  

   Mahmood menar att när vi talar om kulturell mångfald som något som ställer höga krav på oss gör 

vi det indirekt till ett problem (Mahmood 2007, s. 15). Enligt vår tolkning går det att se “höga krav” 

och “tolerans” som meningsfulla begrepp som uttrycker en objektifiering och generalisering kring 
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en kulturell mångfald. Vidare menar även Tornberg att det inte framkommer vad vi ska ha 

förståelse för vid denna typ av formulering. Denna problematik kan även vi urskilja då vilka krav 

som ställs inte framkommer. Vad det här innebär är emellertid svårtolkat då höga krav enligt det här 

uttrycksättet kan förstås som något som kräver en särskild förmåga. Läroplanen pekar på att vi lever 

i ett internationaliserat samhälle, vilket går att se som en representation av verkligheten. En annan 

representation blir då diskursen om en enhetlig svensk kultur. Att det skulle existera skillnader inom 

dessa konstruerade grupper är inget som synliggörs eller problematiseras i läroplanen, snarare ses 

en kulturell mångfald som motsats till en kulturell homogenitet, där det svenska samhället blir en 

homogen grupp. Tornberg menar å andra sidan på att samhällen och hur vi lever i dessa är 

föränderliga och inte statiska (Tornberg 2000, s. 64-65).  

   Winther Jørgensen och Phillips menar att man måste beakta det faktum att det i kontrast till en 

nationell diskurs existerar andra gruppbildningsprocesser som man kan strukturera verkligheten 

genom. I den diskursiva kampen menar författarna att olika föreställningar konkurrerar mot 

varandra och i den teoretiska diskussionen agerar därmed globaliseringsprocessens ifrågasättande 

mot den nationella diskursen. Men en viktig poäng i det här resonemanget är att 

globaliseringsdiskursen också är bidragande i skapandet av verkligheten och därför bör analyseras 

på samma premisser som andra diskurser. Med det sagt menar författarna att alla diskurser 

konstruerar sin omvärld på ett specifikt sätt och agerar därmed uteslutande gentemot andra 

perspektiv (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 181-184).  

 

Kulturell identitet 

Utifrån våra analysbegrepp identitet och gruppbildning kan kulturell identitet förstås som ett subjekt 

som skapas genom de föreställningar som finns kring subjektets kulturella identitet. Mahmood 

menar att begreppet identitet blir till i mötet med andra då vi kan spegla oss i varandra samt 

särskilja oss från andra. Människor som delar en liknande identitet formar tillsammans en 

gruppidentitet. Det centrala i konstruktionen av en identitet är två faktorer, dels att man som individ 

ser sig som bärare av en viss identitet men även att andra ser en som bärare av den identiteten. 

Mahmood pekar på vikten av dessa två komponenter för att upprätthålla en viss gruppidentitet 

under en längre period (Mahmood 2007, s. 70).     

   I citaten nedan har vi försökt synliggöra de ramar som skapar dessa subjektspositioner. 

Exempelvis talas det om “barn med utländsk bakgrund” och “barn med annat modersmål än 

svenska” och därmed skapas vissa gruppbildningar då den kulturella identiteten hos dessa barn blir 

det som hamnar i fokus. I dessa gruppbildningsprocesser tillskrivs barn en viss kollektiv identitet 

och därmed osynliggörs de skillnader som kan finnas inom gruppen. Vi har synliggjort hur barn 

genom dessa diskurser blir till "kulturbärare" då de aldrig nämns att de själva är med och skapar 
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kultur. Det här i kontrast till hur vi i nästa tema “Barn som kulturskapare i den estetiska diskursen” 

kommer visa på hur barn istället tillskrivs positionen "kulturskapare".  

    

I läroplanen står följande strävansmål beskrivet: 

 

           Förskolans läroplan: 

Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling […] Barn med 

utländsk bakgrund som utvecklar sitt modersmål får bättre möjligheter att lära sig svenska och även 

utveckla kunskaper inom andra områden. Av skollagen framgår att förskolan ska medverka till att 

barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt 

modersmål (Lpfö 98, rev 2010, s. 7). 

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och 

respekt för andra kulturer (Lpfö 98, rev 2010, s. 9). 

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn 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 2010, s. 11). 

 

Verksamhetsplan: 

Förskolan skall bidra till att barn med ett annat modersmål än svenska får möjligheter att både lära 

sig svenska och att bibehålla och utveckla sitt modersmål samt att utveckla en dubbel 

kulturtillhörighet (Förskolan i Malmö). 

 

Von Brömssen framhäver hur begreppet identitet och kultur flitigt och oreflekterat används i den 

samhälleliga debatten. Författaren menar att begreppen används i läroplanen men förklaras inte 

närmare vilket gör att de kan uppfattas som oproblematiska och lätta att förstå sig på (Von 

Brömssen 2006, s. 42). 

