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Abstrakt  

Syftet med denna studie är att synliggöra och problematisera hur arbetslag i 

mångkulturella förskolegrupper i sitt tal konstruerar interkulturalitet. Studien vilar på 

det socialkonstruktionistiska perspektivet som innebär att kunskaper konstrueras i 

gemenskap. I studien används kvalitativ metod och för att kunna besvara studiens syfte 

och frågor tillämpas i fokusgrupper för att synliggöra deltagarnas konstruktioner kring 

interkulturalitet. De insamlade diskussionsmaterialet analyseras med inspiration av 

innehållsanalys och diskursanalys. Konstruktionerna i sin helhet visade överlappning i 

de centrala begreppen i studien där interkulturalitet i relation till mångfald och 

mångkultur är förknippade med etnisk tillhörighet, olika kultur och landets traditioner. 

I relation till tidigare forskning och bakgrund kunde vi se ett glapp och att det finns en 

komplexitet kring interkulturalitet och komplexiteten kan vara i hur begreppet 

konstruerades eftersom det finns generella uppfattningar av de olika begreppens 

betydelser. Slutsatsen visar på komplexitet med rådande normer och föreställningar 

som finns i verksamheten och vilket rådande kulturarv som deltagarna anser ska föras 

vidare när deltagarna samtalade kring de centrala begreppen i studien i relation till 

interkulturalitet i de mångkulturella förskolegrupperna.  

Centrala begrepp 

Interkulturalitet, Mångfald, Mångkulturalitet och Social konstruktion 



Förord 

Under denna studietid har vi fått möjlighet att möta många olika underbara människor 

som har gett oss möjligheten att utvecklas i vår profession och förbereda oss inför vår 

kommande yrkesroll. För att visa vår tacksamhet vill vi först och främst börja med att 

tacka vår handledare Susanne Westman som under denna process har stått ut med alla 

våra frågor samt för hennes engagemang och stöd.  Vi vill även tacka alla underbara 

personer som har sträckt ut en hjälpande hand och ställt upp för oss i detta 

examensarbete samt ge ett extra stort tack till våra familjer och vänner som under hela 

vår studietid har stått ut med oss i denna berg och dalbana av känslomässiga tillstånd 

och gnäll. TACK! 
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1 Inledning 

Förskolan är en institution i den bemärkelsen att det finns ett samhällsuppdrag att 

förmedla och den ska verka för att överföra värden, kunskaper och normer. För att 

kunna skapa bra förutsättningar för barnen bör likheter och olikheter lyftas fram för att 

grundlägga en tolerans inför varandras kulturella bakgrund (Bozarslan, 2001). För att 

kunna ge barnen de bästa förutsättningarna behöver pedagogerna reflektera över vad 

kulturarvet innebär och vad som ska föras vidare. Genom reflektion i arbetslaget 

identifieras komplexiteten i begreppen mångkultur och interkulturellt arbetssätt. 

Tidigare forskning kring mångkultur i förskolan visar på kunskapsluckor mellan 

läroplanen och hur verksamheten arbetar ur det mångkulturella perspektivet. Detta 

belyser bland annat Vuorinen, Sandberg, Sheridan och Williams (2014) genom att 

framhäva glappet i hur verksamheten ska arbeta med läroplanen ur ett mångkulturellt 

perspektiv. Begreppen interkulturalitet och mångkulturalitet är enligt Lorentz och 

Bergsted (2016) centrala begrepp inom pedagogiken. Interkulturalitet innebär handling, 

aktion och rörelse mellan individer medan mångkulturalitet anger ett tillstånd, en 

situation och en position. 

Det socialkonstruktionistiskta perspektivet som studien vilar på innebär att kunskap är 

socialt och kulturellt konstruerat. Vi människor görs och blir till i relationer i de sociala 

sammanhang vi befinner oss i och det innebär att kunskapen också blir föränderlig i 

olika konstellationer. Vi kommer att synliggöra hur ett interkulturellt arbetssätt 

konstrueras genom att lyfta konstruktionerna runt begreppet. Lunneblad (2013) betonar 

att de finns invecklade spänningar mellan teori och praktik, där teorin beskriver 

uppdraget ur läroplanen medan det praktiska utförandet styrs utifrån normer och 

värderingar. Engdahl och Ärlemalm Hagsér (2015) poängterar att förskolan är en arena 

där människor med olika kulturarv möts. Samtidigt är förskolan en social och kulturell 

mötesplats som ska förbereda barnen för ett liv i ett alltmer internationaliserat samhälle 

(Skolverket, 2016). Frågan som bör ställas är vilka kulturarv som ska överföras och 

belysas från en generation till nästa i samhället. Ett kulturarv laddat med normer och 

värderingar eller ett kulturellt arv som är konstruerat tillsammans? 

Arbetsfördelningen och engagemanget i denna studie har varit ömsesidigt av båda 

parterna, som har varit lika mycket involverade i alla delar av rapporten.   
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2 Syfte 

Syftet är att synliggöra och problematisera hur arbetslag i sitt tal konstruerar 

interkulturalitet. 

Frågeställningar 

Hur talar pedagogerna om arbetet med mångfald, mångkultur och interkulturellt 

arbetssätt? 

Vilka komplexiteter framträder i konstruktionerna av dessa begrepp? 

Hur kan vi förstå betydelsen av normer och föreställningar för hur dessa konstruktioner 

tar form? 
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3 Bakgrund 

Sedan 1970-talet har den svenska förskolan varit en del av samhällets politiska 

intentioner och en mötesplats för människor med olika erfarenheter och bakgrund 

(Lunneblad, 2013). Det är tydligt att samhällsutvecklingen under lång tid har påverkat 

hur skolans värld har förändrats (Lorentz & Bergstedt, 2006). Sverige som ett 

mångkulturellt samhälle kan spåras tillbaka till 1950-talets arbetskraftsinvandring som 

pågick ända fram till 1970-talet (Lunneblad, 2013). Den svenska invandringspolitiken 

växte fram under 1960- och 1970-talen och var en assimilationspolitik som byggde på 

idén att människor som kom till Sverige skulle bli svenskar så fort som möjligt. Tanken 

med assimilationen är att människor anpassar sig till rådande omgivning (Säljö, 2014).  

År 1975 antog Sveriges riksdag nya riktlinjer för invandringspolitiken. Sverige 

lämnade då officiellt assimilationspolitiken för att därefter utgå från en 

integrationspolitik som grundade sig i en strävan efter jämlikhet, valfrihet och 

samverkan. Lunneblad (2013) beskriver hur den nya integrationspolitiken innebar att 

invandrarnas kulturella och språkliga bakgrund erkändes, lyfts fram och stärktes. 

Förändringen innebar även att invandrare inte längre betraktades som en homogen 

grupp utan som en heterogen grupp bestående av människor med individuella behov. 

Integration innebär enligt Bozarslan (2001) att alla har lika värde och lika 

valmöjligheter oavsett etnisk tillhörighet, kön, religion, trosuppfattning, 

funktionshinder eller sexuell läggning. Samhället ska enligt författaren anpassa sina 

resurser till individens olika behov för att göra det möjligt för människor att leva sitt liv 

på sina egna villkor. Skollagens (SFS 2010:800) 4 kap 5§ föreskriver de mänskliga 

rättigheterna, människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla 

människors lika värde och jämställdhet och solidaritet mellan människor. Utbildning 

ska utformas med grundläggande demokratiska värderingar.  

3.1 Den mångkulturella förskolan 

I denna studie belyses mångkultur i relation till den mångkulturella förskolan för att få 

en förståelse för hur interkulturalitet konstrueras. Interkulturalitet beskriver handling 

och interaktion medan mångkulturalitet anger ett tillstånd, en position och situation. 

Som förskollärare innebär det en nära interaktion med barn, arbetskollegor och ett 

samtidigt utförande av samhällsuppdraget (Skolverket, 2016).  Skolverket framhåller 

att det ställs högre krav på förskolan utifrån dagens svenska samhälle med dess 

internationalisering och invånarnas förmåga att kunna leva med och förstå värdet i den 

kulturella mångfalden. Enligt Lunneblad (2009) läggs vikt på förskolans värdegrund i 

Läroplanen för förskolan, Lpfö 98, där kulturell mångfald och ett mångkulturellt 

arbetssätt betonas.  

 

Det svenska samhällets internationalisering ställer höga krav på människors förmåga 
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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. 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. (Skolverket, 2016. s. 4) 

I den mångkulturella förskolan och i det mångkulturella Sverige ses varje unik individ 

som en tillgång (Bozarslan, 2001). För att möjliggöra detta behöver barnen vuxna som 

är tydliga, närvarande och synliga i förskolan. Det ansvar som pedagogerna har i 

förhållande till förskolan som en mångfacetterad mötesplats gör att förskolan blir en 

politisk arena där samhälleliga mål och uppdrag, normer och värden behandlas 

(Engdahl & Ärlemalm-Hagser, 2015). I Skolverket (2016) står det att förskolan ska 

sträva efter att varje barn utvecklar en förståelse för alla människors lika värde 

oberoende av etnisk tillhörighet och social bakgrund. I förskolans uppdrag ingår det att 

utveckla barns förmågor, barns eget kulturskapande samt att överföra ett kulturarv 

bestående av värden, traditioner, historia, språk och kunskaper från generation till 

generation. Förskolan ska enligt lagar och förordningar ge barnen de bästa 

förutsättningarna. Enligt Förenta nationerna (FN, 1989) utnämner Barnkonventionen: 

 

Artikel 2  

1. konventionsstaterna skall respektera och tillförsäkra varje barn inom deras juris-

diktion de rättigheter som anges i denna konvention utan åtskillnad av något slag, 

oavsett barnets eller dess föräldrars eller vårdnadshavares ras, hudfärg, kön, språk, 

religion, politiska eller annan åskådning, nationella, etniska eller sociala ursprung, 

egendom, handikapp, börd eller ställning i övrigt.  (Förenta nationerna, FN, 1989, 

s.14). 