   Qaisar Mahmood tar upp olika förhållningssätt som staten kan ha till ett mångfaldssamhälle för att 

kunna ge dess invånare lika rättigheter vilket kan kopplas till hur en kulturell identitet skapas. De 

nämns som idén om staten som erkänner kulturella särrättigheter, idén om den mångkulturella 

staten samt idén om den pluralistiska staten (Mahmood 2007, s. 96-97).  

Idén om en stat som erkänner kulturella särrättigheter menar Mahmood har som utgångspunkt att 

skapa ett jämlikt mångfaldssamhälle genom att staten aktivt ansvarar för att säkerställa kulturella 

särrättigheten utöver de rättigheter som gäller alla. Det här anses bara kunna uppfyllas genom 

särrättigheter utifrån människors kulturella identitet. Staten anses inte kunna förhålla sig neutralt 

gentemot kulturella identiteter, då de strukturer som staten bygger på utgörs av att en viss kultur 
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eller religion har en hegemonisk position (Mahmood 2007, s. 96-97).  

   Idén om den mångkulturella staten är till viss del lik den tidigare men har ett tydligare 

grupporienterat perspektiv då den mer ser till kulturella gruppidentiteters rättigheter. 

Utgångspunkten för den här diskursen är att förhållandet mellan majoritetskulturen och 

minoritetskulturerna är dikotomiskt. Man vill skydda dessa minoriteter genom att ge dem vissa 

rättigheter utifrån den kulturella gruppidentiteten. Dessa idéer anser författaren bygger på en syn på 

kultur som något homogent och konstant (Mahmood 2007, s. 96-97). 

   Det andra förhållningssättet menar Mahmood är idén om ett hållbart mångfaldsamhälle som tar 

sin utgångspunkt i en pluralistisk idé om staten. Den bygger på att människors identitet inte är 

konstant utan ständigt tillhörande olika grupperingar. Olika individer kan vid olika tillfällen tillhöra 

majoriteter respektive minoriteter, man kan därmed inte påstå att en individs identitet är tillhörande 

en viss konstant grupp. En homogen grupp är med det sagt inte möjlig då individerna inom gruppen 

förändras. Mahmood beskriver två premisser för människors identitetsskapande, där den första 

bygger på att man själv identifierar sig på ett visst sätt och den andra på att omgivningen erkänner 

ens identitet (2007, s. 102-104). Vi drar en koppling till diskursanalysens identitetsbegrepp, där vi 

tidigare tagit upp hur subjektet aldrig är konstant utan ständigt intar olika positioner. På ett liknande 

sätt som Mahmood beskriver, skapas vår identitet i relation till olika diskurser.  

   Utifrån de två olika idéerna kring hur staten kan förhålla sig till ett mångfaldssamhälle menar vi 

att läroplanen till viss del bygger på den första och andra idén om en stat som erkänner kulturella 

särrättigheter och idén om den mångkulturella staten. Det går att se läroplanen som en arena där ett 

mångfaldssamhälle erkänns men att människorna som åsyftas aktivt reproduceras i homogena 

mönster. Det här kan vi se i läroplanen när "barn med annat modersmål än svenska" ska utveckla 

sin kulturella identitet. Kulturell identitet kopplas samman med modersmål och det finns en 

inbäddad homogen syn. Det framstår, enligt vår tolkning, som att det är barn med annat modersmål 

än svenska som endast ska utveckla sin kulturella identitet.   

 

Interkulturalitet 

En annan diskurs kring kultur som framkommit i studien är det interkulturella perspektivet. Von 

Brömssen beskriver hur det svenska utbildningsväsendet måste förhålla sig till skillnader, olikheter 

och nya identiteter (Von Brömssen 2006, s. 52).  

Författaren pekar på de krav som nu finns kring en mång- eller interkulturell utbildning i allt från 

regeringsdokument till lokala styrdokument (Von Brömssen 2006, s. 52). Det här är något som 

framkommer i en av våra verksamhetsplaner som är citerad nedan. 
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            Verksamhetsplan: 

Olikheter ses som en tillgång och vi involverar barngruppens andra språk och kulturer i förskolans 

vardag enligt “stadsdelsförvaltningens riktlinjer för interkulturellt arbete och modersmålsstöd 

(Förskolan i Stockholm). 

 

Vi kommer att fördjupa oss inom normkritiskt tänkande, flerspråkighet och interkulturellt arbete 

(Förskolan i Stockholm). 

 

Förskolan kommer att fortsätta utveckla arbetet med flerspråkighet och interkulturalitet. Samarbetet 

med Stockholms stadsbibliotek i projektet “Läsa mera” fortsätter under 2015. Målet är att 

förskolebarnen genom tidig kontakt med böcker och berättelser ska utveckla sitt språk och intresse 

för läsning (Förskolan i Stockholm). 

 

Sara Dalgren resonerar utifrån Ingegerd Municios tal om två skilda diskurser som präglar det 

svenska utbildningsväsendets institutioner. Den ena är den nationella självförståelsens diskurs och 

den andra är det demokratiska credots diskurs. Den första bygger på en gränsdragning mellan “vi 

och dem”, vilket får konsekvenser i form av rättigheter och inskränkningar av dessa. Denna 

gränsdragning mellan ett “vi” och ett “dem” menar Municio får exkluderande konsekvenser där 

icke-svenskhet ur ett etnocentriskt perspektiv ses som något negativt. Den andra bygger på tanken 

om allas lika rättigheter där alla människor ska inkluderas i det svenska samhället (Municio 1993 se 

Dalgren 2012, s. 156-157). Dalgren benämner dessa olika diskurser för det monokulturella 

perspektivet respektive det interkulturella perspektivet. Författaren menar att den första diskursen 

länge, med en tillhörande smal norm för vem som räknas som svensk, har präglat vårt samhälle. 

Dalgren poängterar dock att det interkulturella perspektivet har fått en allt större spridning med en 

tillhörande diversifierad normalitet (Dalgren 2012, s. 156-157). Dalgren ansluter sig därmed till von 

Brömssens (2006) resonemang som vi tidigare beskrivit.  

   Dalgren hänvisar till León Rosales och hans begrepp diversifierad normalitet som syftar till att 

beskriva det arbetet i utbildning som syftar till att bredda synen på normalitet. I stället för att se 

exempelvis flerspråkighet som något avvikande och annorlunda ska man som verksam inom skolan 

bejaka barnens olika bakgrund och erfarenheter (Rosales 2001 se Dalgren 2012, s. 156). Det här kan 

vi se exempel på i det första citatet där man talar om att se olikheter som en tillgång och att 

involvera barnens andra språk i vardagen.  

   Vid val och studerande av olika styrdokument för studien har vi funnit det svårt att hitta begreppet 

interkulturalitet utskrivet. I läroplanen för förskolan nämns exempelvis aldrig begreppet 

interkulturalitet dock kan man se att många andra begrepp faller inom samma fält såsom "kulturell 
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mångfald" och "kulturell mötesplats". I en av de verksamhetsplaner vi valt och som citeras ovan 

nämns interkulturalitet som begrepp. Vi kan därmed se hur den interkulturella diskursen görs i 

verksamhetsplanen. Interkulturalitet och mångkulturalitet beskrivs i den teoretiska diskussionen 

som olika begrepp som åsyftar olika saker. Medan mångkulturalitet beskriver många kulturer 

bredvid varandra syftar snarare interkulturalitet på vad som sker i mötet mellan dessa kulturer. 

Goldstein-Kyaga och Borgström riktar kritik mot hur både mångkulturalitet och interkulturalitet 

används. De menar att mångkulturalism likväl interkulturalism bygger på ett dualistiskt synsätt där 

kulturer ses som avskilda där man inte tar hänsyn till det ojämlika maktförhållande som är rådande 

mellan kulturerna. Författarna menar även att tanken bakom införandet av en interkulturell 

pedagogik var att se till skillnader och likheter men istället uppstod en problematik där barnen 

särskiljdes på grund av annan kulturell bakgrund än majoriteten. Sammanfattningsvis menar 

författarna att innebörden av begreppen interkulturalitet och mångkulturalitet bygger på hur man ser 

på begreppet kultur. Ser vi kultur som något statiskt och inneboende eller som något föränderligt 

och gränsöverskridande får det olika konsekvenser för hur vi ser på begreppen (Goldstein-Kyaga & 

Borgström 2012, s. 11).   

   I citatet ovan när subjektet barn med ett annat språk eller kultur ses som en tillgång på grund av 

dess olikhet reproduceras barnen återigen i homogena mönster där kultur blir synonymt med olikhet 

och annorlundahet. Det här gör att kultur utifrån en interkulturalitetsdiskurs får sin innebörd genom 

att barn i denna diskurs tillskrivs positionen kulturbärare. Det här sker när interkulturalitet alltid 

nämns i samband med flerspråkighet, andra språk och modersmål. Vilket gör att den nationella 

diskursen kan ses som ramsättande för det interkulturella arbetet.  

   Att det har varit svårt att hitta begreppet i vår empiri går att tolka som att interkulturalitet kan vara 

något som ses som svårt att applicera och göra i praktiken. I verksamhetsplanen ovan formuleras det 

hur enheten ska arbeta med interkulturalitet. Det går att tolka formuleringarna som att det är ett 

arbete som ska utvecklas och ännu inte riktigt fått fäste. Bland annat använder de sig av följande 

formuleringar: vi ska “fördjupa oss inom interkulturellt arbete”, “riktlinjer för interkulturellt arbete” 

samt “fortsätta att arbeta med interkulturalitet”. Vi är medvetna om att vi endast studerat en del av 

förskolornas offentliga styrdokument och detta får ses som ett resultat av den delen.   