 

En av många faktorer är att migration och globalisering har gjort Sverige till ett 

mångkulturellt samhälle under de senaste decennierna (Bunar, 2014). I förskolan möts 

individer med olika bakgrunder, erfarenheter och kunskaper (Engdahl & Ärlemalm-

Hagser, 2015). I Sverige användes orden mångkulturell och interkulturell i 

pedagogiska sammanhang för första gången under år 1981 men tillämpades då i 

kontext med hemspråk och invandrarundervisning med hänsyn till läroplansmålen i 

relation till dåvarande politik. Mångkulturalitet och interkulturalitet fick en ny 

innebörd år 1983, då mångkulturalitet och interkulturalitet fick ny prägling som 

innebar ett bredare perspektiv som även innefattade den kulturella mångfalden 

(Lorentz & Bergstedt, 2016).  

I det mångkulturella samhället är det av stor vikt att problematisera och analysera 

rådande uppfattningar och värderingar samt vad de är baserade på (Lorentz & 
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Bergstedt, 2016). Det är viktigt att pedagogerna ständigt diskuterar bakgrund och andra 

referensramar kring hur verksamheten arbetar med att synliggöra olikheter och likheter 

som uppstår eftersom pedagogerna möter barn med olika kulturella bakgrunder 

(Bozarslan, 2001). Vidare diskuterar Lunneblad (2013) hur pedagogernas värderingar, 

normer och idéer i sin tur påverkar pedagogernas förhållningssätt. Normer är ett 

begrepp som kan definieras som de sociala förväntningar och regler som pekar ut vissa 

handlingar som rätt eller fel kopplat till värderingar. Normer och värderingar förändras 

också över tid och är situationsbundna (Madsen, 2006). Vidare kan normer enligt 

Madsen delas in i de tre kategorierna faktiska normer, reflexiva normer och 

konventionella normer. De faktiska normerna karaktäriserar omedvetna handlingar och 

människors handlingar utan medveten eftertanke. De reflexiva normerna handlar mer 

om att göra medvetna överväganden och val där handling sker utifrån vad som anses 

vara det bästa alternativet av de olika valmöjligheterna som finns tillhanda. De 

konventionella normerna i sin tur handlar om olika sociala beteenden där vissa 

kollektiva beteenden uppkommer och räknas som acceptabla beteenden.  

Normer innefattar regler och förväntningar (Salmson & Ivarsson, 2015). Normer 

bygger på oskrivna regler och är i många avseenden det som styr människors agerande 

och normerna varierar beroende på samhälle, kulturer och sammanhang (Engdahl & 

Ärlemalm-Hagser, 2015). Normer är inte heller absoluta utan de förändras över tid. 

Vissa normer gäller mer övergripande för samhället medan andra normer gäller för en 

grupp, vilket Salmson och Ivarsson (2015) visar på genom att belysa konsekvensen av 

att normer finns blir att människor sorteras in i olika fack där de antingen ses som 

avvikare och då är utanför normen eller som någon som är inom den angivna normen. 

Enligt Bozarslan (2001) påverkar människosynen också bemötandet av människor och 

den kan skapa hinder i mötet med olika individer då det finns risk att de redan placerats 

i fack med en kollektiv etikett. Då uppnås inte ett möte utifrån individens villkor och 

behov. 

Det normkritiska perspektivet är en viktig del av förskolans demokratiska arbete som 

hjälper till att synliggöra normer och dess konsekvenser, betonar Salmson och Ivarsson 

(2015). Författarna lyfter fram att varje barn ska få möjlighet att utvecklas som 

individer. Normer och förväntningar ska synliggöras och problematiseras för att 

förhindra styrning av barns utveckling. Det handlar inte om ett rätt sätt att arbeta med 

ämnet utan om att öppna upp för flera processer där målet är att ha en verksamhet som 

tillåter alla att vara lika och olika (Salmson & Ivarsson, 2015). Om möjligheten att få 

vara lika eller olika förnekas så riskerar hela individens identitet att förnekas, något 

som Bozarslan (2001) belyser. Arbete med normer i förskolan bidrar därför till att 

barnen får utvecklas som unika individer. Det normkritiska perspektivet kan dock skapa 

svårigheter i att synliggöra vissa delar av arbetet och dess normer och värderingar då 

förskolan styrs på många olika nivåer.  
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I förskolans uppdrag, Skolverket (2016), framgår det att förskolan ska utveckla barns 

inlevelseförmåga och en förståelse för sina medmänniskor och deras eget 

kulturskapande såsom att överföra ett kulturarv med värden, traditioner, historia, språk 

och kunskaper från en generation till nästa. I samvaron utvecklas därmed gemensamma 

kunskaper, värderingar och handlingsmönster som bidrar till en kollektiv identitet 

(Stier, 2004). I denna studie innebär det att det i förskolan uppstår en kollektiv kultur 

då människor är tillsammans under likartade förhållanden och förutsättningar. Enligt 

Qvarsell (2005) är kultur ett komplext begrepp som människor skapar tillsammans och 

som innehåller många processer individer emellan. Kultur är alltså något som skapas 

av människor och kan vara inkluderande eller exkluderande. Stier (2004) framhåller en 

annan aspekt där fokus ligger på att kultur ska ses som en del av ett socialt system som 

består av olika komponenter såsom värden, normer, lagar och regler. Den västerländska 

kulturen omfattas av allt från trosuppfattningar till rättssyn och estetiska 

kulturprodukter som skulpturer och poesi (Sörlin, 2003). Kulturupplevelsen av 

trygghet, samhörighet och identitet stärks på så vis både på individ- och gruppnivå 

(Stier, 2004). 

Kultur som identitet i denna studie innebär en känsla av tillhörighet och att vara unik i 

en grupp eftersom förskolan är ett kollektiv (Acar- Cifci, 2016). Kultur och identitet ur 

ett socialkonstruktionistiskt perspektiv skapas enligt Lahdenperä (2011) i den sociala 

verkligheten. Kommunikation är en del av det socialkonstruktionistiska perspektivet 

och enligt Stensmo (2007) är kommunikation nödvändig för att människor ska kunna 

nå fram till och förstå varandra. Författaren belyser olika kommunikationsformer såsom 

kroppsspråk där känslor kan signaleras genom gester, tecken, bildspråk för att 

förtydliga det som eventuellt ska kommuniceras och talspråk för att ge möjlighet att 

sätta ord på olika budskap. Stensmo beskriver människan som en kulturvarelse med 

känslor, tankar och handlingar som präglas av det sammanhang och kontext som 

individen involveras i. Författaren belyser också att lärandeprocessen reproducerar 

kulturen generation efter generation. Identitet är enligt Lorentz och Bergstedt (2016) en 

viktig del i det interkulturella perspektivet som innebär att kulturella processer skapar 

en identifikation. Inom förskolan och utbildningssystemet är det, enligt Lunneblad 

(2009), viktigt att integration skapas så att människor med olika bakgrunder möts och 

får möjligheten att lära känna varandra. Integration är pågående processer och relationer 

mellan olika grupper av människor och processerna skapar i slutändan vårt samhälle. 

Förskolan är en plats där det ständigt pågår en integrationsprocess med involvering av 

personal, barn och föräldrar (Bozarslan, 2011). Författaren poängterar också att 

integration handlar om att våga ifrågasätta och förändra attityder för att uppnå ett 

samhälle där alla får vara med på sina egna villkor utifrån sina behov. Det handlar om 

att få vara olika men fortfarande ha lika värde.     
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3.2 Interkulturellt förhållningssätt i den mångkulturella 

förskolan  

Samhällsutvecklingen har stor betydelse för vad som händer i förskolans värld. År 1974 

kunde man för första gången ta del av ordet interkulturell i pedagogiska sammanhang i 

rekommendationer från FN, poängterar Lorentz och Bergstedt (2016). Författarna 

belyser att interkulturalitet i sammanhanget innebar att man skulle öka sina 

ansträngningar i att utveckla och förmedla ett internationellt och interkulturellt synsätt 

på alla stadier och i alla former av utbildning.  I början av 1990-talet infördes begreppet 

interkulturell pedagogik som omfattade interkulturellt lärande, interkulturell 

kommunikation, mångkulturell utbildning, interkulturell undervisning, mångkulturell 

skolutveckling och interkulturell pedagogisk undervisning (Lorentz & Bergstedt, 

2016). Det interkulturella perspektivet inom pedagogiken skapar enligt författarna en 

förändring via pedagogernas handling, lärandeprocesser som påverkar den social 

interaktionen, interkulturell kommunikation och det interkulturella lärandet. 

Pedagogernas situation i den mångkulturella förskolan har förändrats under tidens 

gång. Undervisningen handlar inte längre enbart om att förmedla och lära ut färdiga 

kunskaper utan om att vara aktiv i olika slags informations- och lärandeprocesser, 

betonar Lorentz och Bergstedt. Inom den interkulturella pedagogiken måste den 

konkreta undervisningen inkludera analys av begreppen kunskapskonstruktion, 

kunskapens reproduktion, gruppers inkludering och exkludering i förskolan och 

samhället samt en bearbetning av attityder och fördomar samt innefatta diskussioner 

om på rättvisa och jämlikhet (Lorentz & Bergstedt, 2016). Förskolan ska arbeta i 

förebyggande syfte och förhindra att barn utsätts för diskriminering, vilket beskrivs i 

diskrimineringslagens: 

 

Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika 

rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, 

etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell 

läggning eller ålder. (Diskrimineringslagen, SFS 2014:958, 1 kap 1§).   

1. direkt diskriminering: att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon 

annan behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation, om 

missgynnandet har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell 

läggning eller ålder, (Diskrimineringslagen, SFS 2016:828, 1 kap 4§) 

 

Ur ett interkulturellt perspektiv lyfter Lunneblad (2013) fram ett arbetssätt för att skapa 

gränsöverskridande ömsesidighet och respekt för en fredlig samexistens. Lunneblad 

belyser att interkulturalitet och mångkulturalitet är begrepp som ligger nära varandra. 