6.2. Tema 2 - Barn som kulturskapare i en estetisk diskurs 

I vårt andra tema för analys och resultat har vi funnit meningsmönster kopplade till en estetisk 

kulturdiskurs. Därav har vi valt att benämna det andra temat som “barn som kulturskapare i en 

estetisk diskurs”. Våra analysbegrepp identitet och gruppbildning har bidragit till att undersöka hur 

identiteten "barn som kulturskapare" konstrueras och hur subjektet skapas genom interpellation. I 

positionen "barn som kulturskapare" ingår det vissa givna ramar för vad man kan och inte kan göra. 
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Vi har genom dessa begrepp synliggjort vad som hamnar i fokus för "barn som kulturskapare" och 

vilka egenskaper som tillskrivs de olika positionerna. Vidare har vi även undersökt vilka 

representationer av barn som grupp, den kollektiva identiteten, som framkommit. Barn nämns i den 

estetiska diskursen som kulturskapare. Det framkommer även liknande formuleringar som till 

exempel “kultur av barn” och “barn som skapare av egna uttryck”. Innan vi tittar på 

verksamhetsplanerna kommer vi att citera ett utdrag ur läroplanen, som vi även haft i det tidigare 

tema, för att visa på hur den estetiska diskursen kring kultur även är verksam i det här citatet:  

 

Förskolans läroplan: 

I förskolans uppdrag ingår att såväl utveckla barns förmågor och barns eget kulturskapande som att 

överföra ett kulturarv - värden, traditioner och historia, språk och kunskaper - från en generation till 

nästa (Lpfö 98, rev 2010, s. 6).  

 

Det tycks finnas en skillnad mellan förskolans kulturella uppdrag. Där ett är att utveckla barns eget 

kulturskapande och ett annat är att överföra ett kulturarv. Att förskolan ska överföra ett kulturarv 

hänger samman med vårt tidigare tema där den nationella diskursen stod i fokus. Kulturbegreppet i 

den estetiska diskursen används i sammanhang där man vill framföra att barns eget kulturskapande 

är en del av en estetisk process. Det som även framkommer är att det för barn är möjligt att skapa 

sin egen kultur. Barn ses med andra ord som självklara kulturskapare. I Skolverkets 

inspirationsmaterial om kultur och estetik i förskolan beskrivs hur barn genom estetisk kultur kan få 

ett ökat inflytande i sitt lärande, men även hur det ger en ökad självkännedom i samspel med andra. 

Den fria kreativiteten framhävs som central för barns skapande av sin omvärld (Tham 2008, s. 11). 

Det går att se gemensamma mönster för hur kulturbegreppet först myntades på 1600-talet och 

sammanförde två olika diskurser. Kreativitet och frihet var den estetiska diskursens representation 

vilket går att se i kontrast till det nationella synsättet som istället representerades av en 

ordningsskapande diskurs som såg till den gemensamma identiteten (Bauman se 1999b se Tornberg 

2000, s. 58-59). En tolkning skulle därmed kunna vara att frihet och kreativitet är synonymt med 

barns eget skapande i den empiri vi undersökt. "Barn som kulturskapare" tillskrivs enligt oss en 

slags vilja att uttrycka kultur. Det här går att tolka bland annat från citatet om att förskolan ska bidra 

till att barn utvecklar sin egen kulturskapande förmåga.  

   I den estetiska kulturdiskursen existerar det vissa ramar precis som i alla diskurser. Inom dessa 

ramar har vi funnit meningsmönster som tyder på att barn i den estetiska diskursen inte behöver 

förklara och synliggöra sin identitet vad gäller bakgrund. I den nationella diskursen är utländsk 

bakgrund något som ständigt kopplas samman med subjektet “barn som kulturbärare”. Det verkar 
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snarare som att subjektet “barn som kulturskapare” tillskrivits vissa givna ramar som utgörs av 

makten att själva skapa och bruka kultur.  

 

Att skapa och bruka kultur 

Nedan kommer vi att se hur "barn som kulturskapare" konstrueras i en estetisk diskurs i 

verksamhetsplanerna. Ett gemensamt tema är att det estetiska kulturbegreppet beskrivs på ett mer 

tydligt och konkret sätt utifrån den praktiska verksamheten. 

 

Verksamhetsplan: 

Kultur i förskolan omfattar kultur för, med och av barn. Det sker bl.a. genom barnens egna estetiska 

lärprocesser i många olika uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång, musik, dans och drama 

(Förskolan i Stockholm).  

 

Andra resurser förskolan har tillgång till är närmiljön, som används i det pedagogiska arbetet med 

barnen, stadens kulturutbud och samarbetet med föräldrarna/vårdnadshavarna (Förskolan i 

Stockholm).   

 

Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, musik, drama, rytmik, 

dans och rörelse liksom med hjälp av tal- och skriftspråk utgör både innehåll och metod i förskolans 

strävan att främja barns utveckling och lärande (Förskolan i Malmö). 

 

Utdragen visar enligt oss upp gemensamma mönster där estetisk kultur beskrivs som olika estetiska 

uttryckssätt, därmed är skapande det mest centrala inom begreppet. Att skapa kultur kan ses som ett 

sätt att gå utanför ramar och därmed skapa nya. Den estetiska kulturen kan ge barn möjlighet att 

uttrycka sin identitet snarare än att vara identitetsskapande som i den nationella diskursen. Det här 

beskriver även inspirationsmaterial på skolverkets hemsida när det framhävs hur förskolan är en 

plats för olika möten där barn i samspel med andra kan skapa sin självbild och få ökad förståelse för 

vem barnet är i mötet med andra (Tham 2008, s. 7).  

 

          Förskolans läroplan: 

          Arbetslaget ska ge barn möjlighet att lära känna sin närmiljö och de funktioner som har betydelse för  

           det dagliga livet samt få bekanta sig med det lokala kulturlivet (Lpfö 98, rev 2010, s. 12). 

 

          Verksamhetsplan: 

Vi ska möjliggöra att alla barn i förskolan, den öppna fritidsverksamheten och fritidsgårdar, ska 

kunna ta del av ett professionellt kulturliv och själva få uttrycka sig på egen hand och tillsammans 

med vuxna, för, med och av barn. Det innebär, kultur för barn; produceras av vuxna. Kultur med 
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barn; tillhandahålls av vuxna. Kultur av barn; uttryck som ingen vuxen styr över. Alla unga oavsett 

kön, etnicitet, religion, sexuell läggning, funktionsförmåga, könsidentitet och könsuttryck, ska ges 

samma möjligheter till aktiviteter (Förskolan i Stockholm).   

 

Förskolans kulturuppdrag innebär att alla barn ska ha tillgång både till professionella 

kulturupplevelser och att själva få skapa. Kultur för, av och med barn är lika viktigt. Barnen ska 

genom det här både få intryck och skapa egna uttryck. Biblioteken är en viktig kulturpartner för 

förskolan (Förskolan i Stockholm). 

 

Kultur i det här temat framskrivs i olika former i det studerade materialet, så som till exempel 

“kulturupplevelser”, “kulturliv”, “kulturutbud” och “kulturpartner”. Det här gör att begreppet 

framstår som mer vardagligt och nyskapande då många nya och olika formuleringar konstrueras. Vi 

upplever det som att verksamhetsplanerna lättare kan formulera sig kring hur de arbetar med det 

estetiska kulturbegreppet då det i alla verksamhetsplaner finns formuleringar kring det. Vilket kan 

kopplas samman med Tornbergs beskrivning av estetiskt kultur som enklare att synliggöra då den 

går att ha eller inte ha (Tornberg 2000, s. 63).  

            

           Verksamhetsplan: 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin egen kulturskapande förmåga och sitt intresse 

för att ta del av närsamhällets kulturutbud (Förskolan i Malmö). 

 

Vår verksamhet genomsyras dagligen av musik och drama (Förskolan i Karlskrona). 

 

I det tidigare temat var olikhet och skillnad något som ständigt återkom i förhållande till subjektet 

“barn som kulturbärare”. I det här temat tillskrivs “barn som kulturskapare” snarare en slags frihet 

och kreativitet. En kulturbärare tillskrivs en mer reproducerande position än producerande vilket får 

konsekvenser för hur subjektets identitet formas. Att det för barn är möjligt att skapa sin egen kultur 

i diskursen “barn som kulturskapare” bidrar till att barn ser sig som kulturskapare. Det kan ses i 

kontrast till det andra temat “barn som kulturbärare” där de inte kan skapa sin egen kultur på samma 

sätt. 

7. Slutdiskussion 

I det här avsnittet diskuteras det om studiens syfte uppnåtts. Slutsatser av vårt material kommer att 

presenteras med utgångspunkt i studiens valda frågeställningar. Vidare presenteras studiens styrkor 

och svagheter för att sedan avsluta med förslag till vidare forskning. 
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Studiens syfte 