Skillnaden mellan dem är att interkulturalitet beskriver handling och interaktion medan 

mångkulturalitet anger ett tillstånd, en situation och en position framhåller Lorentz och 
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Bergstedt (2016). Enligt Roth (1998) handlar interkulturalitet om relationer mellan 

olika kulturella perspektiv och kunskaper som uppstår när människor samverkar med 

varandra utifrån ömsesidiga dialoger. Ett interkulturellt lärande framhäver bland annat 

mångkulturell utbildning som beaktande av mångfald och bidrar därmed till att 

motverka likhetstänkande. Det interkulturella synsättet kan, enligt Lorentz och 

Bergsted (2016), innebära en medvetenhet om att kunskap och lärande måste 

synliggöras från flera kunskaps- och didaktiska dimensioner med utgångspunkt i 

barnens erfarenheter. Enligt författarna involveras ömsesidig nyfikenhet, ökad 

förståelse för egna och andras kunskapssyn, tankesätt, värdegrunder, levnadsformer 

och maktbefogenheters i ett interkulturellt förhållningssätt. Interaktion och 

kommunikation mellan olika individer kännetecknas av ett interkulturellt lärande och 

med interkulturalitet uppnås en inkludering av hela området av kulturmöten, 

mångkultur och likheter (Lorentz & Bergstedt, 2016). I förskolan möts många olika 

individer och det är därför av stor vikt att synliggöra egna och andras föreställningar 

om kultur och allas olika förutsättningar med de normer och värderingar som involveras 

i verksamheten (Bozarslan, 2001).   
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4 Teoretisk utgångspunkt 

Arbetet inom förskolan kan innebära att olika individer möts och det sker ett ständigt 

utbyte och samspel mellan människor. För att få en uppfattning om hur arbetslag inom 

mångkulturella förskolor konstruerar ett interkulturellt arbetssätt i gemenskap utgår 

studien från det socialkonstruktionistiska perspektivet. Språk och diskursens makt 

kommer att lyftas eftersom det påverkar hur människor formas och blir till i interaktion 

med varandra. 

4.1 Socialkonstruktionistiskt perspektiv   

Ett socialkonstruktionistiskt perspektiv innebär enligt Dahlberg, Moss och Pence 

(2014) att kunskap är socialt och kulturellt konstruerad och består av mänskliga aktörer. 

Författarna belyser att kunskapen konstrueras av personer i ett samarbete och att sociala 

processer inte existerar ensamma utan uppkommer tillsammans genom aktiv 

interaktion och delaktighet. Det socialkonstruktionistiska perspektivet innebär som 

beskrivet att allt är socialt konstruerat och framhäver inom förskoleverksamheten 

relationer som sker mellan barnen, mellan barn och samhället och mellan barn och 

pedagoger (Eidevald, 2013). Eidevald belyser också vikten av att samspel mellan 

människor och omgivning byggs i relation till varandra och att människors erfarenheter 

konstrueras tillsammans med omvärlden.  

Tanken med socialkonstruktionismen, enligt Allwood och Eriksson (2010), är att lyfta 

fram konstruktionernas koppling till människors föreställningar för att få insyn i 

verkligheten där våra åsikter, roller och beteenden påverkar hur vi förstår fenomen som 

anses självklara för individerna. Inom socialkonstruktionismen har Berger och 

Luckmann (1996) tankar varit startpunkten. Enligt Berger och Luckmann uppfattar och 

formar individen sin sociala verklighet i olika sociala samspel. Ett konstruktionistisk 

förhållningssätt i förskolan innebär förmågan att kunna se allt som involveras i den 

dagliga verksamheten såsom miljöns betydelse, pedagogernas förhållningssätt 

gentemot barnen, verksamheten som föränderlig plats och medvetenhet och 

omedvetenhet hos pedagogerna (Lenz Taguchi, 2013). Författaren hänvisar till att 

socialkonstruktionism innefattar olika sociala processer som människor tillsammans 

konstruerar genom en förståelse, föreställningar, idéer och sanningar om omvärlden. 

Som pedagoger inom det socialkonstruktionistiska perspektivet innebär det förmågan 

att öppna upp för både risker och möjligheter eftersom alla individer är delaktiga i olika 

samhällsaspekter där det individuella handlandet påverkar kollektiva föreställningar 

(Lenz Taguchi, 2013). 
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4.2 Språket och diskursens makt  

I ett socialkonstruktionistiskt perspektiv är språket viktigt för det mänskliga samhället 

(Berger & Luckmann (1996). Författarna hävdar att människor delar med sig 

erfarenheter och upplevelser till sina medmänniskor med hjälp av språket. Det är också 

viktigt att förstå språket för att kunna förstå den vardagliga verkligheten. Berger och 

Luckmann betonar att språk bevarar och för vidare olika erfarenheter i generationer. 

Människor utvecklas genom ett samspel och inom specifika kulturella och sociala 

sammanhang (Berger & Luckmann, 1996). Redan vid födelseögonblicket involveras 

människor i den biologiska tillvaron där människans utveckling påverkas av socialt 

bestämda situationer. Den språkliga vändningen inom samhällsvetenskaperna 

utvecklades under 1950-, 1960- och 70-talen (Allwood & Eriksson, 2010). Författarna 

beskriver att begreppet språklig vändning idag förknippas med diskussionerna om 

vetenskapsfilosofi och metoder inom samhällsvetenskap och humaniora där språkets 

betydelse ligger i fokus. Enligt Stier (2004) är språket en del av kulturen och människor 

tillgodogör sig språket i det vardagliga samspelet med andra. Det vardagliga samspelet 

visar oss hur språket inrymmer två olika sidor, språkets innebörd och hur språket 

uttrycks. Innebörden av språket grundar sig inte enbart på ord, satser eller texters 

betydelser utan involverar också hur, var och när språkets uttrycks och används. Språket 

är en spegelbild av kulturen eftersom kultur förstås och ges mening med hjälp av 

språket (Stier, 2004).  

Diskurs är ett begrepp med flera olika betydelser inom olika traditioner, hävdar Alwood 

och Eriksson (2010), och det gäller att vara uppmärksam på hur olika författare talar 

om diskurs. Begreppet diskurs har ursprung från lingvistiken som säger att en språklig 

enhet är större än enstaka ord och meningar (Alwood & Eriksson, 2010). Författarna 

hävdar vidare att diskursen påverkar hur fenomen kommuniceras d.v.s. vad och hur vi 

talar påverkas av förväntningar och de sociala uppsättningarna (Alwood & Eriksson, 

2010). Diskursen ingår enligt författarna i en maktaspekt.   

Alla människor bär på en medveten och omedveten makt och i det moderna samhället 

har makt blivit mer mångskiftande och allomfattande (Dahlberg et al., 2014). Var och 

en berörs av makt och utövar makt i någon form, vi styr och blir styrda. Den disciplinära 

makten förtrycker inte men den påtvingar alla en överensstämmelse. Den normaliserar 

och formar individen efter en viss rådande norm. Aspekter av makt är centrala beroende 

av vem eller vilka som har tillträde till den tolkning som anses vara den rätta (Von 

Brömssen, 2006). Författaren betonar att identiteter inte är frikopplade från politiska 

maktdiskurser utan synen och uppfattningar om olika identiteter har sin utgång i 

politiska beslut. Maktrelationer definieras genom diskursen och människor är fångade 

i sina egna diskurser (Alwood & Eriksson, 2010). De belyser också att maktdiskurser 

har ett strukturellt system som innefattar underordnade positioner som till exempel 
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diskursen inom det vetenskapliga samhället, som har företräde att definiera vad som är 

vetenskap. Diskurs kan fungera som ett teoretiskt verktyg inom sociologiska studier av 

maktförhållande (Alwood & Eriksson, 2010).   
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5 Metod 

I följande avsnitt redogörs olika metodologiska överväganden ur ett 

socialkonstruktionistiskt perspektiv såsom design av studien och metod, kvalitativ 

metod, fokusgrupp, urval av fokusgrupp, gruppledarens funktion, forskningsetiska 

riktlinjer och etiska övervägande, genomförandet av insamlandet av 

diskussionsmaterial, tillförlitlighet i studien samt tolkning och analys. 

5.1 Design av studien och metod 

Denna studie baseras på en kvalitativ metod. Vi har valt att benämna produkten av 

datainsamling för diskussionsmaterial eftersom studien vilar på det 

socialkonstruktionistiska perspektivet där kunskap konstrueras tillsammans i grupper 

och rekonstrueras i olika konstellationer. Kvalitativ metod används enligt Bryman 

(2011) för att undersöka relationen mellan teori och forskning. Det innebär att studien 

lutar sig mot en abduktiv ansats, där teorin används som stöd för att kunna dra slutsatser 

av diskussionsmaterialet.  

Backman, Gardelli, Gardelli och Persson (2012) framhåller att datainsamling är en 

viktig del av det vetenskapliga arbetet. Författarna betonar att det finns flera olika sätt 

att samla information på och metoderna skiljer sig åt beroende på ämnesområdet som 

ska undersökas. Ahrne och Svensson (2015) poängterar att teori och analysmaterial är 

under interaktion med varandra och benämns som abduktion. Abduktiv metod används 

i växelverkan med inslag av deduktiv och induktiv ansats för att kunna dra slutsatser av 

diskussionsmaterialet. Enligt Backman et al. (2012) används kvalitativ forskning vid 

intresse av att ta reda på hur något är och vilka egenskaper något har. I det 

socialkonstruktionistiska perspektivet läggs tonvikten på att människor blir till eller 

görs i olika möten i rådande praktiker och diskurser (Nordin Hultman, 2004). Utifrån 

studiens syfte och den teoretiska utgångspunkt vi valt blir därför fokusgrupper en 

lämplig metod för materialinsamlingen.   

5.2 Fokusgrupp 

I och med att makten och språket har stor betydelse inom det socialkonstruktionistiska 

perspektivet är det av stor vikt att välja en metod som kan involvera många olika 

perspektiv. Metod med utgångspunkt i fokusgrupp används enligt Ahrne och Svensson 

(2015) för att utforska hur människor tänker om och talar om ett särskilt ämne. Fördelen 

med att använda fokusgrupper som metod är att många olika perspektiv kan träda fram 

när deltagarna under samtalen konstruerar kunskaper under diskussionens gång, vilket 

Ahrne och Svensson poängterar genom att beskriva hur samspel i fokusgrupperna kan 

bygga upp nya kunskaper. Målgruppen i den här studien är pedagoger i förskolan. 

Kitzinger (1994) belyser att fokusgruppen består av gruppdiskussioner och är till för att 

få reda på människors åsikter och för att uppnå fler perspektiv från flera deltagare i 
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studien.  I denna typ av undersökningsmetod kan människor utifrån sina egna 

referensramar få en förståelse för sina erfarenheter vid interaktionen med andra i 

gruppen och olika erfarenheter kan ändras, bekräftas, förstärkas eller bestridas (Ahrne 

& Svensson, 2015). I fokusgrupper baseras deltagarnas kunskap på kollektiva och 

gemensamma erfarenheter där de möts för att diskutera olika aspekter av ett ämne eller 

tema. I vår studie användes olika teman att samtala kring och de formulerades som 

uppmaningar att berätta kring hur verksamheten bygger upp mångkulturalitet och det 

interkulturella arbetssättet och vad det innebär för deras verksamhet (se bilaga 1), vilket 

återkommer under genomförandet nedan. Brainstorming och idégenerering 

(problemlösning) uppnås och ger en utförlig utforskning av nya kunskaper och redan 

befästa gamla kunskaper, poängterar Ahrne och Svensson.  Diskussionerna kan 

synliggöra hur ny kunskap byggs upp i samspel mellan gruppdeltagarna, belyser Ahrne 

och Svensson (2015). Författarna poängterar att fördelen med denna typ av 

materialinsamling är att fokusgruppens diskussioner tillåter forskaren att tillhandahålla 

olika perspektiv. Fokusgruppen lämnar samtidigt utrymme för gruppdeltagarna att 

uttrycka sig och få en förståelse såväl sina egna och som för andras åsikter. 

5.3 Urval  

Kitzinger (1994) hävdar att det kan vara fördel att välja deltagare som redan känner 

eller befinner sig i ett sammanhang med varandra för att skapa en naturlig diskussion 

deltagarna emellan och att deltagarna därmed kan utmana varandra till samtal. I relation 

till studiens syfte, där vi vill ta reda på hur arbetslag i mångkulturella förskolegrupper 

i sitt tal konstruerar interkulturalitet, deltog därför sju pedagoger från tre olika arbetslag 

och två olika förskolor i en kommun i Norrbotten i studien. Med benämningen 

pedagoger avses barnskötare och förskollärare som i resultatet kommer att benämnas 

som deltagare. 

5.4 Genomförande 

Studien inleddes med att vi tog personlig kontakt med förskolechefen på två förskolor 

via telefon. Förskolecheferna informerades muntligt angående studiens objekt samt 

information och villkor för studien. Vi tog därefter kontakt med pedagogerna på 

respektive förskola och informerade om studien.  Den ena gruppledaren delade 

personligen ut det informerade samtycket till pedagogerna, vilket sedan samlades in 

innan fokusgruppsdisskussionerna började. Vid första diskussionstillfället deltog två 

gruppledare. Vid det andra och tredje diskussionstillfället deltog en gruppledare.  

Gruppledaren i fokusgruppen har stor betydelse och kan medvetet eller omedvetet 

påverka utfallet (Ahrne & Svensson, 2015). I relation till det socialkonstruktionistiska 

perspektivet som studien baseras på är gruppens konstruktion kärnpunkten. Vi inte är 

styrda av en specifik föreställning eller diskurs utan vi görs till i ett nätverk av diskurser 
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och praktiker som ibland går parallellt med varandra eller kompletterar varandra eller 

till och med är motstridiga med varandra belyser Nordin Hultman (2004).  

Trots att deltagarna kan påverkas av varandra så anser Ahrne och Svensson (2015) att 

gruppledaren ska ha förmågan att skapa ett tillåtande och ett icke- dömande klimat. Att 

lyssna, lära och leda framhålls som de viktigaste färdigheterna eftersom gruppledaren 

ska uppmuntra och vägleda deltagarna att börja samtala med varandra och att dela med 

sig av sina åsikter och erfarenheter. För att behålla gruppens entusiasm ska 

gruppledaren även visa respekt och nyfikenhet för deltagarna (Ahrne & Svensson, 

2015). Under diskussionerna är det även viktigt att gruppledaren gör klart för deltagarna 

att det är de själva som är experterna och inte gruppledaren eftersom gruppen är källan 

till informationen. Vidare hävdar författarna att gruppledaren ska vara medveten om 

kunskapen som ska genereras ur forskningsprojektet trots att forskaren inte är experten 

kring ämnet. För att kunna utveckla frågor måste gruppledaren vara väl insatt i studien. 

Under diskussionen bör gruppledaren visa intentionen att ställa frågor till gruppen som 

helhet och inte till enskilda individer för att uppmuntra deltagarna att tala fritt samt 

engagerar alla deltagarna att i diskussionen (Ahrne & Svensson, 2015). 

Vi som genomförde undersökningen var gruppledare i fokusgrupperna. 

Fokusgrupperna inleddes av gruppledaren som presenterades sig för deltagarna och 

informerade dem om hur diskussionerna skulle gå till, vilket Ahrne och Svensson anser 

vara viktigt för att deltagarna ska veta vad som förväntas under samtalen. Efteråt 

tillfrågades deltagarna om tillåtelse att spela in ljud och föra anteckningar. Valet av 

ljudinspelning gjordes för att det ger tillgång till materialet i efterhand som vi kan ta 

del av genom att lyssna och reflektera över saker som kan vara svårt att få med vid 

anteckning (Bjørndal, 2005). Utöver ljudinspelningarna gjordes anteckningar över vad 

som konstruerades under diskussionen som ostrukturerad form. 

Inför alla gruppdiskussioner informerades deltagarna om att det inte finns några rätt 

eller fel i deras svar och att deras kunskaper är viktiga och värdefulla för studien. Detta 

belyser Ahrne och Svensson (2015) genom att framhålla vikten av att klargöra för 

deltagarna att de är på plats för att deras kunskaper är värdefulla och att de har något 

gemensamt som är av värde att diskutera. Gruppledaren tydliggjorde för deltagarna att 

det som sägs inom gruppen är konfidentiellt och inte förs vidare utanför gruppen (Ahrne 

& Svensson, 2015). Gruppledaren inledde diskussionen genom att uppmana deltagarna 

att berätta och reflektera kring vad begreppen mångkultur, mångfald, kultur och 

interkulturalitet kan innebära för deras verksamhet. För att inte styra gruppen och för 

att uppnå en avslappnad atmosfär användes berättarfrågor i form av uppmaningar att 

berätta om hur deltagarna konstruerar det interkulturella arbetssättet i deras verksamhet 

(se Bilaga 1). Spontana följdfrågor ställdes för att hålla samtalen levande och hjälpa 

deltagarna att komma vidare i diskussionen. Det frågorna som ställdes var: Hur ser ni 

på det? Vad är det för kulturarv vi ska föra vidare? Det var intressant det du sa tidigare 
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om att det alltid har varit så i förskolekulturen, att man lyfter högtider, är det det kultur 

står för och hur skapar ni då samsyn när ni samtalar kring ämnet? 

På grund av svårigheter att få tag på deltagare till studien valde vi att avgränsa 

fokusgrupperna utifrån antalet pedagoger som hade möjlighet att delta. Efter samtalet 

påbörjats kom ytterligare en förskollärare in. Samtalet pågick i 19 minuter. I den andra 

fokusgruppen deltog två förskollärare och samtalet pågick under nio minuter. I den 

tredje fokusgruppen deltog två förskollärare och samtalet pågick under 24 minuter. Alla 

samtal avslutades med att gruppledaren frågade deltagarna om de hade något att 

tillägga. Ljudinspelningar och anteckningar transkriberades därefter. 

5.5 Forskningsetiska riktlinjer och etiska övervägande 

Vid insamling av diskussionsmaterialet kommer vi i nära kontakt med människor och 

miljöer inom forskningsområdet (Ahrne och Svensson, 2015). Ur det 

socialkonstruktionistiska perspektivet konstrueras kunskap och förståelse i komplexa 

relationer av samspel, diskurser och praktik (Allwood & Eriksson, 2010). Det blir 

därför av stor vikt att vara medveten om vilka etiska ställningstaganden som bör göras 

och vad de eventuellt kan baseras på. I och med att studien utgår från det 

socialkonstruktionistiska perspektivet är det viktigt att vara medveten om att makt och 

diskurser kan påverka utfallet och därför är en viktig aspekt som måste tas hänsyn till.  

Studien följer forskningsetiska riktlinjer. Genom att skicka ut information och 

samtyckeskravet får deltagarna tydligt veta vad studien innebär och att det är frivilligt 

att medverka. Enligt Vetenskapsrådet (2002) så har deltagarna i undersökningen rätt att 

själv bestämma över sin medverkan samt att de har rätt att avbryta sin medverkan i 

studien utan negativa påföljder. Vi förhåller oss även till konfidentialitetskravet som 

innebär att deltagarna har gett sitt samtycke till att diskussionsmaterialet används av 

oss och vår handledare. Vi förhåller också oss till nyttjandekraven genom att de 

insamlade uppgifterna inte används till kommersiellt bruk eller andra ickevetenskapliga 

syften.  

5.6 Trovärdighet i studien 

Trovärdigheten är enligt Ahrne och Svensson (2015) viktig för kvalitativ forskning. 

Författarna beskriver tre olika sätt att göra en kvalitativt uppsatt forskning trovärdig. 

Det första är att forskningstexten är transparent, med andra ord genomskinlig. Studien 

ska vara möjlig att diskutera och kritisera, vilket innebär att uppsatsen ska hålla en hög 

kvalitet. Utifrån det insamlade materialet och det teoretiska perspektivet kan det vara 

svårt att generalisera men vi kan få en ökad förståelse för hur fenomenen kan 

konstrueras samt att det eventuellt kan skiljas åt beroende på kontext, deltagare och 

situationer. För att uppnå transparens i vår studie ska studien hålla en hög kvalitet och 

vara möjlig att diskutera.  
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För att öka trovärdigheten i studien har metodval, tillvägagångssätt, genomförande och 

hur vi analyserat materialet i relation till teori beskrivits med medvetenhet och 

noggrannhet och konsekvensen blir att denna studien blir generaliserbar, vilket ökar 

tillförlitligheten och kvaliteten i studien. Genom att luta sig mot abduktion som metod 

kan studiens objekt få en tillförlitlig förklaring i relation till teori och forskning 

(Backman et al., 2012). En viktig aspekt att vara medveten om är enligt Dalhberg et al. 