Syftet med studien har varit att synliggöra och analysera diskursiva framställningar av kultur och 

kulturarv i förskolans läroplan samt de utvalda verksamhetsplanerna. Studien har kunnat identifiera 

och synliggöra diskurser kring kultur och kulturarv genom att urskilja gemensamma 

meningsmönster i empirin samt organisera representationer där två skilda diskurser kring kultur 

framkommit som mest centrala. Dels “Barn som kulturbärare i en nationell diskurs” och dels “Barn 

som kulturskapare i en estetisk diskurs”. Vi har även använt oss av våra analysbegrepp hegemoni, 

antagonism, identitet och gruppbildning för att se hur diskurser kring kultur och kulturarv 

konstrueras och hur det här kopplas samman med barns identitetsskapande i förskolan. Vi menar att 

studien kan bidra till en ökad medvetenhet kring hur begreppen kultur och kulturarv konstrueras och 

reproduceras i förskolan. Genom att vi har synliggjort vilka diskurser som finns i vårt material kan 

läsaren i sin tur inspireras till att undersöka vilka diskurser kring kultur som är rådande i hens 

förskolevärld. Genom det här resonemanget menar vi att studiens syfte har uppnåtts.  

7.1 Svagheter och styrkor 

I de verksamhetsplaner vi studerat har studiens centrala begrepp, kultur och kulturarv förekommit 

på ett varierat sätt. I vissa har begreppen förekommit flitigt medan det i andra ekat tomt. Det här är 

något som vi försökt att tydliggöra i resultatet men det finns självklart en viss problematik då vi 

använt oss mer av vissa verksamhetsplaner än andra. En annan aspekt är att vi har valt ut de citat 

som vi anser hänger samman med våra begrepp och därmed varit med i reproduktionen av 

begreppen samt påverkat med hjälp av vår förförståelse. Under studiens gång har vi varit två om att 

analysera, reflektera samt formulera vårt material. En fördel med det kan vara att vi haft två 

perspektiv och ingångar på ämnet.  

   En problematik som verksamhetsplanerna delar med läroplanen är deras tolkningsbarhet. Utifrån 

vår metod diskursanalys har vi dock valt att se styrkan i det tolkningsbara då metoden som sådan 

undersöker språket och det underförstådda. Därmed är tolkningsbarheten det centrala i vår studie. 

Vi ser dock nödvändigheten i att problematisera vår roll då den “sanning” vi presenterar är en 

sanning. Vi är en del av de diskurser vi undersöker och därmed blir “sanningen” alltid en diskursiv 

konstruktion (Winther Jørgensen & Phillips 2012, s. 56). 

7.2. Två olika diskurser 

I studien har vi funnit två diskursiva representationer som vi anser visar på hur kultur och kulturarv 

konstrueras i vår empiri. De har presenterats som två teman, “Barn som kulturbärare i en nationell 

diskurs” samt “Barn som kulturskapare i en estetisk diskurs”. Det första temat har ett betydlig större 

textomfång än det andra temat. Denna skillnad menar vi beror på att det existerar en hegemonisk 

kamp inom det första temat “Barn som kulturbärare i en nationell diskurs”. Vi ser det som att i en 
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ordningsskapande diskurs som det första temat är, uppstår det många representationer som kämpar 

om en hegemonisk position. I synliggörandet av representationerna har omfånget därmed blivit 

större. En annan anledning kan vara att begreppet kulturarv tydligare kan kopplas samman med en 

nationell diskurs och därför bidragit till att detta tema blivit mer omfattande. Att det andra temat är 

mindre kan bero på att en estetisk kulturdiskurs inte bär på samma slags normer kopplade till 

bakgrund, nationalitet och identitet. 

7.2.1. Barn med kultur 

I det första temat har vi sett hur kulturbegreppet sammanlänkas med begrepp så som “olikheter”, 

“mångfald”, “bakgrund” och “språk” vilket blir bidragande till hur “barn som kulturbärare” 

konstrueras. En bild av Sverige som en homogen nation har framkommit i vår empiri när kulturell 

mångfald beskrivs som en “ny” företeelse. Vi har med stöd i tidigare forskning visat på att så inte är 

fallet (se Bydler 2015, s. 95). När kulturarv nämns i vår empiri har ett gemensamt mönster varit att 

kulturarvet beskrivs som något statiskt och avgränsat. “Ett kulturarv” och det “egna kulturarvet” är 

de formuleringar som används vilket styrks av Engmans resonemang där han framhäver hur det i 

kulturarvspolitik i Sverige oftast talas i dessa termer (Engman 2011, s. 14).  

   Utifrån vår socialkonstruktionistiska ansats där språket ses som skapare av vår verklighet kan vi 

se hur formuleringar som “ett kulturarv” och “det egna kulturarvet” kan vara identitetsskapande för 

barn då ett kulturarv i det här fallet åsyftar ett svenskt kulturarv.  I och med den formuleringen 

skapas ett “vi och dem” där kulturarvet framhävs som det svenska samhällets kulturarv. Där kan vi 

se hur en gemensam identitet växer fram kring ett kulturarv och i det kan man ställa sig frågande till 

vilka som inkluderas i den gemensamma identiteten. Istället behöver kulturarvet vara 

förhandlingsbart precis som Runblom uttrycker det (Runblom 2006, s. 20). Att vi reflekterar över 

kulturarvet i verksamheten gör att vi ser det som förhandlingsbart. 