(2014) de ramverk som begränsar och formar vårt tänkande och styr handlande 

medvetet eller omedvetet. De är uttryck för den makt som utövas av diskursiva regimer 

i de sammanhang som kunskap konstrueras. 

5.7 Innehållsanalys och diskursanalys 

Vid bearbetningen av diskussionsmaterialet användes analysmetoder som enligt Ahrne 

och Svensson (2015) innebär att ordna, sortera och begripliggöra materialet.  För att 

öka trovärdigheten i studien i relation till den teoretiska utgångspunkten har vi valt att 

inspireras av två analysmetoder för att skapa bästa möjliga förklaringarna för 

diskussionsmaterial. Tolkning och analysprocessen börjar redan när gruppledaren utses 

och ska leda in fokusgruppen i diskussionen, belyser Ahrne och Svensson (2015). Att 

analysera handlar enligt författarna om att informationen som har samlats in sorteras, 

reduceras och argumenteras med hjälp av teorin som studien vilar på. Syften och 

studiens frågor påverkar valet av analysmetoder. Vi har hämtat inspiration från Watt 

Boolsens innehållsanalys och diskursanalys utifrån Bolander och Fejes (2014), för att 

bearbeta det insamlade diskussionsmaterialet.  

Innehållsanalys kan enligt Watt Boolsen (2007) användas i flera betydelser, dels som 

ett övergripande begrepp för disciplinen att analysera och dels som en analysteknik. 

Det handlar om att ställa upp ramar för analysen där forskare tar hänsyn till teori och 

material (Watt Boolsen, 2007).  Utifrån studiens syfte och frågor i relation till det 

socialkonstruktionistiska perspektivet blir det ramverket för analysen. 

Konstruktionerna av begreppet interkulturalitet delas upp i olika tematiska 

konstruktionerna för att synliggöra de insamlade diskussionsmaterialet. För att 

synliggöra mönster i konstruktionerna används begreppet interkulturalitet som grund 

för att få reda på hur deltagarna konstruerar begreppet i relation till det interkulturella 

arbetssättet. Materialet testas genom prövning av trovärdighet i studien. Under 

processen uppmärksammas om resultatet i de tematiska konstruktionerna är stabilt och 

trovärdigt. Detta genom att titta på hur deltagarna i sitt tal konstruerar interkulturalitet 

i förskolan med hjälp av frågorna: Hur samtalar och konstruerar fokusgrupperna kring 

det interkulturella arbetssättet i arbetslaget? Vad synliggörs i dessa samtal - svårigheter, 

möjligheter, normer, värderingar? Vilka mönster synliggörs i diskussionsmaterialet? 

Inspiration av diskursanalysen och inspiration av innehållsanalys används vid 

motiveringar av vilka inriktningar respektive tematiska konstruktioner ska ha. Det 

innebär att analysmaterialet argumenteras med stöd från teorin för att synliggöra 
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relationen mellan diskurser och konstruktioner, vilket Bolander och Fejes (2014) 

poängterar genom att beskriva att diskursanalysen kan vara till hjälp för att förstå 

språkets betydelse. Allt vilket är en viktig del inom det socialkonstruktionistiska 

perspektivet. Utifrån det socialkonstruktionistiska perspektivet, där diskurs och makt 

har påverkan på hur människor konstruerar kunskaper, kan inspiration av 

diskursanalysen och innehållsanalys som komplement till varandra därför vara till stor 

hjälp för att öka validitet i studien. Sammanfattningsvis sker processen av 

innehållsanalys och diskursanalys parallellt med varandra under hela processens gång. 

Utifrån detta sätt att utföra vår analys har vi också valt att presentera vårt resultat i form 

av det vi kallar tematiska konstruktioner, då de inte är rena konstruktioner såsom 

diskursanalysen framskriver konstruktioner som diskursiva språkliga praktiker (Ahrne 

& Svensson, 2015) men heller inte är enbart innehållsanalytiska tematiseringar och 

kategoriseringar (Watt Boolsen, 2007). De tre tematiska konstruktionerna är 

Interkulturalitet i förskolan - Spännande kulturer och kulturella olikheter, 

Interkulturalitet i förskolan – respektfullhet och utbyta trots kulturella olikheter samt 

Interkulturalitet med ett värdegrundsfokus i förskolan.    
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6 Resultat 

För att besvara det övergripande syftet, hur interkulturalitet uttrycks av pedagogerna i 

de mångkulturella förskolegrupperna och vilka konstruktioner som framträder i 

dessa, redovisas nedan resultatet under tre olika tematiska konstruktioner som 

framträdde i vårt material. I kommande resultatredovisning kommer vi som 

genomförde studien att benämnas som gruppledare och deltagarna kommer att 

redovisas med benämningen pedagog eller deltagare, eftersom personerna under 

diskussionstillfällena involverade både barnskötare och förskollärare.   

6.1 Interkulturalitet i förskolan – spännande kulturer och 

kulturella olikheter 

I denna tematiska konstruktion talade deltagarna kring interkulturalitet i förskolan i 

relation till de andra länderna, olika kulturer samt att den andre nämnts som en 

bidragande faktor till mångkultur och mångfald. Resultatet visar på en relativt diffus 

beskrivning av ordet mångfald vilket framgår genom att de tillskriver begreppet olika 

betydelser samt även förknippar det med olikheter. Nedanstående exempel visar på hur 

deltagarna beskrev mångfalden i förskolan:  

Alltså alla vi som är på förskolan bidrar ju till mångfald alltså, alla har man ju 

nåt man kommer med, men jag tror att många lägger i ordet mångfald alltså då 

är det förknippat med att man har olika (Pedagog i fokusgruppssamtal 1). 

Utifrån hur deltagarna i sitt tal konstruerade interkulturalitet i förskolan framgick det 

att verksamheten ser barn från andra länder, andra tradition och kulturer som en 

tillgång. Under diskussionens gång talade deltagarna om hur de vill stärka och utveckla 

den andre i deras kulturella tillhörighet och traditioner. I samband med hur deltagarna 

belyser viljan att lyfta och stärka varje barns kultur och tradition uppkom även 

funderingar kring hur verksamheten ska arbeta med att stärka och utveckla 

barnen.  Exempel: 

Eftersom vi har de barn representerade, asså kommer ifrån andra länder så 

kommer dom ju med andra traditioner och kulturer och hur ska vi lyfta deras 

också så dom känner att dom kan utvecklas i sin [kultur] (Pedagog i 

fokusgruppssamtal 1). 

När deltagarna diskuterade innebörden av mångkultur beskrevs begreppet med stark 

koppling till andra länder och de olika kulturer som finns. Under diskussionens gång 

belyste deltagarna att det finns kunskapsluckor i arbetet med mångkultur och 

poängterade att det i arbetet med mångkultur krävs kunskaper. Ett exempel på detta 

framgår nedan när deltagarna besvarade en följdfråga under fokusgruppens gång som 
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handlade om vilken kunskap de tycker att pedagoger behöver för att arbeta med det här 

ämnet.  

 

Alltså det är mångkultur, det tror jag att det finns att man behöver lära 

sig (Pedagog i fokusgruppssamtal 1). 

 

I relation till kunskapsluckor med arbetet med mångkultur belyser deltagarna att för att 

kunna bemöta de barn som kommer från andra länder och annan kultur måste 

verksamheten inneha kunskaper om barnen och deras erfarenheter. Det som också 

synliggörs i konstruktionen är att barnen blir subjektpositionerade i relation till etnisk 

tillhörighet och deras tillhörande kultur är förknippad med det landet de kommer ifrån. 

Man behöver lära sig, [om] länder hur deras kultur är för att kunna bemöta dom 

och det kan man ju inte göra förrän man får barnen när man vet från vilket land 

kommer och allt vad dom har varit med om allt då vad som så nå behöver man 

lära sig för det vet man inte (Pedagog i fokusgruppssamtal 1). 

I den tematiska konstruktionen av Interkulturalitet i förskolan - spännande kulturer och 

kulturella olikheter talade deltagarna om att det är svårt att arbeta med kultur när 

verksamheten har en homogen barngrupp. Barn som har annan etnisk tillhörighet än 

svensk ansågs av deltagarna vara en möjlighet och tillgång för verksamheten. I 

konstruktionen av interkulturalitet subjektpositionerade deltagarna de etniskt svenska 

barnen som våra barn som får en möjlighet att ta tillvara på på och ta ta del av fler 

kulturer fler kulturer som finns i barngruppen, vilket framgår av nedanstående citat: 

Å framför allt att våra barn får ta tillvara asså ta del av den möjligheten för, det 

är svårare om vi säger att man har en homogen barngrupp med barn från samma 

kultur om alla ska vara infödda svenskar så är det svårare att jobba med andra 

kulturer för då har man inget ööh annat att referera till- mmm (Pedagog i 

fokusgruppssamtal 1). 

Deltagarna beskrev arbetet med verksamheten i relation till andra länder, att det är 

spännande med människor och barn från andra länder och kulturer. I konstruktionen 

talade deltagarna om de nya barnen som kommer från annat land, att det blir en 

möjlighet att få veta mera om människor från andra länder och lära mer av dem. Bland 

annat att lära sig mer om landets kultur har lyfts. I samband med hur deltagarna talade 

om barnen som kommer från andra länder är barnen är starkt förknippade med vilken 

kultur de är bärare av.  Detta exemplifierar nedanstående citat:  

Jag tycker att det är spännande och att få folk från andra länder och det för man 

lär sig lite mer om andra kulturer. En del berättar hur det är och hur de har det 

i andra länder också. Jag tycker det så här också när det kommer en nya barn 
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som kommer från ett annat land och vi har som till exempel från vilket land, 

vad har dom då för kultur (Pedagog i fokusgrupp 3). 

När deltagarna samtalade kring att det kan vara spännande med människor från andra 

länder nämnde en deltagare att olikheter i personalgruppen också berikar verksamheten. 

Deltagaren som citeras i nedanstående citat belyser fördelen med att det finns 

möjligheter när det kommer fler pedagoger från andra länder, att både barnen och 

arbetskollegorna kan få möjlighet att lära känna den individens kulturella tillhörighet:  

Det här också att det är bra att det börja det hära att vi då som är asiatiska som 

börja jobba med barnen och då börja arbetskollegor också känna vem vi är, 

våran kultur och det samma sak som barnen se att oj det är inte bara vita och 

blåa ögon utan det är blandade och förhoppningsvis att det kommer också några 

från arabiska sidan att bli förskollärare (Pedagog i fokusgrupp 3). 

Hur deltagarna konstruerar interkulturellt i förskolan i sin helhet visar på att viljan finns 

för att möta olikheter i verksamheten. 

6.2 Interkulturalitet i förskolan - respektfullhet och utbyte trots 

kulturella olikheter 

I denna tematiska konstruktion, Interkulturalitet i förskolan – respektfullhet trots 

kulturella skillnader talade deltagarna kring interkulturalitet i förskolan som något 

positivt för verksamheten som involverar många människor med olika kulturella 

bakgrunder. Dessa kulturella bakgrunder beskrevs som våran kultur och deras kultur 

och konstruerades i relation till olika traditioner och vikten av att visa respekt inför 

andra kulturer. T.ex. kultur kopplades till traditioner som tomten och Lucia. I 

konstruktionen nedan belyser en deltagare vikten av att visa respekt inför olika kulturer: 

 

Dom respektera våran kultur och vi respektera deras kultur och de ser barnen 

dom frågar inte varför dom har inte tomten, dom har inte lucia. För dom är det 

helt okej för från början har dom ju sett att vi är annorlunda, är olika (Pedagog 

i fokusgrupp 3). 

Samarbete inom verksamheten var något som deltagarna lyfte när de samtalade kring 

interkulturalitet. Enligt deltagarnas beskrivningar präglas verksamheten av olikheter 

som involverar människor med olika etniska bakgrund och kulturella bakgrunder. 

Deltagarna beskrev även att man kan få ett interkulturellt arbetssätt när utbyten och 

samarbete mellan människor sker.  

I nedanstående citat från en av pedagogerna framkommer just vikten av samarbete och 

utbyte mellan barn från olika kulturer som centralt när samtalsledaren ställer en 
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följdfråga och ber deltagarna berätta hur de ser på och tolkar begreppet interkulturellt 

arbetssätt och hur det lyfts fram i arbetslaget: 

Man vill ju få dem att samarbeta med varandra, så att dom som kommer från 

kanske olika etniska bakgrund eller kulturella bakgrunder att dom kan få ett 

utbyte med varandra, för jag tänker att det är först då man kan få interkulturellt 

(Pedagog i fokusgrupp 2). 

Under diskussionens gång visade deltagarna vilja att stärka den andre i både språk och 

kultur samt vikten av delaktiga föräldrar i verksamheten. I konstruktionen stärktes 

svårigheter genom både det icke-verbala och verbala språket och att samverkan är svår 

när deltagarna inte kan kommunicera med den andre eller den andre inte kan 

kommunicera med deltagarna: 

Vi försöker ju ändå få in så här hur ska vi eeee suck hur ska vi stärka dom i 

deras både språk och kultur så eee hur kan vi så att föräldrar känner sig delaktiga 

eeee. För det är svårt för vi kan ju inte prata med dom och dom kan ju inte prata 

med oss och det blir ju eeee (Pedagog i fokusgrupp 1). 

Deltagarnas konstruktion av interkulturalitet i förskolan som respektfullt utbyte trots 

kulturella olikheter synliggjorde att samverkan, utbyte av erfarenheter och att lära av 

varandra är en strävan för verksamheten samt att verksamheten ska präglas av vi: 

Att dom bara vistas i samma rum eller vistas på våran förskola gör ju inte att 

det blir interkulturellt, att man kan få dem att samverka och byta erfarenhet och 

lära av varandra det är ju då man får det, det är ju dit vi strävar efter, dom ska 

liksom, vi är allihopa.  Pedagog i fokusgrupp 2). 

Deltagarnas konstruktioner visade möjligheter att kunna ta del av de olikheter som 

präglas i förskolan, där deltagarna använder termen våra barn för att beskriva svenska 

barn och att de får chans att ta tillvara på möjligheterna som finns:  

Och framför allt att våra barn får ta tillvara och ta del av den möjligheten. 

(Pedagog i fokusgrupp 1). 

Deltagarnas konstruktion av interkulturalitet i förskolan visar på en komplexitet som 

finns i samspelet i verksamheten där det samtidigt som det finns en strävan att inkludera 

alla och att alla bidrar, så framkommer också en viss exkludering eller urskiljning 

genom begrepp som t.ex. våra barn.  

6.3 Interkulturalitet med ett värdegrundsfokus i förskolan  

I denna tematiska konstruktion, Interkulturalitet med ett värdegrundsfokus i förskolan 

– allas lika värde talade deltagarna kring interkulturalitet i förskolan som ett 
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innehållsligt fokus där de synliggjorde vikten att alla ska känna sig välkomna i 

verksamheten, alla lika värde, förståelse för varandra, samsyn och värderingar.   

Resultatet visar att deltagarna framhöll att alla ska känna sig välkomna oavsett 

ursprung.  I samtalen poängterade deltagarna vikten av att skapa känslan av att 

verksamheten har viljan att vara insatt i den andres kultur.  För att skapa en inbjudande 

atmosfär beskrev deltagarna att de hade en tavla i hallen där det stod välkomna med 

olika språk, vilket framgår av nedanstående citat.  

Att dom skulle känna sig välkomna om vi skulle bli lite mer insatta i deras 

kultur. Ja, men då gjorde du den här tavlan med olika välkomna med olika språk 

i hallen. Den kommer jag ihåg. (Pedagog i fokusgrupp 1). 

Denna konstruktion visar att värderingar finns både som privata värderingar och 

professionella värderingar, samt att de professionella värderingarna är anpassade till 

förskolan. Deltagarna talade om att samsyn var viktigt på sin arbetsplats och att man 

ville ta reda på vilken rådande samsyn som finns där man jobbar.  

Man får ju anpassa sina värderingar tänker jag, mina privata värderingar är ju 

kanske inte nödvändigtvis detsamma som mina professionella. Vad är våran 

professionella värdering just i det här i huset men byter jag arbetsställe kanske 

de har en annan uppfattning där och det måste vi ju liksom skapa samsyn kring. 

Hur arbetar vi i vårt arbetslag, i våran förskola. Sen byter jag ställe ja men då 

måste jag ta reda på hur jobbar vi här. (Pedagog i fokusgrupp 2). 

I konstruktionen av interkulturalitet som ett värdegrundsfokus synliggjorde deltagarna, 

att verksamheten ska anpassas så att alla känner sig välkomna och att mångfalden 

berikar: 

Att alla känner att verksamheten kan anpassas så alla känner sig välkomna, Så 

att de känner att vara olika berikar. (Pedagog i fokusgrupp 2). 

Konstruktionerna kring interkulturalitetalitet i förskola visade på att allas lika värde är 

av stor vikt för att skapa en verksamhet för alla. Människosyn var något som lyftes i 

fokusgrupperna. Denna konstruktion visar på vikten av, att reflektera kring vilken 

människosyn som råder i verksamheten. Deltagaren poängterar att målsättningen är att 

erhålla en bra människosyn, som en av deltagarna uttryckte sig och det innebär att 

rättvisa präglar verksamheten och att alla är lika mycket värda. Detta framgår i följande 

citat.  

Det viktiga tycker jag är att man har bra människosyn. Att alla är lika mycket 

värda oavsett vad man har för hudfärg, vars man kommer ifrån. Att man är 

rättvis. Och att man är rättvis och tycker att alla barnen är lika mycket värda 
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och vuxna är lika mycket värda också. Det är a och o där tycker jag att det är. 

(Pedagog i fokusgrupp 3). 

Hur deltagarna konstruerar interkulturalitet i förskolan visade på komplexitet i hur 

normer, föreställningar och samsyn framträder i verksamheten. 

6.4 Sammanfattning av resultat 

Konstruktionerna i sin helhet visade överlappning i de centrala begreppen i studien där 

interkulturalitet i relation till mångfald och mångkultur är förknippade med etnisk 

tillhörighet, olika kultur och landets traditioner. Resultatet visade på ett tydligt mönster 

av goda intentioner att skapa en verksamhet för alla trots att deltagarna lyfter 

svårigheter i att vara en mångkulturell förskola. Resultatet visade även på en 

medvetenhet från deltagarnas avseende att normer och föreställningar påverkar 

förhållningssättet. Samtidigt tydliggörs också i de olika konstruktionerna av 

interkulturalitet en användning av begrepp som kan kopplas till normer och 

föreställningar som inte alltid är så medvetna. Människosyn och samsyn enligt 

deltagarna har en stor betydelse för verksamheten och det är av stor vikt att vara rättvis 

i mångfalden.   
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7 Diskussion  

Under detta avsnitt redovisas metoddiskussion, vilken inkluderar studiens 

tillförlitlighet, resultatdiskussion, implikationer för yrkesuppdraget samt förslag till 

fortsatt forskning. 

7.1 Metoddiskussion 

I relation till studiens syfte och den teoretiska utgångspunkten har metodvalet fungerat 

bra. Fördelarna med fokusgrupper som metod har varit att det har gett oss flera 

perspektiv på hur arbetslagen kan konstruera och samtala kring de olika begreppen och 

dess komplexitet. Ljudinspelningarna gav oss även möjligheter att kunna gå tillbaka till 

det som har sagts under diskussionen och med stöd av anteckningarna har vi fått större 

förståelse för diskussionerna i efterhand, vilket även Bjørndal (2005) belyser. 

Anteckningsblock som redskap hjälpte oss att minnas små detaljer som inte kunde visas 

i ljudinspelningarna, såsom deltagarnas och gruppledarnas kroppshållning, 

kroppsspråk, gester och andra detaljer (Bjørndal, 2005). Fördelen med att vara två 

gruppledare under diskussionen var att vi uppmärksammade olika saker utifrån olika 

perspektiv som kom fram när vid diskussioner i efterhand. I och med att deltagarna i 

fokusgruppen jobbar med varandra ledde det till att atmosfären blev öppen, vilket även 

Ahrne och Svensson (2015) poängterar. 