   Att formulera sig som om det bara fanns ett kulturarv uppvisar även ett oproblematiskt och 

oreflekterat förhållningssätt till kultur och kulturarv vilket gör att begreppen får en onyanserad 

innebörd. Det nämns aldrig att språket skapar vår verklighet och en reflektion kring vad innebörden 

i begreppen står för konkretiseras inte. Begreppen kan med andra ord ses som “stora sanningar”. 

Det här kan kopplas samman med von Brömssen som menar att kultur och identitet ofta nämns 

oreflekterat såväl i läroplanen som i samhällsdebatten (Von Brömssen 2006, s. 42). En kulturbärare 

kan ses som en subjektsposition där identiteten ständigt interpelleras med begrepp så som olikhet, 

annorlundahet och där fokus på livsbakgrund blir central för konstruerandet av identiteten. I 

kontrast till en kulturskapare som kan ses som en subjektsposition där identiteten istället 

interpelleras med begrepp som kreativitet och frihet och där livsbakgrund inte står i fokus. Vi har i 

studien urskilt gemensamma mönster för de traditioner som verksamheterna väljer att skriva ut. Då 
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traditioner ses som en del av ett kulturarv blir det även där tydligt att konstruerandet av kultur 

bygger på en nationell diskurs. Vi har analyserat läroplanen och funnit att den i sig inte beskriver de 

traditioner som kulturarvet åsyftar. Då traditionerna specifikt framskrivits i några av de 

verksamhetsplaner som vi studerat visar det på att det tycks finnas en underliggande föreställning 

om vilka traditioner som ska firas. Även det här kan kopplas samman med den nationella diskursens 

konstruktion av kultur och kulturarv.  

   I diskursen “barn som kulturbärare” framkommer det att kultur framställs som ett objekt vi kan 

studera och ha förståelse för. Denna objektifiering sker när kultur kopplas samman med 

meningsfulla begrepp såsom förståelse, höga krav och tolerans. Om förskolans värdegrund grundar 

sig i att “vi” ska ha tolerans för “andra” kulturer bidrar det till ett generaliserande, ett särskiljande 

samt skapar ett ojämlikt maktförhållande mellan “vi och dem”. Tornberg menar att det här 

resonemanget bygger på just ett generaliserande av kulturer (Tornberg 2000, s. 64-65). Även 

Mahmood tar upp denna problematik och menar att när det ställs höga krav på oss att förstå 

innebörden i en kulturell mångfald gör vi det indirekt till ett problem (Mahmood 2007, s. 15). Därav 

bär kultur i den nationella diskursen på en inbyggd problematik.  

   Ett annat resultat som framkommit är att positionerna “barn med utländsk bakgrund” och “barn 

med annat modersmål än svenska” blir representativt för "barn som kulturbärare i en nationell 

diskurs". I det skapas även en kollektiv identitet vilket konstruerar vissa föreställningar om barn i 

förskolan och suddar ut de skillnader som kan finnas inom gruppen. Vi har genom diskursanalys 

synliggjort hur barn inom det första temat blir till bärare av kultur då de aldrig nämns att de själva 

är med och skapar kultur i varken förskolans läroplan eller de verksamhetsplaner vi undersökt.  

   I de verksamhetsplaner vi studerat har även en interkulturell diskurs skrivits fram i förhållande till 

kultur. Interkulturalitet har i vår empiri framstått som något som inte riktigt fått fäste i den praktiska 

verksamheten men där begreppet omskrivs nämns det i samband med “flerspråkighet”, “andra 

språk” och “modersmål”. Den här kopplingen kan som vi ser det bero på att begreppet 

interkulturalitet uppkommit ur den nationella diskursens vilja att verka gränsöverskridande, men 

faktum kvarstår att för att verka gränsöverskridande behöver vi först veta vilka gränser som finns. I 

verksamhetsplanerna kan vi se hur dessa gränser skapas genom termer så som “flerspråkighet”, 

“andra språk” och “modersmål” och kan därmed ses som nationsbundna. 

   I det andra temat “Barn som kulturskapare i en estetisk diskurs” har vi sett hur barn tillskrivs 

positionen kulturskapare. Det här sker när formuleringar såsom “barn som skapare av egna uttryck” 

och “kultur av barn” framskrivs i vår empiri. Identiteten “barn som kulturskapare” bär på en makt 

att själv skapa och bruka kultur. Den estetiska kulturen kan ge barnen möjlighet att uttrycka sin 

identitet genom skapande snarare än att vara identitetsskapande som i den nationella diskursen. 
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I vårt resultat för den estetiska diskursen kombineras kultur samman med “kulturupplevelser”, 

“kulturliv” "kulturutbud” och “kulturpartner” vilket gör att begreppet uppfattas som tillgängligt, 

nyskapande och vardagsförankrat. I verksamhetsplanerna formuleras det även i större utsträckning 

kring det estetiska kulturbegreppet. En orsak till det skulle kunna vara att det estetiska uttryckssättet 

ses som en grundsten i den praktiska förskoleverksamheten. Bild, musik och dans kan ses som 

uttryckssätt som barn ständigt arbetar med i förskolan. Det här har vi även visat på kan kopplas 

samman med Tornbergs beskrivning av estetiskt kultur som enklare att synliggöra då den går att ha 

eller inte (Tornberg 2000, s. 63).  

   Den estetiska kulturdiskursen upplevs av oss som mindre komplex vilket även överensstämmer 

med hur förskolorna formulerar sig inom denna diskurs. Det framstår som om förskolorna inte ser 

några svårigheter i att skriva om den estetiska kulturen. Det görs ofta och på liknande sätt i alla 

verksamhetsplaner vilket tyder på en gemensam syn på begreppet. Att den estetiska diskursen inte 

framstår som lika komplex som den nationella kan kopplas samman med vår tidigare diskussion där 

vi problematiserar de normativa synsätt som kultur i den nationella diskursen bär på. Vi kan känna 

igen oss i problematiken i att inte kunna formulera sig på ett inkluderande sätt inom den nationella 

kulturdiskursen. Vi menar att det beror på att den nationella diskursen i sig är exkluderande då den i 

grunden bygger på ett särskiljande av olika kulturer och identiteter. Därav ser vi svårigheter i att 

tala om kultur utifrån en nationell diskurs då vi alltid kommer att exkludera någon eller några när vi 

talar i termer av “vi och dem”. 

   Vi har i vårt resultat synliggjort en skillnad i förskolans kulturuppdrag och visat på hur kultur och 

kulturarv konstrueras diskursivt. Dels handlar uppdraget om att överföra ett kulturarv, dels handlar 

uppdraget om att utveckla barns eget kulturskapande. Ett överförande kan ses som 

ordningsskapande då det finns en klar bild av vad som ska överföras och det presenteras som 

avgränsat och färdigformulerat. Ett eget skapande blir istället synonymt med frihet och kreativitet. 

Här kan barnens identitet glida in och ut ur olika positioner samt skapa och bruka kultur i en 

föränderlig process. Barns identitet vad gäller familj, olikhet, bakgrund och mångfald är inte i fokus 

för den estetiska diskursen. 

   Avslutningsvis kan vi konstatera att kulturbegreppet rymmer många olika meningar men att två av 

dem utmärker sig som större teman. Den estetiska kulturdiskursen och den nationella 

kulturdiskursen. De olika diskurserna skapar i sig olika möjligheter för barn och deras 

identitetsskapande. I vår studie har det framkommit en ambivalens kring begreppet kultur och hur 

det ska användas. Bauman menar dock att en ambivalens kring kulturbegreppet är nödvändig då 

begreppets innebörd består av lika delar skapande och kreativitet som ordning och tradition. 

Bauman menar att denna växelverkan är vad som utgör kultur och ett försök att skapa en slutgiltig 

ordning inte går då kultur är i en ständig förändringsprocess i förhållande till sig själv och andra 
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(Bauman 1999b se Tornberg 2000, s. 60-61). Utifrån ett diskursanalytiskt perspektiv kan inte målet 

vara att fastställa vad kultur är då olika diskurser ständigt kommer att göra anspråk på den 

slutgiltiga definitionen. Med det sagt menar vi att begreppets innebörd därför behöver vara 

förhandlingsbart. Vi måste se över hur vi i texter formulerar oss så att vi inte hamnar i normativa 

skrivningar. Att skriva fram och synliggöra att kultur och kulturarv är något föränderligt och 

kontextberoende kan vara ett steg mot att inkludera alla. 

   Vi menar att vi i förskolan behöver reflektera över hur vi i tal och skrift konstruerar barn med 

kultur. Det är av vikt att barn i alla kulturdiskurser, däribland de i studien identifierade “barn som 

kulturskapare” och “barn som kulturbärare”, har makt att själva vara delaktiga i skapandet av kultur. 

7.3. Förslag till vidare forskning 

Forskning kring hur kultur och kulturarv konstrueras i den praktiska förskoleverksamheten behövs 

för att se hur diskurser skapas där och då. Det här skulle exempelvis kunna ske med liknande 

frågeställningar som i den här studien men med utgångspunkt i pedagogernas grundantaganden 

kring kultur och kulturarv. Studier skulle även kunna göras i förhållande till hur andra länder arbetar 

med kultur i förskolan för att kunna göra en jämförande studie. 
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