I relation till det socialkonstruktionistiska perspektivet som studien vilar på har 

kvalitativ metod varit användbart för att kunna studera hur människor konstruerar och 

blir till i gemenskapen, vilket Nordin - Hultman (2004) också poängterar. Genom att 

följa den kvalitativa metoden med noggrannhet samt medvetenhet vid genomförandet 

med stöd av teori leder det till att studien blir trovärdig. Fördelen med en abduktiv 

ansats är att det finns möjligheter att ur olika perspektiv få stöd av den teoretiska 

utgångspunkten och tidigare forskning. Backman et al. (2012) poängterar att denna typ 

av undersökningsmetod är lämplig för att undersöka hur något är och vilka egenskaper 

något har. Det som skulle kunna kritiseras med denna typ av undersökningsmetod 

utifrån andra ståndpunkter är att all kunskap enligt ett socialkonstruktionistiskt 

perspektiv är tolkningsbar och i och med att kunskap konstrueras i gemenskap 

produceras det därför heller inga direkta sanningar.  

Inom det socialkonstruktionistiska perspektivet är både det verbala och ickeverbala 

språket en stor del när vi konstruerar kunskap i gemenskap (Berger & Luckmann, 

1966).  Trots att fokusgruppsdiskussionerna har fungerat bra och gett oss olika 

perspektiv på hur kunskaper konstrueras kan även maktaspekten eventuellt begränsa 

diskussionen, bland annat genom hur begreppen konstrueras. Den kan också påverkas 

av personen som har talföreträde i diskussionsgruppen. Berättarfrågor kan upplevas 

som svåra att svara på för att de är så öppna och deltagarna kan känna att de måste säga 
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någonting. Utifrån vår analys såg vi tydligt hur deltagarna hellre valde att samtala kring 

ämnen som är aktuella för verksamheten och de ämnen de känner sig bekväma med. 

Följdfrågor som ställdes av gruppledarna kan också medföra en direkt påverkan och 

skapa en känsla av att bli styrda i själva diskussionen. Detta väcker frågor som t.ex. om 

deltagarna skulle har fått mer exakt information kring ämnet som skulle diskuteras i 

förväg, hade vi fått andra tolkningar och konstruktioner av begreppen i så fall?  

På grund att vår bristande erfarenhet av att leda fokusgruppssamtal kan det ha styrt 

samtalets form och innehåll och vi är medvetna om att maktaspekten påverkar 

diskussionen både mellan gruppledarna och deltagarna samt deltagarna emellan. Enligt 

Dahlberg et al. (2014) finns makten både medvetet och omedvetet. Trots att vi som 

gruppledare är medvetna om att maktaspekten finns så kan deltagarna uppleva 

situationen som styrd av vårt kroppsspråk, gester och hur vi lägger fram orden.  

Under metodvalet satte vi upp en styrning i form av diskussionstid på tjugo minuter. 

Ingen av grupper utnyttjade tiden till fullo men vi anser att tidsaspekten inte har 

påverkat resultatet. Fokusgruppen kanske inte behöver ha en tidsstyrning utan istället 

använda sig av en tidsram. Eftersom vi som genomförde studien var gruppledare under 

diskussionstillfällena har vi reflekterat om resultatet skulle ha sett annorlunda ut om vi 

inte vistats i samma rum utan att vi hade lämnat reflektionsfrågor och ljudinspelning på 

så deltagarna kunde diskutera frågorna fritt. 

Vi är medvetna om att ljudinspelning och anteckningsblock som redskap har makt över 

situationen i vad som sägs av deltagarna. Nackdelen med transkribering var att det tog 

lång tid och under processens gång upptäckte vi att det var svårt att tolka deltagarna 

enbart utifrån ljudinspelningen. En reflektion kring användning av ljudinspelning för 

oss var om konstruktionerna skulle ha sett ut annorlunda om vi hade spelat in ljud utan 

att fråga om tillåtelse, i form av dold inspelning. Deltagarnas beteende och hur de 

konstruerar begreppen kan ha påverkats av att de var medvetna om att de blev inspelade 

och det som sägs kan därför ha blivit styrt vilket och fått deltagarna att de tänka efter 

mer innan de uttalade sig i frågorna. 

7.2 Resultatdiskussion 

I nedanstående resultatdiskussion, synliggörs och problematiseras de tre olika 

tematiska konstruktionerna från resultatet i relation till de komplexiteter som 

framträder i konstruktionerna samt utifrån hur vi kan förstå betydelsen av normer och 

föreställningar för hur dessa konstruktioner tar form. 
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7.2.1 Interkulturalitet i förskolan – spännande kulturer och kulturella 

olikheter 

Konstruktionerna av interkulturalitet i förskolan visade på att mångfald och 

mångkulturalitet förknippades med andra länder, olika kulturer och den andre nämns. 

Diskussionerna kring begreppen mångfald, mångkultur, kultur och interkulturellt 

arbetssätt, var ibland diffusa, dels genom att deltagarna konstruerade begreppen i 

nyanser av flera andra begrepp och dels genom hur de samtalade kring frågan. Utifrån 

hur deltagarna talade om och blandade de olika begreppen, tyder det på att det finns 

kunskapsluckor kring begreppen. Lunneblad (2013) belyser att mångfald som begrepp 

bör lyftas och diskuteras för att inte få en ensidig fokusering på etnisk tillhörighet. 

Lunneblad betonar också att mångfald finns i hela samhället, vilket framgick när 

deltagarna beskrev att vi alla är mångfald trots att deltagarna diskuterar mångfald i 

relation till länder och etnisk tillhörighet. 

Resultatet visade även på att interkulturalitet konstruerades i relation till barnens språk 

och kultur samt utbyte med varandra och delaktighet. Detta framgick i resultaten under 

den tematiska konstruktionen att det är spännande med andra kulturer. Deltagarna 

beskrev att barn som har annan etnisk tillhörighet än svensk ansågs vara en möjlighet 

och tillgång för verksamheten. I konstruktionen av interkulturalitet 

subjektpositionerade deltagarna de etniskt svenska barnen som våra barn som får en 

möjlighet att ta tillvara på och ta del av fler kulturer som finns i barngruppen. 

Benämningen som deltagarna använde för att konstruera det interkulturella arbetssättet 

i relation till barnen tyder på att barnen blir relaterade till etnisk tillhörighet och det kan 

bli exkluderande eller inkluderande samt ge barnen en identitet i relation till deras 

kulturella tillhörighet och tradition. Detta blir motsägelsefullt för att deltagarnas 

konstruktioner samtidigt visade på att förskolan har tillgång till unika individer och vill 

driva verksamheten framåt, där de integrerar och vill bli integrerade i andras 

kulturer.  För att kunna fullfölja tänket och ge varje barn det stöd den behöver för att få 

positiv uppfattning om sig själv, bör verksamheten lyfta det interkulturella arbetssättet 

och diskutera vad det egentligen innebär för verksamheten. Detta poängterar även 

Lorentz och Bergstedt (2016) genom att visa att förskolan ska lägga tonvikt vid 

diskussioner kring fördomar och attityder så att varje individ får positiva uppfattningar 

om sig själv.  

Deltagarna konstruerade även interkulturalitet genom begreppet kultur vilket blev 

relativt framträdande i de tematiska konstruktionerna, där begreppet talades om i 

relation till det svenska kulturarvet, i den bemärkelse att det är festligheter och 

traditioner som påsk, Lucia och midsommar som synliggörs. Detta framträdde särskilt 

i den tematiska konstruktionen Interkulturalitet i förskolan - respektfullhet och utbyte 

trots kulturella olikheter.  Konsekvensen kan därför bli att en tolkning av kulturarvet 

blir ensidig och saknar variation, vilket motsäger förskolans uppdrag där det framgår 



27 

 

 

att förskolan ska utveckla barns inlevelseförmåga, en förståelse för sina medmänniskor 

och deras eget kulturskapande såsom att överföra ett kulturarv med värden, traditioner 

och historia, språk och kunskaper från en generation till nästa (Skolverket, 2016). En 

ytterligar komplexitet av denna ensidiga tolkning blir att verksamheten går miste om 

att kultur kan innebära mer än våra svenska traditioner så som konstprodukter, tekniska 

processer, idéer, vanor och värderingar. Kultur omfattar även kunskaper, 

trosföreställningar, konst, moral, lagar, seder och övriga möjligheter och vanor som 

människan införskaffat som en medlem av samhället, något som Burke (2007) också 

poängterar. Enligt Berger och Luckmann (2010) formas identiteten av sociala 

processer. Författarna belyser att det ur det dialektiska förhållandet mellan individ och 

samhälle växer fram en identitet vilket på så vis kan sägas vara kopplad till kulturen. 

Vidare framhåller Barnkonventionen att “konventionsstaterna är överens om att barnets 

utbildning skall syfta till att utveckla barnets fulla möjligheter i fråga om personlighet, 

anlag och fysisk och psykisk förmåga” (Förenta nationerna, FN, 1989, s.28). 

 

Hur deltagarna talade om ett interkulturellt arbetssätt var något otydligt i de tre 

konstruktionerna. Trots att deltagarna visade goda intentioner på att skapa en förståelse 

för innebörden av det interkulturella arbetssättet, bör deltagarna våga ifrågasätta 

rådande betydelser och våga inta ett normkritiskt perspektiv som innebär att man 

synliggör rådande normer och värderingar som finns i verksamheten och reflektera över 

vad det får för betydelse i organisationen av verksamheten. Salmson och Ivarsson 

(2015) poängterar vikten av att när vi intar ett normkritiskt perspektiv ger det oss nya 

insikter på invanda mönster och handlingar som finns i verksamheten. Författarna 

belyser att det inte handlar om ett rätt sätt att arbeta på utan att det öppnar upp för en 

process för allas lika värde, en verksamhet som är välkomnande.  

7.2.2 Interkulturalitet i förskolan - respektfullhet och utbyte trots 

kulturella olikheter 

Barns förståelse för sin omvärld ska framhäva en reflektion över vilka konsekvenser 

det får i det dagliga arbetet i förskolan (Engdahl & Ärlemalm Hagsér, 2015). I 

deltagarnas tematiska konstruktioner visade på komplexitet kring det interkulturella 

arbetssättet att begreppet inte är reflekterat i verksamheten. Om begreppet inte lyfts 

eller synliggörs kan en konsekvens för verksamheten bli att barnperspektiv inte 

synliggörs i verksamheten (Salmson & Ivarsson, 2015).  Detta betonar även Lorentz 

och Bergstedt (2016) är av stor vikt och man bör problematisera och analysera rådande 

uppfattningar och värderingar. Bozarslan (2001) belyser att pedagogerna också ständigt 

ska diskutera bakgrund och andra referensramar kring hur verksamheten arbetar med 

att synliggöra olikheter och likheter som uppstår. Detta visar på glappet kring hur 

verksamheten arbetar med läroplanen ur ett mångkulturellt perspektiv, vilket även 

Vuorinen et al. (2014) belyser. Detta resultat överensstämmer med det som tidigare 

forskning visat, nämligen att det finns ett glapp mellan vad som står föreskrivet i 
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läroplanen och hur verksamheten arbetar ur det mångkulturella perspektivet med det 

interkulturella arbetssättet.  

I konstruktionen av interkulturalitet och ett interkulturellt arbetssätt visade deltagarna 

goda intentioner att skapa en verksamhet som inkluderar alla individer men samtidigt 

synliggjordes också i de tematiska konstruktionerna svårigheter med att 

mångkulturalitet liksom interkulturalitet är relativt nya begrepp. En konsekvens för 

verksamheten om sådana begrepp inte lyfts och problematiseras är att identitet och 

självmedvetenhet inte synliggörs och då kan det bli svårt att skapa möjligheter till 

samhörighet. Lorentz och Bergstedt (2016) belyser att ett interkulturellt lärande bidrar 

till skapandet av identitet, självmedvetenhet och samhörighet. Ett sätt att arbeta med 

interkulturalitet är genom interaktion och kommunikation mellan olika individer och 

det kännetecknas av ett interkulturellt lärande. Med interkulturalitet uppnås en 

inkludering av hela området av kulturmöten, mångkultur och likheter (Lorentz & 

Bergstedt, 2016). 

En tanke som väcktes hos oss var att begreppet interkulturalitet enligt deltagarna har 

många definitioner och vad för konsekvenser får det i verksamheten. Kan det bero på 

att begreppet är för svårt att definiera?  Kan en orsak vara brist på kunskap? Kan det 

vara en orsak till att ett vi och de tänk stärks där en indirekt norm för svenskhet avgör 

hur verksamheten organiserar arbetet. Engdahl och Ärlemalm Hagsér (2015) belyser 

att förskolan är en del av barnens uppväxt där barnen har möjlighet att möta de normer 

och värderingar som finns i samhället. I förskolan får barnen möjlighet att utveckla och 

hantera de framtida utmaningarna i olika situationer under dagen. Enligt Skolverket 

(2016) ska barnen förberedas för ett demokratiskt samhälle. För att kunna erbjuda 

barnen den möjligheten behöver arbetslaget därför kritiskt reflektera kring normer, 

värden och föreställningar som finns. Vidare diskuterar Lunneblad (2013) kring 

identifikation som används just i avseendet att beskriva tillhörighet utifrån social status, 

kön och etnicitet. Det är därför av stor vikt att ha ett reflekterande förhållningssätt och 

ständigt diskutera olika begrepp för att kunna synliggöra och problematisera 

komplexiteten. 

7.2.3 Interkulturalitet med ett värdegrundsfokus i förskolan 

I de tematiska konstruktionerna visade deltagarna på medvetenhet kring att normer och 

värderingar påverkar förhållningssättet när de samtalade kring interkulturalitet. 

Samtidigt framgår av de tematiska konstruktionerna också en viss omedvetenhet om 

hur traditioner, normer och föreställningar styr dem själva, vilket framgår av 

diskussionen ovan. I samhället är det av stor vikt att problematisera och analysera 

rådande uppfattningar och värderingar kring mångkulturalitet (Lorentz & Bergstedt, 

2016). Det är därför viktigt att vara öppen för ett självkritiskt förhållningssätt och fråga 

sig vad mångkultur är samt vad en kulturell variation kan innebära för verksamheten. I 

den svenska förskolan är alla lika mycket värda oavsett bakgrund, belyser Gillborn 
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(2004). De tematiska konstruktionerna i denna studies resultat tyder på att ett vi och de-

tänk stärks och att verksamheten skapar en indirekt undervisning för de andra, dvs de 

barn med annan etnisk bakgrund, vilket Lunneblad (2013) också poängterar. Enligt 

Gillborn (2004). Är frågor som berör den mångkulturella undervisningen komplexa och 

människor kan lätt kategorisera andra i olika fack. 

Skolverket (2016) framhåller att “Förskolan ska främja lärande, vilket förutsätter en 

aktiv diskussion i arbetslaget om innebörden i begreppen kunskap och lärande” (s. 6). 

Hur deltagarna i de tre tematiska konstruktionerna samtalade kring interkulturalitet 

visade på att normer och föreställningar om barn och lärande finns oreflekterat trots att 

deltagarna poängterar att det är viktigt. I föreställningar kan maktdiskurser påverka 

förväntningarna (Alwood & Eriksson, 2010). En reflektion kring detta är att synliggöra 

att en förståelse handlar mer om att se eventuella mönster eller en medvetenhet kring 

att normer och föreställning finns i verksamheten och påverkar handling. Att skapa en 

förståelse för betydelsen av normer och föreställningar kan enligt Salmson och Ivarsson 

(2015) vara att inta ett normkritiskt perspektiv som hjälper oss att synliggöra normer 

och deras konsekvenser. Lunneblad (2013) poängterar att pedagogernas värderingar, 

normer och idéer påverkar pedagogernas förhållningssätt.  

Begrepp och klassificering blir ramverk som begränsar och formar vårt tänkande och 

det styr vårt handlande medvetet eller omedvetet. Maktaspekter, rådande diskurser och 

praktiker är viktiga aspekter inom ett socialkonstruktionistiskt perspektiv.  De är uttryck 

för den makt som utövas av diskursiva regimer, enligt Dahlberg et al. (2014). Den 

objektiva sanningen finns inte i de komplexa konstruktionerna, vilket Peshkin (1998) 

bekräftar. Det finns ingen objektiv sanning. Detta poängterar även Nordin Hultman 

(2004) som beskriver att man bör försöka förstå att subjektivering (att bli till som ett 

subjekt) kan vara en dubbel process och att människorna blir till det sammanhang vi är 

i. Lunneblad (2012) belyser komplexiteten gällande normer och föreställningar och att 

dessa innefattar hur pedagogernas normer och värderingar har inflytande på 

pedagogernas förhållningssätt och hur det påverkar och skapar konsekvenser för 

verksamheten.  

Förskolan har som uppgift i relation till samhällsuppdrag att förankra respekt för de 

mänskliga rättigheter samt de grundläggande demokratiska värderingar som ska 

betonas, där professionalismen utgår ifrån kontexten för verksamheten i helhet som 

involverar kunskap, omdöme samt influenser och interaktioner från etiska och politiska 

dilemman (Engdahl & Ärlemalm Hagsér, 2015). Det är av stor för verksamheten att 

arbeta utifrån de krav och riktlinjer som finns i helhet för att skapa god kvalitet i 

förskoleverksamhet.  
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8 Slutsats och implikationer 

Utifrån de tematiska konstruktioner som presenterats i resultatet dras slutsatsen att de 

begrepp som användes av deltagarna inte problematiseras i någon högre grad då 

förskolans djupa tradition kring vad exempelvis kultur fortfarande kan vara är stark. 

Hur deltagarna konstruerade interkulturalitet tyder på att det kan vara svårt att definiera 

begreppet i relation till de centrala begreppen i studien. Detta kan därför bli en 

konsekvens för begreppet kultur när begreppen i sig inte problematiseras och synliggörs 

från olika perspektiv för att skapa de bästa förutsättningarna för varje enskild individ.  

Utifrån tidigare forskning och bakgrund kunde vi se att det finns en komplexitet kring 

interkulturalitet. Komplexiteten kan vara i hur begreppet konstruerades, eftersom det 

finns generella uppfattningar av de olika begreppens betydelser. Normer och 

värderingar kring ett vi och de- tänk kan vara en förklaring. När olika kulturer och 

traditioner möts upptäcker vi skillnader mellan olika kulturer och värderingar och det 

självklara ifrågasätts. Detta kan vara en förklaring till att deltagarna beskrev det som 

att mångkulturalitet och interkulturalitet är svårt och diffust. Studiens resultat har även 

visat på kunskapsluckor kring begreppens innebörd i relation till läroplanen som ställer 

högre krav på pedagogernas fortbildning att hålla sig ajour med ny forskning och 

beprövad erfarenhet.  

Inför vår kommande yrkesroll har resultatet i sin helhet visat att förskolans uppdrag i 

relation till samhällets olika krav och förväntningar bör reflekteras. Hur deltagarna i sitt 

tal konstruerade interkulturalitet i relation till centrala begrepp i studien visade att om 

de centrala begreppen inte problematiseras så får interkulturaliteten konsekvenser och 

den djupa förskoletraditionen kan leva vidare med normer och föreställningar kring 

barn och lärande som blir oreflekterade för verksamheten.  

8.1 Förslag till fortsatt forskning 

För fortsatt forskning skulle det vara intressant att ytterligare undersöka hur samverkan 

mellan hem och förskola kan se ut ur ett interkulturellt perspektiv. Det skulle även vara 

intressant att studera vad som händer med individen i de mångkulturella grupperna i 

förskolan, där gemensam acceptans skapas som mall för hur vi bör bete oss och vara i 

den stora gruppen, dvs en fördjupad studie av hur barn normaliseras och positioneras. 
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Bilaga 1-Berätta frågor 

Berätta -  vad innebär mångkultur för er i er verksamhet? 

Berätta - hur tolkar ni eller tänker kring vad ett interkulturellt arbetssätt kan vara? 

Berätta – vad innebär mångfald för er?  

 


